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O CONCELHO DE CASCAIS:
A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Com a conclusão do Plano de Desenvolvimento Social – PDS – terminamos uma longa
e rica caminhada.
Tratou-se de uma experiência nem sempre fácil, nem sempre tão produtiva e célere
como desejaríamos, mas sempre enriquecedora, mesmo nos momentos em que mais
parecia haver recuos ou paragens.
Este exercício permitiu-nos crescer, enriquecer a nossa própria identidade pessoal e
institucional, e construir algo de muito importante em conjunto.
Não somos individualmente detentores de qualquer verdade absoluta ou conhecedores
de quaisquer fórmulas mágicas.
Mas, na construção do PDS, demonstrámos uma vontade colectiva de fazer dos
problemas oportunidades e, com os recursos disponíveis, por poucos que sejam,
chegar a resultados concretos.
Uma intervenção social comprometida, que todos assumimos em conjunto, passa, sem
dúvida, pela satisfação dos direitos, necessidades e aspirações das pessoas, bem
como pela qualidade de vida das comunidades.
Reserva-nos o futuro um trabalho árduo, no sentido do desenvolvimento social do
Concelho, o qual apela à participação de todos no planeamento estratégico de uma
intervenção territorial integrada e sustentável.

António d’Orey Capucho
Presidente do Conselho Local de Acção Social
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Resumo Executivo

A implementação da Rede Social, com base na Resolução do Conselho de Ministros n.º
197/97 de 18 de Novembro, vem permitir pôr em prática e enquadrar o conceito de
efectiva parceria, sustentada em objectivos estratégicos comuns para os territórios.
Este desafio agora lançado, veio convergir na cultura de parceria do Concelho de
Cascais, que conta já com uma longa história.
A Rede Social entendida como uma medida de política social, tem dois objectivos
fundamentais:


combate à pobreza e à exclusão social



promoção do desenvolvimento social local

e orienta-se por princípios pré-definidos na resolução ministerial, que são: a integração,
a articulação, a subsidariedade e a inovação.
No processo de consolidação do Conselho Local de Acção Social do Concelho de
Cascais (CLAS) sentiu-se a necessidade de definir orientações estratégicas que
contribuíssem de forma mais efectiva para a implementação da Rede Social no
Concelho, que a seguir se identificam:
- o desenvolvimento local, assente na potencialidade da proximidade ao território;
- o apelo à participação de todos nas diferentes fases da construção do
desenvolvimento social de base territorial;
- a Rede Social como um meio para influenciar as políticas nacionais, através do
seu conhecimento privilegiado das realidades;
- um desafio inovador para romper com as formas tradicionais de entender a
intervenção social, ou seja, incorporar as políticas sociais nas políticas económicas,
urbanas, educação, ambiente, etc.
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De todo este enquadramento era também necessário fixar, de acordo com as
orientações do programa da Rede Social, os produtos e resultados pretendidos.
Assim através deste percurso reflexivo, determinámos os seguintes produtos:
1. Construção de um instrumento de planeamento e gestão – Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais - PDS.
2. Produção de um modelo de funcionamento e organização – uma
nova forma de fazer, conjugada com uma nova organização: o
Conselho Local de Acção Social (CLAS) e as Comissões Sociais de
Freguesia (CSF´s).
3. Produção de um sistema de comunicação e informação local.

Assim, o CLAS implementa uma metodologia participativa para a elaboração do PDS,
de base territorial, estruturada em dois níveis de parceria – estratégico e operacional.
Esta metodologia aprovada no seu 3º plenário, assenta na realização de workshops de
freguesia e workshops temáticos concelhios, com a participação dos mais variados
agentes sociais locais.

Estes workshops foram geridos por facilitadores, tendo-se

utilizado técnicas de visualização, espaços de discussão e reflexão, com vista à
elaboração e validação de propostas, utilizando sempre grelhas comuns a todos os
grupos.
Aos diferentes níveis foram definidos, nos vários workshops, os objectivos estratégicos
de intervenção para combater os problemas identificados, e os factores determinantes
dos mesmos problemas.
Com base nos resultados de cada um dos workshops temáticos, e particularmente a
partir das grelhas que cruzam os problemas com os respectivos factores determinantes,
construiu-se uma grelha conjunta na qual todos os problemas, organizados por áreas
temáticas, foram relacionados com os respectivos factores determinantes, associados
em categorias, mais tarde identificadas como eixos estratégicos.
Esta mesma grelha permitiu cruzar todos os factores determinantes com os problemas
identificados em todas as áreas temáticas, o que implicou um trabalho de análise e
síntese da informação produzida. Simultaneamente conduziu a uma integração
dinâmica dos conteúdos, potenciando mais-valias, obtendo um todo coerente, do qual
foi possível projectar eixos estratégicos de intervenção.
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Assim, resultaram os seguintes eixos estratégicos de intervenção: I – Planeamento,
Gestão e Cultura Organizacional, II - Educação/Formação ao Longo da Vida, III Urbanismo e Ambiente, IV – Cidadania, V - Atitudes e Comportamentos, VI -Informação/
Comunicação, VII - Vulnerabilidades Psico-sociais e Económicas das Famílias.
De seguida, foram analisados e sintetizados os objectivos de impacte formulados para
os problemas identificados em cada uma das áreas temáticas.
Para cada um dos objectivos de impacte, num total de 27, foram elaborados quadros
que constituem guiões para a intervenção, que relacionam os objectivos com os
problemas, com os eixos estratégicos de intervenção e respectivos factores
condicionantes dos problemas.
Através destes quadros/ guiões é possível observar que um objectivo de impacte, criado
para combater um determinado problema, também tem incidência sobre outros
problemas. Por outro lado, pode-se verificar que o objectivo de impacte surge
incorporado nos eixos estratégicos, ou seja, a intervenção deve incidir sobre os factores
determinantes dos eixos estratégicos identificados.
Da análise de todos instrumentos produzidos neste processo, concluímos que o Plano
de Desenvolvimento Social do Concelho - PDS - estrutura-se sobre 7 eixos
estratégicos de intervenção e 27 objectivos de impacte. Assim, à luz deste Plano,
deverão ser equacionadas as actuais e futuras intervenções, bem como o papel a
assumir pelo CLAS e pelas CSF na sua implementação.
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I.

Cascais e a Rede Social
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I.

Cascais e a Rede Social

A implementação da Rede Social, com base na Resolução de Conselho de Ministros n.º
197/97 de 18 de Novembro, vem permitir pôr em prática e enquadrar o conceito de
efectiva parceria, sustentada em objectivos estratégicos comuns para os territórios.
O desafio agora lançado converge na cultura de parceria do Concelho de Cascais, que
conta já com uma longa história.
Nos anos 80 o Serviço Local da Segurança Social imprimiu um dinamismo de equipas
inter-serviços localizadas nas Freguesias dando assim início a um movimento de
informação/comunicação mais intensa entre parceiros, na resolução dos problemas e
na concretização de projectos.
A partir de 1988, com o dinamismo crescente da Acção Social da autarquia e mais tarde
com a implementação do programa PER (Programa Especial de Realojamento), não
esquecendo outros programas de parceria, como a constituição do programa integrado
da Toxicodependência, bem como outros projectos na área da educação, da exclusão
social, etc., assiste-se a uma multiplicação de laços de parceria tornando os parceiros
mais próximos, coesos e com predisposição para a congregação de esforços.
Com este dinamismo de intervenção sente-se a necessidade de recorrer a um
conhecimento mais objectivo e sistematizado da realidade social, com vista a
intervenções mais ajustadas.
Neste sentido, em 1996 a Câmara Municipal de Cascais estabeleceu com o Centro de
Estudos do ISSScoop um protocolo, iniciando assim a realização de vários diagnósticos
sociais: diagnósticos sociais de cada Freguesia, seguindo-se o diagnóstico social do
Concelho e por último uma série de diagnósticos de carácter mais qualitativo.
Quando se inicia o processo da Rede Social no Concelho, em Maio de 2000,
solicitámos ao CEIA uma actualização dos dados dos diagnósticos sociais, devolvendo-os aos agentes locais em reuniões de Freguesia onde, simultaneamente, se ia fazendo
divulgação do Programa da Rede Social e uma sensibilização à constituição de
Comissões Sociais de Freguesia.
No final deste processo de devolução dos diagnósticos, sucedem-se vários encontros
com os técnicos das instituições, envolvendo depois a Comissão instaladora do CLAS
na elaboração do documento “Rede Social - Síntese dos Diagnósticos”, o qual
menciona dez prioridades de intervenção para o Concelho e é aprovado no segundo
plenário do CLAS, em 4 de Abril de 2001.
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Este período de implementação e formalização do CLAS, que vem desde o ano 2000
com a Comissão Instaladora até ao terceiro plenário do CLAS em Janeiro de 2001,
permitiu aprofundar, reconhecer e assumir esta resolução ministerial como uma medida
de política social, que incentiva as redes locais com dois objectivos fundamentais:


combate à pobreza e à exclusão social



promoção do desenvolvimento social local,

definindo-se para tal, como um fórum de articulação e congregação de esforços,
baseado na adesão livre dos agentes locais que nele queiram participar.
Se desejamos, efectivamente, novas políticas sociais que correspondam aos novos
desafios e à complexidade dos problemas, também temos que exigir, do ponto de vista
organizacional, novos posicionamentos e diferentes relações – a Rede Social é sem
dúvida um contributo para este objectivo.
Inquestionáveis os princípios e seus conteúdos, implícitos na própria implementação da
Rede Social – a integração, a articulação, a subsidiariedade e a inovação, sentimos
contudo necessidade de definir orientações estratégicas que contribuíssem para a
implementação de Rede Social no Concelho de Cascais, para a sua assunção por todos
os intervenientes e para uma boa condução do processo sem desvios dos princípios
que o enquadram.
Assim, a Rede Social de Cascais identifica quatro orientações estratégicas
fundamentais:

1. O desenvolvimento local, assente na potencialidade da proximidade com
o território, instrumento fundamental para identificar as necessidades e os
problemas das populações e os potenciais recursos das mesmas. É neste
contexto que todos os parceiros locais têm o privilégio de intervir;
2. O apelo à participação de todos, - autarquias, IPSS´S, segurança social,
saúde, organizações públicas e privadas, etc., nas diferentes fases da
construção do desenvolvimento social de base territorial, no sentido de
produzir planos multidimensionais integrados, assumidos por todos e
mobilizadores da comunidade;
3. A Rede Social como um meio para influenciar as políticas nacionais,
através do seu conhecimento das realidades locais, dos seus objectivos
estratégicos, dos seus resultados e da sua nova forma de fazer. Estamos
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perante uma concepção de desenvolvimento assente numa perspectiva de
“bottom up” em vez de “top down”;
4. Um desafio inovador para romper com as formas tradicionais de
entender a intervenção social, ou seja, incorporar as políticas sociais
nas políticas económicas, urbanas, educação, emprego, habitação,
ambiente, etc. As novas políticas sociais serão efectivas na medida em
que incorporam outras políticas ou são incorporadas por elas, intervindo de
forma sustentada no desenvolvimento social e ao mesmo tempo no
combate aos novos fenómenos de pobreza e exclusão social.
O campo de combate à exclusão social tem que ser alargado, para além do nível da
satisfação das necessidades mais básicas, onde muitas vezes se reforça a própria
exclusão, para uma abordagem mais estratégica e estruturante ao nível do
desenvolvimento global e da interacção de diferentes políticas.
Deste enquadramento era também necessário fixar, de acordo com as orientações do
programa da Rede Social, os produtos e resultados pretendidos; assim através deste
percurso reflexivo, determinamos os seguintes produtos:
1. Construção de um instrumento de planeamento e gestão – Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais.
2. Produção de um modelo de funcionamento e organização – uma nova
forma de fazer conjugada com uma nova organização, o Conselho de
Acção Local (CLAS) e as Comissões Sociais de Freguesia (CSF).
3. Produção de um sistema de informação local.
Estes três produtos realizados vão, sem dúvida, criar um impacte positivo nos
territórios,

nas

populações

e

ao

nível

da

paisagem

organizacional.

O

funcionamento interno das organizações, a relação entre uns e outros e os resultados
da sua própria acção, fazem parte desta mudança.
Este é um desafio exigente, contudo, um processo de mudança sustentada faz-se num
ambiente de aprendizagem e flexibilidade, que esta nova forma de actuar na Rede
Social, deverá obrigatoriamente conter.
É na promoção do desenvolvimento social de base territorial que todos os actores
locais desta Rede Social poderão desempenhar um papel primordial para aumentar
a eficiência e eficácia da sua intervenção, com vista à resolução dos problemas e à
melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.
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II. Cronologia da Rede Social em Cascais
24 de Novembro de 1999
Primeira reunião em Cascais, promovida pelo IDS (Instituto de Desenvolvimento Social), na qual é
feita a apresentação do programa piloto da Rede Social a algumas das entidades, a convite daquele
Instituto.
Seguiram-se vários encontros preliminares de esclarecimento sobre a Resolução do Conselho de
Ministros nº 197/97 entre a CMC, Segurança Social e IDS.

11 de Abril de 2000
A Câmara Municipal de Cascais é convidada a participar no encontro entre concelhos piloto da Rede
Social da Área de Lisboa e Vale do Tejo (Sintra, Loures, Almada e Vila Franca de Xira).

17 de Abril de 2000
O Município de Cascais adere ao Programa Piloto da Rede Social através do envio da ficha de
adesão, encontrando-se já a realizar a actualização dos Diagnósticos Sociais do Concelho, com a
assessoria do ISSSCoop.

23 de Maio de 2000
Constituição da Comissão Instaladora do Conselho Local de Acção Social (CLAS) na qual ficam
representadas as seguintes entidades:


Câmara Municipal de Cascais



Serviço Local da Segurança Social



Centro de Emprego



Centros de Saúde



Santa Casa da Misericórdia de Cascais



Instituto de Reinserção Profissional



Direcção Regional de Educação de Lisboa

26 de Julho de 2000
Reunião de divulgação do programa da Rede Social às Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) e outros serviços locais. A reunião é promovida pela CMC e presidida pelo Presidente
da Câmara.

1 de Outubro a 5 de Dezembro de 2000
Encontros nas Freguesias para a devolução dos Diagnósticos Sociais em actualização, elaborados
pela equipa de investigação do CEIA (Centro de Estudos de Intervenção Social).
Divulgação da Rede Social e sensibilização à constituição das Comissões Sociais de Freguesia.
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12 de Outubro de 2000
I Encontro Nacional de Avaliação dos Programas Pilotos da Rede Social (Estoril)

16 a 19 de Outubro de 2000
Acção de Formação “Desenvolvimento Social e Planificação Estratégica Territorial” Nível 1 Almada.

31 Janeiro de 2001
1º Plenário do CLAS
Constituição do Conselho Local de Acção Social (CLAS) e a aprovação do respectivo regulamento.

4 de Abril de 2001
2º Plenário do CLAS:


Aprovação do documento “Rede Social – Síntese dos diagnósticos do Concelho”



Eleição da Comissão Executiva que fica a ser constituída por representantes das seguintes
entidades:


Câmara Municipal de Cascais



Serviço Local de Segurança Social



Instituto de Reinserção Profissional



Conselho Municipal de Educação

20 de Junho de 2001
3º Plenário do CLAS:


Aprovação da metodologia participativa para o processo de constituição das Comissões
Sociais de Freguesia e para o Plano de Desenvolvimento Social elaborada com o apoio de
assessoria externa.
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Entre Outubro de 2001 e Fevereiro de 2002
Realização dos primeiros Workshops I nas 6 freguesias do Concelho de Cascais (2 a 3 dias de
trabalho) de acordo com a metodologia participativa de diagnóstico e planeamento. Em todos os
workshops deu-se lugar à discussão e à visualização dos problemas. No final criaram-se grupos de
trabalho temáticos de acordo com as problemáticas identificadas. Foi produzido um memorando por
cada workshop de freguesia.

FREGUESIA

Parede

DATA

Out. 2001

GRUPOS DE TRABALHO





Carcavelos

Cascais

São Domingos
de Rana

Estoril

Alcabideche

6 e 7 Nov. 2001

13,14, 22 Nov 2001

20, 21 Nov. 2001
4 Dez. 2001

29 e 30 Nov. 2001
7 Dez.2001

20 e 21 Fev. 2002








Organizações/Articulações
Inclusão (3ª Idade+Deficiência+ Saúde+Infância)
Comportamentos de Risco (Jovens+ Deficiência+
Saúde+Infância
Emergência e Violência Doméstica

Dinamização sócio- comunitária
Toxicodependência
Articulação Institucional
Ambiente
Saúde
Segurança






Saúde
Família
Serviços de proximidade
Educação








Integração e Inserção de Grupos Vulneráveis
Juventude
Apoio à Infância, Família e Idosos
Questões Urbanísticas e Infra-estruturas, Segurança e
Habitação
Questões organizacionais e parceria
Saúde







Questões Organizacionais
Grupos Específicos
Educação e Emprego
Saúde
Urbanismo







Saúde e Qualidade de Vida
Habitação/Urbanismo e Segurança
Educação
Emprego
Questões Organizacionais

14 e 15 de Novembro, 5 e 6 de Novembro de 2001
Acção de Formação “Desenvolvimento Social e Planificação Estratégica Territorial” Nível 2, Lisboa.

31 de Janeiro de 2002
Apresentação do processo da Rede Social do concelho ao novo executivo autárquico eleito.
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1 de Fevereiro a 15 de Setembro de 2002
Período de reuniões dos 30 grupos de trabalho resultantes do I Workshop e que envolveram
aproximadamente 100 instituições e 150 agentes sociais.

15 de Abril de 2002
Elaboração de candidatura ao IDS pela CMC com vista a apoiar o sistema de informação e
comunicação da Rede Social e o trabalho de assessoria externa. Candidatura aprovada a 26 de Julho
por dois anos, com término previsto em Maio de 2004.

5 de Julho 2002
4º Plenário do CLAS:



Ponto da situação da elaboração do Plano de Desenvolvimento Social (PDS)
Aprovação dos critérios de apreciação de candidaturas

Entre Junho a Novembro de 2002
Realização dos II Workshops nas 6 freguesias – apresentação das propostas de projectos de
freguesia (2 a 3 dias de trabalho). Produção de um memorando por freguesia.

Cascais

Freguesias

Datas
26 e 27 Junho 2002

Carcavelos

25 e 26 Setembro 2002

Estoril

7 e 8 Novembro 2002

Alcabideche

12 e 13 Novembro 2002

Parede

18 e 19 Novembro 2002

S.Domingos Rana

27 e 28 Novembro 2002

Entre Janeiro e Fevereiro de 2003
Neste período, constituíram-se formalmente as 6 Comissões Sociais de Freguesia, aprovando os
respectivos regulamentos internos, de acordo com o quadro seguinte:
Freguesias

Datas

Cascais

8 Janeiro 2003

Carcavelos

27 Janeiro 2003

Parede

7 Fevereiro 2003

Estoril

11 Fevereiro 2003

S.Domingos Rana

18 Fevereiro 2003

Alcabideche

24 Fevereiro 2003

10 de Janeiro a 30 de Abril de 2003
Análise pela Comissão Executiva do CLAS do material dos memorandos de freguesia para a
definição das áreas temáticas.
Constituição dos Grupos de Trabalho de preparação dos workshops temáticos que tinham com
objectivos:
-

tratar o material dos memorandos de freguesia e discutir a temática com um olhar
concelhio;
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-

elaborar grelhas de problemas e factores determinantes;

-

propor objectivos estratégicos;

-

organizar os conteúdos para discussão e validação;

-

preparar a realização do workshop temático.

27 de Outubro de 2003
Reunião Inter-CLAS

21 de Novembro 2003
II Encontro Nacional dos Projectos da Rede Social (Aveiro)

10 de Janeiro de 2004
5º Plenário do CLAS
Apresentação da comunicação feita no II Encontro Nacional de Aveiro.
Ponto de situação do processo da Rede Social Local.

Desde Janeiro a Maio de 2004
Realização dos Workshops Temáticos - definição dos grandes objectivos de impacte em cada área e
de alguns objectivos estratégicos de output e input.
Discussão e validação dos conteúdos.
Workshop temáticos

Famílias/Acção Social

Datas
14 Janeiro 2004
18 Março 2004
(pré-workshop 15 Julho 2003)
6 Maio 2004

Cultura, Desporto e Juventude

15 Maio 2004

Urbanismo, Mobilidade e Segurança

25 Maio 2004

Educação

a realizar

Saúde
Emprego e Inserção Sócio-Profissional

14 de Abril de 2004
Reunião Inter-CLAS – Sistema de Informação 2004

De Fevereiro a Julho de 2004
Contactos vários e reuniões de dinamização das Comissões Sociais de Freguesia – informação
sobre o ponto de situação da Rede Social e da dinâmica destas como forma de preparação para a
leitura do PDS em construção.

2 e 3 de Junho de 2004
Acção de Formação “Desenvolvimento Social e Planificação Estratégica Territorial” Nível 3, Lisboa.
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11 de Julho de 2004
Plano de acção da Comissão Executiva, no que respeita aos trabalhos a efectuar para a elaboração
do PDS. Organização do trabalho de equipa e distribuição de tarefas, com vista à execução do
documento provisório pela Comissão Executiva.

16 de Julho 2004
6º Plenário do CLAS
Apresentação do site nacional da Rede Social.
Discussão de uma proposta para sistema de comunicação e informação.

19 de Outubro de2004
Workshop para a discussão do documento provisório do PDS.

28 de Outubro de 2004
7º Plenário do CLAS
Apresentação para aprovação do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais.
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Planear a participação

18

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

III.

Planear a participação

Coube à Comissão Executiva do Conselho Local de Acção Social – CLAS - , no âmbito
das suas competências, planear a participação, operacionalizar a forma de elaboração
do PDS e levar a plenário do CLAS uma proposta metodológica. Importava que esta
proposta metodológica correspondesse às necessidades do Concelho, aos objectivos
do Programa da Rede Social e a uma nova forma de fazer, que criasse Impactes
positivos na paisagem organizacional do Concelho.
Assim, com o enfoque
-

nas necessidades do cidadão;

-

na mudança organizacional;

-

na potencialização do histórico de parceria do Concelho perspectivando uma
parceria de nível mais estratégico;

-

nos princípios da Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 – a
integração; a articulação; a subsidiariedade e a inovação e

-

nas orientações estratégicas e nos produtos da Rede Social do Concelho de
Cascais,

a Comissão Executiva propôs ao CLAS uma metodologia participativa para a
elaboração do PDS, de base territorial, estruturada em dois níveis de parceria –
estratégico e operacional, numa lógica de desenvolvimento local assente numa
perspectiva de “bottom-up”.
Em simultâneo era necessário clarificar o interesse das Juntas de Freguesia no papel
que pretendiam assumir neste processo de construção da Rede e na elaboração do
PDS, tendo em consideração a metodologia participativa que se pretendia implementar.
Também era importante explorar a possibilidade do processo de construção do PDS
funcionar como motor e estratégia para a constituição das Comissões Sociais de
Freguesia.
A metodologia aprovada no 3º plenário do CLAS, assentou na realização de
workshops de freguesia e workshops temáticos concelhios, com a participação dos
mais variados agentes sociais locais. Estes workshops foram geridos por dois
facilitadores, tendo-se utilizado técnicas de visualização, espaços de discussão e
reflexão com vista à elaboração e validação de propostas, utilizando sempre grelhas
comuns a todos os grupos.
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O quadro que se segue ,“PDS – Plano Operacional”, identifica as diferentes etapas
desta metodologia participativa.
PDS – PLANO OPERACIONAL
Calendário
Etapas

1.

Produtos

2001

2002

2003

2004

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Workshop I – Definição dos objectivos estratégicos de

1ª

Freguesia
Trabalho dos grupos de Freguesia

2ª

(30 grupos x 5 elementos)
Workshop II – Discussão dos projectos de Freguesia e

3ª

modelo de funcionamento da CSF
4ª

Constituição das Comissões Sociais de Freguesia

5ª

Definição das áreas temáticas concelhias
Análise dos memorandos de freguesia
Trabalho dos grupos temáticos (6 grupos x 6 elementos)

6ª

Preparação dos workshops temáticos
7ª

Realização dos workshops temáticos
Eixos estratégicos de intervenção

8ª

Propostas de plano de acção
9ª

Discussão do documento provisório do PDS

10ª

Aprovação do PDS em plenário do CLAS

De realçar a capacidade organizativa e produtiva dos diferentes grupos de trabalho, do
número de entidades e de pessoas envolvidas (mais de 100 organizações e cerca de
150 pessoas), que durante estas etapas de trabalho, fizeram um esforço suplementar
em criar disponibilidade quer em termos temporais, quer em termos intelectuais, na
construção deste plano.
As exigências de linguagem e conceitos, o quebrar com lógicas de funcionamento e
procurar novas formas de fazer, o construir parcerias para o planeamento da
intervenção, contrariando a ideia de trabalhar para o “meu serviço” e pondo o enfoque
no desenvolvimento social do Concelho e no cidadão, foram dificuldades do processo
que foram sendo combatidas no tempo, face às capacidades:
-

de negociar e fazer convergir ideias e esforços;

-

de partilhar conhecimentos e reconhecer o trabalho do outro;
20
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-

de estabelecer relações de confiança;

-

de integrar diferentes competências;

-

de responsabilização;

-

de assumir que a “mudança” é o caminho para a qualidade.

Este apelo à participação de todos, no planeamento e estratégia de uma intervenção
integrada, tem conduzido a uma prática de cidadania por parte de todos os
participantes no processo, bem como ao exercício de uma mais directa democracia.

A participação na elaboração deste PDS é válida enquanto processo estratégico que
recoloca as “forças vivas” no território.
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IV. O Concelho de Cascais: População e
Território
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IV. O Concelho de Cascais: População e Território1
Cascais é parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que engloba 19
concelhos, 10 na margem Norte do Tejo e 9 na margem Sul.
O concelho tem fronteiras com Sintra e com Oeiras e uma forte relação com Lisboa.
Segundo os dados do Censo de 20012, numa superfície com 97 KM2 concentravam-se
em 2001 no território concelhio 170.683 indivíduos, apresentando, neste âmbito, uma
densidade populacional de 1.758 habitantes por km2. A este território correspondem 6
freguesias, nomeadamente:
-

Freguesia de Alcabideche;

-

Freguesia de Carcavelos;

-

Freguesia de Cascais;

-

Freguesia do Estoril;

-

Freguesia da Parede;

-

Freguesia de São Domingos de Rana.

Alcabideche

São Domingos de
Rana

Cascais

Estoril

Parede
Carcavelos

1

Como documento base para este capítulo servimo-nos de parte da versão provisória do Diagnóstico Social (em
elaboração pela equipa do CEIA)
2
A maioria dos dados apresentados neste capítulo provém do Censo de 2001. Para além de nos últimos 3 anos se terem
registado em algumas áreas algumas alterações, há também a apontar algumas falhas nos levantamentos do Censo.
Registe-se que se estima que o nº total da população do concelho a esta data fosse significativamente superior ao nº
indicado.
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De seguida pretende-se fornecer alguns dados que possam permitir uma breve
caracterização do concelho, para que de uma forma sucinta se possa responder às
questões: Quem somos? Onde vivemos? E como vivemos?.
A apresentação dos dados será centrada em tabelas e gráficos e recorrer-se-á a breves
chamadas de atenção para acrescentar e/ou acentuar a análise de alguns dos dados.

Caracterização sócio-demográfica
Evolução da População
170.683

18 0 .0 0 0

141.498

16 0 .0 0 0
14 0 .0 0 0

153.294

Habitantes

12 0 .0 0 0

92.360

10 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0

59.617

4 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
0

Concelho de Cascais

1960

1970

1981

1991

2001

59.617

92.360

141.498

153.294

170.683

Fonte: INE, Censos (1960, 1970, 1981, 1991, 2001)

Evolução da População Residente no Concelho de Cascais na Grande Lisboa e na AML (1960-2001)

Concelho de Cascais
Grande Lisboa
Área Metropolitana de Lisboa

1960

1970

1981

1991

2001

1991-2001 (var.)

59.617

92.360

141.498

153.294

170.683

11.3%

--

--

--

1.880.215

1.947.261

3.6%

1.523.125

1.781.360

2.502.044

2.520.708

2.661.850

5.6%

Fonte: INE, Censos (1960, 1970, 1981, 1991, 2001)



Cascais regista ritmos de evolução populacional sempre positivos desde a década
de 60, o que revela a atractividade do concelho



Cascais é o segundo concelho da Grande Lisboa com a taxa de crescimento mais
elevada (a seguir a Sintra).
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População Residente no Concelho de Cascais segundo grandes Grupos Etários (1991-2001)
0-14

Grupos Etários

N

15-24
%

N

25-64
%

N

%

65 ou mais anos
N
%

Total

1991

28.106

18,3

24.478

16

82.993

54,1

17.717

11,6

153.294

2001

25.801

15,1

22.689

13,3

96.436

56,5

25.757

15,1

170.683

Variação

-2.305

-8,2

-1.789

-7,3

13.443

16,2

8.040

45,4

17.389

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001

 O crescimento populacional deve-se particularmente ao crescimento da população
dos grupos etários mais velhos. Os grupos mais jovens (0-14 e dos 15-24 anos) não
registam crescimento positivo.

Estrutura Etária
Pirâmide Etária do Concelho de Cascais em 2001 (%)

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

M ulheres

5-9

Homens

0-4

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fonte: INE, Censos 2001



Nº de Homens (2001): 81.173 (47,6%)



Nº de Mulheres (2001): 89.510 (52,4%)
 Superioridade numérica da população feminina face à masculina, principalmente
mais acentuada nos grupos etários mais velhos
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Índice de dependência total3: 43,3 (por cada 100 indivíduos em idade
potencialmente activa dependem 43,3 indivíduos do grupo etário mais jovem e mais
velho)



4



Índice de dependência dos jovens : 21,7



Índice de dependência dos idosos : 21,6

5

Índice de envelhecimento6: 99,8 (por cada 100 jovens no concelho de Cascais
existem 99,8 idosos)
 Cascais apresenta uma população adulta, traduzida numa pirâmide em que os
escalões etários intermédios se revelam mais proeminentes. Revela uma base
reduzida e topo empolado, o que indica uma baixas proporção da população
jovem e aponta para um progressivo envelhecimento da população (no qual é
também de destacar o predomínio das mulheres).

Evolução das Famílias

25.000
Com 2
Pessoas

N. de Familias

20.000

15.000

Com 3
Pessoas

Com 1
Pessoa

Com 4
Pessoas

10.000

Com 5 ou
+ Pessoas

5.000

0

Com 1 pessoa

Com 2 pessoas

Com 3 pessoas

Com 4 pessoas

C/ 5 ou + pessoas

1991

2001

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001

3

Índice de dependência total: Mede o peso conjunto dos jovens e dos idosos na população potencialmente activa
segundo a fórmula: (Pop. 0-14 + Pop. + 65 / Pop. 15-64) x 100. “ Por cada 100 potencialmente activos existem x jovens e
idosos”.
4
Índice de dependência dos jovens: Compara o peso dos jovens com peso da população potencialmente activa segundo
a fórmula: (Pop. 0-14 / Pop. 15-64) x 100
5
Índice de dependência dos idosos: Compara o peso dos idosos com o peso da população potencialmente activa
segundo a fórmula: (Pop. + 65/ Pop. 15-64) x 100
6
Índice de envelhecimento: Compara directamente a população idosa com a população jovem segundo a fórmula: (Pop.
65 + / Pop. 0-14 ) x 100. “Por cada 100 jovens existem x idosos”.
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Famílias Clássicas Residentes no Concelho de Cascais segundo a sua Dimensão entre 1991 e 2001
Com 1 pessoa

Com 2 pessoas

Com 3 pessoas

Com 4 pessoas

C/ 5 ou + pessoas

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1991

7.605

14.9%

13.281

26.0%

12.938

25.3%

11.377

22.2%

5959

11.6%

51.160

100,0%

2001

12.269

19.5%

19.253

30.6%

15.371

24.5%

11.247

17,9%

4.726

7,5%

62.866

100,0%

Variação

4.664

61.3%

5.972

44.9%

2.433

18.8%

-130

-1.1%

-1233

-20.7%

11.706

22,9%

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001

Famílias clássicas, segundo tipo de família em Cascais 1991-2001 (Variação-%)
Com 1 Núcleo
Sem
Núcleos
Casal sem
Casal com
Pai/mãe
Avós com
Filhos
Filhos
com filhos
filhos

Com 2
Núcleos

Com 3 ou
mais
Núcleos

1991

9007

11315

24935

4143

383

1327

50

2001

13847

14910

25485

6869

465

1244

46

4840

3595

550

2726

82

-83

-4

53,7

31,8

2,2

65,8

21,4

-6,3

-8,0

Variação (v.a.)
Variação (%)
Fonte: INE, Censos 2001

 Crescimento do nº de famílias e das famílias de pequena dimensão que indicam
uma evidente tendência para a nuclearização e diversificação das estruturas
familiares (particular destaque para as famílias monoparentais e de pessoas
isoladas).

Outros indicadores demográficos em 2001
Cascais

Lisboa

Oeiras

Sintra

Grande
Lisboa

Lisboa e
Vale do
Tejo

Portugal

Taxa de Natalidade (‰)

12.8‰

9.9‰

11.6‰

14.8‰

11.9‰

11.4‰

10.9‰

Taxa de Mortalidade (‰)

9.7‰

14.4‰

8.7‰

6.7‰

9.8‰

10.2‰

10.2‰

Excedentes de Vidas (‰)

3.2‰

3.0‰

3.0‰

8.1‰

2.1‰

1.2‰

0.7‰

Taxa de Nupcialidade (‰)

6.1‰

5.5‰

5.5‰

4.9‰

5.2‰

5.4‰

5.7‰

Taxa de Divórcio (‰)

3.4‰

2.8‰

2.3‰

2.7‰

2.6‰

2.4‰

1.8‰

Taxa de Fecundidade (‰)
Nados Vivos Fora do Casamento
(%)

51.4‰

43.7‰

46.1‰

58.5‰

48.1‰

45.6‰

43.2‰

34.2%

39.8%

34.6%

32.5%

37.1%

34.1%

23.8%

Casamentos Católicos (%)
51.6%
56.8%
Fonte: INE, Censos, 1991; Anuários estatísticos, 1999 e 2002

59.6%

48.8%

56.3%

54.6%

62.5%
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População Estrangeira

Comunidades mais numerosas (2001)

Brasil
25%
Outros
41%

Cabo Verde
12%

Guiné Bissau
6%

Reino Unido
6%

Angola
10%

N = 10.276

Fonte: INE, Censos 2001



Acentuado crescimento da população estrangeira (1991/2001): 54,9%



Embora não existam dados mais actualizados, estima-se que a população
estrangeira tenha crescido bastante nos últimos anos e que a distribuição das
comunidades mais numerosas tenha conhecido algumas alterações. Estima-se
que a comunidade brasileira tem vindo a sido reforçada e que o crescimento das
comunidades dos países de Leste (constituída por várias nacionalidades) ocupe
entretanto um lugar de destaque7.

7

A este propósito, é de mencionar que se encontra em curso por iniciativa da Autarquia a elaboração de um estudo
sobre a população imigrante residente no concelho de Cascais. O término deste trabalho está previsto para o 1º
semestre de 2005.
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Caracterização sócio-económica

Tecido empresarial
Cascais
Nº

Oeiras

% na GL

Nº

Sintra

% na GL

Nº

Grande Lisboa

% na GL

Nº

%

Nº de Empresas (Empresários em nome
individual + sociedades)

20.731

8,7

16.996

7,2

34.709

14,6

237.312

100

Nº de Sociedades empresariais

7.701

8,3

6.658

7,2

11.138

12

93.032

100

9,5

80.454

9,1

887.505

100

Nº de postos de trabalho nas sociedades
empresariais
43.799
4,9
83.968
Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, INE 2004

 O tecido empresarial possui um elevado peso no sector terciário (serviços), com
particular destaque para: Comércio por Grosso e a Retalho; Actividades imobiliárias,
Alugueres e serviços prestados a empresas; e Alojamentos e Restauração.

Poder de Compra

Índice e Percentagem de Poder de Compra nos Concelhos de Cascais, Oeiras, Sintra,
Lisboa e Grande Lisboa, em 2000
Poder de Compra
Indicador per

capita8

Percentagem9

Cascais

Oeiras

Sintra

Lisboa

Grande Lisboa

Portugal

148,89

164,30

119,08

305,19

176,31

100

2,4807

2,6330

3,7828

16,3837

32,43

100

Estudo sobre o Poder de Compra Concelho, Número – IV; INE, 2000

 Cascais regista um nível médio de vida superior comparativamente à média nacional
(ocupa o 5º lugar na escala nacional)

8

Número índice que compara o poder de compra regularmente manifestado nos diferentes concelhos e regiões, em
termos per capita, com o poder de compra médio do país, a que foi atribuído o valor 100.
9
Inferido do Indicador per capita de poder de compra, a percentagem de poder de compra procura medir o peso do
poder de compra de cada concelho no total do País, que toma o valor 100.
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Perfil económico da população residente no concelho de Cascais (2001)

População sem
actividade
económica: 37 %
(54.302)

População com
actividade económica:
63%
(90.580)

19
%

15 aos 60 anos (26.530)

15 aos 60 anos (85.094)

Mais de 60 anos
(27.772)

Mais de 60 anos (5.486)

18
%

59
%

N=
144.882

4%

Fonte: INE 2001



População com actividade económica (n=90.580)
- 93% são empregados
- 7% são desempregados  Taxa de desemprego10


Perfil da População residente empregada (n=84.307)




Segundo o sexo:


Mulheres: 40.618 (48%)



Homens: 43.689 (53%)

Segundo nível de instrução:


Quase 2/3 têm 9 ou mais anos de escolaridade



4,5% sem nível de instrução

 (capital escolar superior à média nacional)




Segundo situação na profissão:


Trabalho por conta de outrem: 83%



Empregador: 8%



Trabalho por conta própria: 4%

Segundo grupos de profissão:


Pessoal dos serviços e vendedores: 15, 4%



Especialistas das profissões intelectuais e científicas: 15,0%



Trabalhadores não qualificados: 14,8%



Técnicos e profissionais de nível intermédio: 14,5%



Pessoal administrativo e similares: 13,8%

10

Taxa de desemprego: É a percentagem do grupo de desempregados no grupo da população economicamente activa
(Pop. Desempregada/ População com actividade económica)
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Segundo sector de actividade:


Primário: 1%



Secundário: 19%



Terciário: 80%

Perfil da População residente desempregada (n=6.273)


Segundo o sexo:


Mulheres: 3.347 (53%)



Taxa de desemprego feminina: 7,6% (superior à masculina, no entanto,
relativamente aos outros anos, tem vido a diminuir)







Homens: 6.273 (47%)



Taxa de desemprego masculina: 6,3%

Segundo condição de procura de emprego:


23,4% à procura do 1º emprego (1.465)



76,6% à procura de novo emprego (4.808)



27,6% há 12 ou mais meses (1.732)

Segundo nível de instrução:


Ca. 50% possui o 3º ciclo e o ensino secundário



32% possui o 1º e o 2º ciclo



11% detêm o ensino superior



5% não detêm qualquer nível de instrução

 A média revela médias qualificações escolares



População sem actividade económica (n=54.302)
- 51% reformados (H: 56,3%; M: 56,3%)
- 22% estudantes (H: 49%; M: 51%)
- 13% domésticas (H: 1%; M: 99%)
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Acção Social
Infância e Juventude
Nº de respostas/ equipamentos para a infância e juventude no concelho de Cascais (2003)
–Rede Pública –
(Oficial e Solidário)
Nº de
respostas

– Rede privada Nº de
respostas

%
-

Total
Nº de
respostas

%

Desconhecido

-

%

Amas

18

Creche + Creche familiar

29

42%

40

58%

69

100%

Pré-escolar

40

39%

63

61%

103

100%

Centro de ATL

43

42%

60

58%

103

100%

Lar de crianças e jovens

5

100%

0

0%

5

100%

Centro de férias
Centro de Acolhimento
temporário de crianças e
jovens

2

100%

0

0%

2

100%

5

100%

0

0%

5

100%

124

43%

163

57%

287

100%

Total de respostas sociais
(Amas não contabilizadas)

Fonte: ISSS, CMC/ DASS, CMC/ DEDU, Carta Educativa

Destaque-se a resposta “Creche”, dado o papel de relevo que esta desempenha no
apoio à família:
Nº de Creches no Concelho de Cascais, frequência e lista de espera (2002) Valores aproximados
- Rede Pública –
(Oficial e Solidário)

- Rede privada –
(com fins lucrativos)
Com alvará
Sem alvará

Nº de respostas

26

19

21

Nº de crianças
Nº de crianças em lista de
espera

967

Aprox. 1.000

1300

Desconhecido

Total
66
Aprox.
2000

Fonte: Estudo DASS (2003), ISSS Cascais



Tendo por base o total de população dos 0-3 anos (2001) de 7.000, estima-se que a
taxa de cobertura de creche e amas licenciadas em Cascais apenas cubra aprox.
34% das crianças desta idade. A taxa de cobertura da resposta creche é deficitária
em todas as freguesias



Aponte-se que em 2002 o nº de crianças em lista de espera superava o nº de
crianças abrangidas pela rede pública em 2002
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Crianças e jovens em risco


Nº de sinalizações de jovens em risco (2003): 248, das quais 116 deram origem a
abertura de processos novos casos
 Tendência de aumento dos novos casos



Problemáticas mais frequentes (2003): negligência, maus tratos físicos e
psicológicos e abandono/absentismo escolar



Intervenções e medidas aplicadas (2003):
- Apoios junto aos pais e outros familiares (60 + 17 casos)
- Acolhimentos institucionais (curta/ longa duração: 11 e 10 casos respectivamente)

Fonte: CPCJ (2203)

População Idosa

Total da população com mais de 65 anos (2001): 25.757 habitantes (15% da população)
-

População dos 65-79 anos (“População idosa mais nova”): 20.614 habitantes

-

População com 80 e + anos (“População idosa mais velha”): 5.143 habitantes

 Acréscimo de 45,4% de habitantes com mais de 65 anos na última década
 Predomínio da população feminina
 Cerca de 1/5 (4.859) Deste segmento da população vive sozinho
Distribuição dos pensionistas e média mensal das pensões
pagas (2003)
Invalidez
Velhice
Sobrevivência
Nº de pensionistas
3.900
23.518
9.289
Média mensal das
pensões
320,70 €
390,10 €
184,90 €
Fonte: Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, INE 2004
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Número de respostas da Rede Pública do concelho de Cascais em 2004 para a população idosa, de acordo
com o nº de utentes e taxas de cobertura
T. de cobertura valores nacionais

Taxas de cobertura em Cascais
nº de
respostas

Nº de
utentes

Centro de Convívio

25

1.173

Total da
população idosa
(n=25.757)
4,5%

Centros de Dia

14

535

2%

Apoio Domiciliário

11

aprox. 700

3%

4

270

1%

2

Desconhecido

-

Desconhecido
167

-

-

-

-

-

-

-

-

2.845

11%

14%

55%

-

Lar de Idosos
Apoio Alimentar11
Equipamentos com
viatura ligeira
adaptada
Academia Sénior
Total de respostas
sociais

7
1
64

População
65-79
(n=20.614)
5,7%

População 80 e
+ anos (n=5.143)

Total da
população idosa

22,8%

4,3% (em 2000)

3%

10%

3,2% (em 2000)

3,40%

14%

-

1%

5%

4,2% (em 2002)

-

-

-

Fonte: ISSS Cascais, CMC/ DASS, Carta Social

Para ser possível uma melhor caracterização das respostas a este segmento da
população seria necessário realizar também um levantamento das respostas lucrativas
existentes no concelho, bem como proceder a uma melhor e mais exaustiva
caracterização de cada uma destas respostas12.

11

Apoio Alimentar: Prestação de serviços ao domicílio (refeições) desenvolvida em colaboração entre a Autarquia e duas
IPSS do concelho de Cascais – Santa Casa da Misericórdia de Cascais e Fundação “O Século”
12
Acrescente-se a este respeito que está em curso um relatório de caracterização/ avaliação dos Centros de Convívio
(CMC/DASS).
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População portadora de deficiência


Nº de habitantes portadores de deficiência (2001): 10.282 , sendo que 5.379 são
homens e 4.903 são mulheres
 Perfaz 6% da população total do Concelho de Cascais

População portadora de deficiência de acordo com o tipo de deficiência (2001)

Motora

2376
23%

2806
26%

Visual
Auditiva
Mental

169
2%

Paralisia Cerebral

2339
23%

988
10%
1604
16%

Outra
n = 10.282

Fonte: INE, Censos 2001

 Nº de agregados familiares com indivíduos portadores de deficiência (2001):
8.256 (13% do total das famílias de Cascais).
 Destes, 1.029 são constituídas por indivíduos portadores de deficiência que
vivem sozinhos (12,4% do total dos agregados familiares com indivíduos
portadores de deficiência).

35

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

Nº de equipamentos ou serviços no concelho de Cascais em
2004 para a população portadora de deficiência
Centro de Actividades Ocupacionais
Lar Residencial
Reabilitação/Inserção
Reabilitação/Formação Profissional
Apoio Regime Ambulatório
Atendimento/Aconselhamento social
Centro de Educação Especial
Centro de Férias
Transporte Adaptado13
Total respostas sociais

5
5
1
3
2
6
1
1
7
31

Fonte: ISSS Cascais, CMS/ DASS

Apoio à população toxicodepentente

Número de equipamentos no concelho de Cascais em 2004,
para toxicodependentes
Comunidades terapêuticas
Grupo-autoajuda
Equipa Apoio directo
Apoio Regime ambulatório
Apartamento de reinserção social
Apoio de rua
Total respostas sociais

1
10
1
2
2
1
17

Fonte: ISSS Cascais, CMS/ DASS

Apoio à população portadora de VIH/SIDA

Número de equipamentos no concelho de Cascais em 2004,
para pessoas infectadas pelo VIH/SIDA e suas famílias
Atendimento e aconselhamento
3
psicossocial
Residência
1
Apoio Domiciliário
1
Total respostas sociais
5
Fonte: ISSS Cascais, CMS/ DASS

13

Serviço assegurado pela Câmara Municipal de Cascais em parceria com as cinco associações locais de bombeiros.
Sete viaturas ligeiras adaptadas com plataforma elevatória e degrau eléctrico, para o transporte de pessoas em cadeira
de rodas ou com mobilidade condicionada.
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Apoio à população com doença mental e psiquiátrica

Número de equipamentos ou serviços no concelho de
Cascais em 2004, para pessoas com doença mental e
psiquiátrica
Lar
1
Fórum sócio-ocupacional
1
Equipa psiquiátrica
2
Total respostas sociais
4
Fonte: ISSS Cascais, CMS/ DASS

População socialmente vulnerável
 Estimativa da % de famílias em situação vulnerável em Cascais (situações de
pobreza ou risco de pobreza): 10 a 15% das famílias em Cascais14

Beneficiários do RMG / RSI (2003)
Sexo

Grande Lisboa
Cascais

H
29.899
2.465

idade
M
34.979
2.830

Total
64.878
5.295

-24 anos
33.092
2.528

25-39 anos
12.619
996

40-54
anos
9.712
781

55 e +
anos
9.455
990

Fonte: ISSS – Centro Distrital / Cascais, Dez.2003

N.º de famílias com apoio económico de acção social, no concelho de Cascais, por freguesia, em 2003
Freguesias

Famílias com apoio económico de acção social
N.º

%

Alcabideche

149

15.5

Cascais

138

14.4

Estoril

79

8.2

Parede

105

10.9

Carcavelos

83

8.7

S.Domingos de Rana

405

42.2

Total

959

100,00%

Fonte: ISSS – Centro Distrital / Cascais, Dez.2003

14

Esta estimativa calcula-se através da soma arredondada de vários sub-grupos da população carenciada, tais como:
beneficiários do RGM/RSI, beneficiários de apoios económicos da Acção Social, beneficiários de pensão social e
subsídio de desemprego. Ao valor achado é feito uma subtracção, de modo a prever sobreposições dos grupos
elencados.
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N.º de famílias com apoio económico de acção social (por rubrica orçamental) no concelho de Cascais, por freguesia, em 2002
Carência
Apoio domiciliário Toxicodependência Lares lucrativos
Ajudas técnicas Emergência social
Freguesias
Alcabideche
Cascais
Estoril
Parede
Carcavelos
S.Domingos de Rana
N.º
Total
%

N.º
128
75
23
58
15
272
571
59.5

%
22.4
13.1
4.0
10.2
2.6
47.6
100%

N.º
4
6
12
5
5
48
80
8.3

%
5.0
7.5
15
6.3
6.3
60.0
100%

N.º
4
11
11
5
17
12
60
6.3

%
6.7
18.3
18.3
8.3
28.3
20.0
100%

N.º
3
12
4
24
8
38
89
9.3

%
3.4
13.5
4.5
27.0
9.0
42.7
100%

N.º
4
6
6
6
6
4
32
3.3

%
12.5
18.8
18.8
18.8
18.8
12.5
100%

N.º
3
7
2
2
2
8
24
2.5

%
12.5
29.2
8.3
8.3
8.3
33.3
100%

HIV
N.º
3
21
21
5
30
23
103
10.7

Fonte: ISSS – Centro Distrital / Cascais, Dez.2003.

Violência doméstica


Nº de ocorrências registada pela PSP e GNR em Cascais (2000): 324, o que
significa o nº de 2,07 ocorrências por 1.000 habitantes
 Embora este número pouco traduza a expressão deste fenómeno (uma vez que
a maioria destes crimes não são participados), é de realçar que Cascais regista
a maior taxa proporcional de ocorrências da Área Metropolitana de Lisboa
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%
2.9
20.4
20.4
4.9
29.1
22.3
100%
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Educação
População escolar
População escolar do Concelho de Cascais (2000/ 2001)
1%

3%
Pré-escolar (n=5.637)

17%

1º Ciclo (n=9.178)

19%

2º Ciclo (n=4.201)
3º Ciclo (n=6.111)
Ensino Secundário (n=6.208)
28%
19%

Ensino Superior (n=1.059)
Ensino Profissional (n=210)
13%

N = 32.604 alunos

Fonte: Ministério da Educação, CMC, CEIA

Estabelecimentos de ensino

Estabelecimentos oficiais da
Rede Pública (n=69)

42%
43%

Estabelecimentos com acordo de
cooperação (IPSS) da Rede
Pública (n=25)
Estabelecimentos privados
(n=72)

15%

N = 166 Estabelecimentos

Fonte: Ministério da Educação, CMC, CEIA
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Caracterização dos estabelecimentos de ensino de acordo com a Rede Pública e a Rede Privada

(2000/2001)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino
secundário

Ensino
Superior

Ensino
Profissional

Rede Privada

63

40

14

13

8

2

0

R. Pública - Estabelecimentos R. solidária

23

3

0

0

0

0

0

R. Pública - Estabelecimentos oficiais

17

49

7

12

8

0

2

Fonte: Ministério da Educação, CMC, CEIA

 Forte polarização entre o ensino público e o ensino privado, assumindo este último
um papel preponderante nos primeiros níveis de escolaridade. Assinale-se que a
implementação dos estabelecimentos de ensino privados é bastante mais
acentuada nas “freguesias da Linha”.

Pré-escolar

Nº de respostas do pré-escolar, nº de alunos e taxa de cobertura (2000/ 2001)
Rede Pública
Rede Privada

Total

63

103

Nº de Respostas

17

IPSS (Acordo de
Cooperação)
23

Nº de Alunos

693

1.606

3.338

5.637

% de Alunos

12,3%

28,5%

59,2%

100%

Taxa de cobertura

11,6%

26,9%

55,9%

94,4%

Oficial

Fonte: Ministério da Educação, CMC – DEDU, CEIA

 Embora a taxa de cobertura total do concelho possa parecer assinalável (94,4% em
Cascais face a 58% em Lisboa), refira-se no entanto que a Rede Pública apenas
sustenta 38,5% deste valor. Para além disso há a assinalar taxas de cobertura
bastante díspares entre as freguesias, sendo de registar maior carência nas
freguesias do interior.
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Taxas de sucesso, retenção e abandono

Abandono, Retenção e Sucesso escolar em vários níveis de ensino (1998/ 1999)
Taxa de sucesso

Taxa de retenção

Taxa de abandono

2º Ciclo

79,2%

20,2%

0,6%

3º Ciclo

83,5%

13,9%

2,6%

Ensino Secundário

54,7%

34,8%

10,5%

Fonte: M.E., CMC – DEDU, CEIA

 Relativamente aos últimos anos é de sinalizar um crescente recuo nos índices
de sucesso escolar, com principal incidência no nível de ensino do secundário e
mais em particular nos cursos secundários predominantemente orientados para
a vida activa (CSPOVA).

Ensino Recorrente
 Nº de inscritos no Ensino Recorrente (2000/2001): 1.988
 Ensino Básico: 91
 2º e 3º Ciclo: 222
 Ensino Secundário: 1317
 Outros espaços educativos: 358
 Tendência de aumento do nº de alunos matriculados)
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Habitação

Evolução do edificado
Evolução do N.º de Edifícios e de Alojamentos no Concelho de Cascais – 1981 a 2001
Freguesia

Edifícios

Tx de Variação (%)

Alojamentos

1991
2001

1981
2001

1981

1991

Tx de Variação (%)

1981

1991

2001

1981
1991

2001

1981
1991

1991
2001

1981
2001

Alcabideche
Carcavelos

6.484
1.803

6.127
2.287

7.706
2.580

-5,5
26,8

25,8
12,8

18,8
43,1

8.940
4.779

10.655
8.887

13.706
10.807

19,2
86,0

28,6
21,6

53,3
126,1

Cascais

5.392

6.554

7.563

21,6

15,4

40,2

11.951

15.450

19.695

29,3

27,5

64,8

Estoril

4.134

4.663

5.079

12,8

8,9

22,8

10.174

13.372

14.218

31,4

6,3

39,7

Parede

3.021

3.285

3.610

8,7

9,9

19,4

7.800

9.222

11.003

18,2

19,3

41,0

S. D. Rana

6.376

8.145

10.092

27,7

23,9

58,3

9.859

14.566

20.370

47,7

39,8

106,6

Total

27.210

31.061

36.630

14,2

17,9

34,6

53.503

72.152

89.799

34,9

24,5

67,8

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 e CIDT – Cascais em Números



Na última década o crescimento do edificado tem sido particularmente mais intenso
no interior do concelho

Caracterização do parque habitacional
Caracterização do parque habitacional segundo o tipo de iniciativa (2004)
5%

n = 89.799
Alojamentos de iniciativa privada

95%

Alojamentos de iniciativa pública e social

Fonte: INE, Censos 2001, EMGHA e CMC
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Nº de Edifícios de acordo com a necessidade de reparação (2001)

3%

1%

29%
67%

Sem necessidade de reparação
Com necessidade de reparação

n=36.630

Com necessidade de grandes reparações
Edifícios muito degradados

Fonte: INE, Censos 2001

Acessibilidades dos Edifícios
 Acessibilidade dos Edifícios (2001):
 Nº de Edifícios com rampas de acesso: 2.742 (7,5%)
 Nº de Edifícios sem rampa de acesso, mas com acessibilidades: 24.410 (66,6%)
 Nº de Edifícios sem rampas de acesso e não acessíveis: 9.478 (25,9%)
Programa de Realojamento Especial (PER)
 Nº de recenseados no Programa de Realojamento Especial (1993): 5.371
indivíduos, o que corresponde a 2.039 agregados familiares
 Nº de realojados até 2004: 4.062 Indivíduos, o que corresponde a 1.317
agregados familiares
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Saúde
Dado que as taxas de morbimortalidade não estão disponíveis à escala do concelho,
apresentam-se os valores nacionais, uma vez que estes apresentam uma tendência
que, de grosso modo, também será válida para o concelho de Cascais.
Taxa de Mortalidade em Portugal (1999)
80
70

74,2

Neoplasias (Cancro)

Por 100.000 habitantes

60
Doenças de fígado

50
40

Lesões externas/ Acidentes (idade <
65 anos)

30
Doença isquémica cardíaca
20
17,5

10

17,0

16,5

16,9

Doenças cerebrovasculares

0

Patalogias
Fonte: INE

Taxa de Prevalência de doenças em Portugal (1999)
Hipertensão (idade < 65 anos)

70%

Osteoporose (idade < 65 anos)
60%

60%

Doenças reumáticas (idade < 65 anos)
Consumidores de tabaco (idade < 65 anos)

50%

48 %

Obesidade (idade < 65 anos)
Depressão (idade < 65 anos)

40%

Consumidores de substâncias canabinoídes/
sintéticas (idade < 35 anos)
Consumidores excessivos de álcool (idade <
65 anos)
Doenças respiratórias (idade < 65 anos)

30%
26%
24%

20%

20%

Sit. Incapacidade de olhos, boca e ouvidos
(idade < 65 anos)
Diabetes (idade < 65 anos)

15%
12%

10%

10%
8%
6%

Hepatites crónicas B e C (idade < 65 anos)

5%
2%

SIDA (112,2 por 100.000 hab.)

0%

Patalogias
Fonte: INE
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Outros indicadores de Saúde
Indicadores relativos à área da Saúde (2001)

Esperança de vida
Nº de médicos por 1.000 habitantes
Nº de pessoal de enfermagem por 1.000
habitantes
Nº de farmácias por 10.000 habitantes

Cascais
72,19
6,4

Grande
Lisboa
71,23
6,1

Portugal
3,2

2,6

5,4

4

2

-

-

Fonte: INE, Censos 2001
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 Associativismo
Nº de entidades desportivas, culturais e juvenis no concelho de Cascais (2002)
250

Nº de Entidades

200

150

100

50

0

S.
Carcavelos Domingos
de Rana

Alcabidech
e

Cascais

Estoril

Parede

Total
Concelho

Entidades desportivas

13

36

27

15

17

21

129

Entidades culturais

19

13

3

5

8

19

67

Entidades juvenis

7

9

8

3

9

4

40

Total

39

58

38

23

34

44

236

Fonte: CMC/ DPAC 2002

Nº médio de habitantes por entidade no concelho de Cascais (2002)
Alcabideche

Cascais

841

Estoril
553

Parede
718

Carcavelos
909

S. Domingos
de Rana

837

Total
Concelho

1.113

810

Fonte: CMC/ DPAC 2002

Nº de participantes

15

em actividades desportivas, culturais e juvenis (2002)

45.000
40.000

Nº de participantes

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Actividades desportivas
Actividades culturais
Actividades juvenis
Total

S.
Carcavelos Domingos
de Rana

Alcabidech
e

Cascais

Estoril

Parede

Total
Concelho

1.446

5.965

5.374

3.630

5.122

1.681

23.218

647

315

56

113

223

369

1.723

706

10.390

366

254

4.610

322

16.648

2.799

16.670

5.796

3.997

9.955

2.372

41.589

Fonte: CMC/ DPAC 2002

15

Entenda-se por participantes os indivíduos que exercem uma participação regular neste tipo de actividades .
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Percentagem de população participante nas actividades desportivas, culturais e juvenis na
população total do concelho de Cascais (2002)

S. Domingos Total
Alcabideche Cascais
Estoril
Parede
Carcavelos de Rana
Concelho
8,5%
52,0%
21,2%
19,1%
35,0%
4,8%
21,8%
Fonte: CMC/ DPAC 2002

Infra-estruturas e equipamentos
Nº de equipamentos desportivos, culturais e juvenis no Concelho de Cascais (2002)
600

Nº de equipamentos

500
400
300
200
100
0

S.
Total
Carcavelos Domingos
Concelho
de Rana

Alcabidech
e

Cascais

Estoril

Parede

Equipamentos desportivos

47

85

76

47

61

46

362

Equipamentos culturais

21

22

20

3

5

10

81

Equipamentos juvenis

7

8

8

7

2

3

35

Total

75

115

104

57

68

59

478

Fonte: CMC/ DPAC 2002

Nº médio de habitantes por equipamento no concelho de Cascais (2002)

S. Domingos Total
Alcabideche Cascais
Estoril
Parede
Carcavelos de Rana
Concelho
437
279
262
367
418
830
396

 Assinale-se a discrepância entre as freguesias: “Freguesias da Linha” que são
comparativamente mais bem equipadas, mais participativas e com relativa maior
capacidade de associativismo face às “Freguesias do Interior”.
 Dada a diferente natureza do tipo de actividades, é em parte natural uma relativa
superioridade dos equipamentos desportivos face aos culturais e juvenis. No
entanto, analisando a participação e a capacidade associativa dos habitantes do
concelho, nota-se que a prevalência da prática do desporto face às outras
actividades se mantêm.
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As Freguesias
Procurando discernir algumas das principais características internas às dinâmicas
sócio-territoriais do concelho, fazem sentido duas lógicas de interpretação de divisão
do concelho:


a divisão entre litoral e interior com 4 freguesias no litoral (Cascais, Estoril,
Parede e Carcavelos) e 2 freguesias no interior (Alcabideche e S. Domingos
de Rana);



a divisão entre o ocidente e oriente com 3 freguesias no ocidente (Cascais,
Estoril e Alcabideche) e 3 freguesias no oriente (Parede, Carcavelos e S.
Domingos de Rana).

A primeira divisão é a mais imediata e corresponde à divisão tendencial litoral-interior
até pela propensão a mais nítidas diferenciações. Em escala "micro" reproduz a
tradicional divisão nacional.
Num plano mais global, na análise dos principais fluxos sócio-territoriais, faz igualmente
sentido a divisão ocidente/ oriente. O ocidente gira em torno de Cascais e dos Estoris e
inclui o eixo Cascais-Sintra. O oriente gira em torno da dupla Parede-Carcavelos e inclui
o eixo de Tires.

Quando se foca cada uma das 6 freguesias, podem encontrar-se alguns traços de
singularidade:
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Freguesia de Alcabideche

Quadro com alguns dos Indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 31.801 habitantes



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): 18,2%
(Aumento de 4.904 habitantes)



Área da Freguesia: 39,8 Km2



Densidade populacional (2001): 799 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 10.850



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001): 26,80%
(Aumento de 10.850 famílias)



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 1.050 (14,4% do total
do concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 149



Nº e tipo de respostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes (2003):





Amas: 4/18



Creche Familiar: 0



Creche: 7/ 245



ATL: 4/ 205



Lar de crianças e jovens: 4/ 123

Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 31 (19; 7; 5)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 74,2% (18,6%; 31,9%; 23,8%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres (2000/2001):
43,8%



Nº de Entidades Desportivas: 13



Nº de Entidades Culturais: 19



Nº de Entidades Juvenis: 7

A Freguesia
de Alcabideche

Nº de Edifícios
(2001): 7.706 está localizada a Norte do Concelho de Cascais e

Nº de
Fogos (2001):
confronta
a Norte
com a13.706
Serra de Sintra, a Oeste com o Oceano Atlântico, a Sul com


Nº Médio de habitantes por fogo (2001): 2,3

as Freguesias de Cascais e do Estoril e a Este com a Freguesia de São Domingos
de Rana. Face a um posicionamento geográfico tão abrangente e multifacetado, esta
freguesia apresenta um conjunto de factores que a levam a constituir-se num cenário
morfológico de alguma ambivalência:
 Trata-se da maior Freguesia do concelho em termos de área territorial (com
39.8 Km2), registando, por conseguinte, uma maior dispersão das suas localidades,
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bem como a menor densidade populacional no conjunto das freguesias do
concelho (799 Hab/Km2, em 2001);
 Tratando-se da Freguesia com
potencialmente mais “urbanizável”;

maior

área

territorial,

é

a

Freguesia

 Em população residente, segundo o Censos de 2001, é a 3ª freguesia mais
populosa do concelho;
 Nos últimos dez anos é a Freguesia que registou um crescimento demográfico
bastante significativo: mais 4 904 residentes (18,2%);
 Juntamente com São Domingos de Rana, assinala uma superior incidência do nº
das famílias numerosas quando comparada com as outras freguesias do concelho;
 Relativamente ao ensino, regista maior preponderância dos estabelecimentos
públicos e apoiados face aos privados;
 É conjuntamente com a outra freguesia de interior de São Domingos de Rana,
uma das freguesias que registam uma taxa de cobertura do pré –escolar insuficiente
(74,2%);
 Comparativamente às outras freguesias do litoral, apresenta mais baixos níveis
de capital escolar;


Apresenta um conjunto de traços periurbanos: cruzamento de vivências rurais,

com núcleos urbanos (aparentemente em crescimento) e algum desordenamento
visível em zonas que começaram em processos “clandestinos”;


Marcada pela emergência de novos pólos de atracção e empreendimentos de

grande impacto com a proliferação de pólos de serviços, de armazenamento e
distribuição;


Revela indícios de interioridade e periferização em relação a Cascais;



As suas características permitem distingui-la em 3 zonas sócio-territoriais:
- a zona de Alvide - Amoreira, que compreende o território que está a Oeste da
auto-estrada, correspondente a 9 localidades, apresenta cerca de 2.500
edifícios, 6.000 alojamentos e 12.500 residentes, respeitantes a 40% da
população total da freguesia. Esta é a zona mais verticalizada em termos
habitacionais, uma vez que apresenta uma média de 2.4 fogos por edifício.
- a zona da sede da freguesia, o eixo Alcabideche - Alcoitão - Manique, acima
da auto-estrada, num triângulo entre a direcção Alcabideche - Linhó (Sintra) e a
direcção Alcabideche - Manique (na fronteira com S. Domingos de Rana),
muito marcada pelas grandes superfícies, armazéns, distribuidoras e
equipamentos de utilização massiva), pelas AUGI's (Áreas Urbanas de Génese
Ilegal/ loteamentos clandestinos) e bairros de recente fundação. Esta zona
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compreende 17 locais, com 3.965 edifícios, 6.228 fogos e 15.997 residentes
(51%).
- e a zona "natural" do Ocidente, residual e reservada do ponto de vista
demográfico e especialmente protegida do ponto de vista paisagístico, visto ser
uma espécie de reserva patrimonial, com restritos 9% da população total da
freguesia (2.962 residentes), distribuídos por 10 localidades com características
tradicionais. Esta é a zona com uma maior dispersão populacional e com um
tipo de habitação predominantemente horizontal, cuja média de fogos por
edifício é de 1.2.
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Freguesia de Carcavelos
Quadro com alguns Indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 20.037



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): 11,2%
(Aumento de 2.023 habitantes)



Área da Freguesia: 4,4 Km2



Densidade populacional (2001): 4.554 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 7.828



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001): 25,20%



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 796 (10,9% do total do
concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 83



Nº e tipo de respostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes (2003):





Amas: 0



Creche Familiar: 0



Creche: 1/ 40



ATL: 3/155



Centro de Acolhimento Temporário: 1/12

Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 20 (7, 5, 8)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 104,7% (0%, 40%, 60%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres (2000/2001):
65,8%



Nº de Entidades Desportivas: 17



Nº de Entidades Culturais: 8



Nº de Entidades Juvenis: 9


Nº de Edifíciosna
(2001):
2.580Sudeste do Concelho de Cascais, a Freguesia de
Localizando-se
parte

Nº de Fogos
(2001):limites
10.807 a Norte com a Freguesia de S. Domingos de Rana, a
Carcavelos
partilha


Nº Médio de habitantes por fogo (2001): 1,9

Oeste com a Freguesia da Parede e a Leste com o Concelho de Oeiras, sendo a
freguesia mais próxima do núcleo urbano da AML. Esta proximidade com o centro
metropolitano de Lisboa leva a que a freguesia de Carcavelos apresente
características de clara urbanidade, nomeadamente ao nível da grande concentração
de população e de edificado:


Ocupa o segundo lugar no conjunto das freguesias do concelho, quer ao nível da

menor área territorial – 4.4 km² (4.5%) para um total concelhio de 97.2 km² –, quer no
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que respeita à maior densidade populacional (4.554 hab/Km2), bem como no que
remete para o menor n.º de população residente (20.037).


Goza de uma faixa costeira sobejamente conhecida pelas suas potencialidades

ao nível do turismo e das actividades de lazer;


A proximidade geográfica ao centro metropolitano lisboeta tem-se afigurado como

um factor fundamental no seu processo de urbanização. Neste âmbito, é de
destacar, por um lado, o fenómeno da pendularidade de uma significativa parcela
de habitantes da freguesia que trabalham ou estudam em Lisboa ou na sua área
limítrofe e, por outro, o fenómeno da penetração de outros residentes
metropolitanos (em especial os lisboetas) que aqui procuram as várias ofertas ao
nível do turismo e do lazer em geral;


Regista uma forte ligação histórica e sociológica com a freguesia da Parede;



É a freguesia do concelho com os valores de instrução mais altos;



Podem distinguir-se 2 zonas sócio-territoriais:
- Carcavelos, a sede, no litoral, é constituída por 4 locais e abrange 54% da
população total da freguesia, com aproximadamente 10.700 habitantes;
- Sassoeiros, no interior, compreende 8 localidades, com 1.160 edifícios, 4.766
alojamentos e cerca de 9.100 residentes (46% da população total).



Ambas as zonas apresentam uma média de fogo por edifício elevada (4.3 e 4.0

respectivamente), demonstrando uma grande homogeneidade na freguesia no que
remete para o tipo de habitação.
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Freguesia de Cascais
Quadro com alguns Indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 33.255



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): 11,2 %
(Aumento de 5.514 habitantes)



Área da Freguesia: 20,1 Km2



Densidade populacional (2001): 1.654 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 12.603



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001): 32 %



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 1.488 (20,4% do total
do concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 138



Nº e tipo de respostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes (2003):





Amas: 2/10



Creche Familiar: 0



Creche: 4/141



ATL: 3/260
Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 36 (11, 4, 21)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 117,9 % (5,5%; 22,5%; 89,9%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres (2000/2001):
42%



Nº de Entidades Desportivas: 36



Nº de Entidades Culturais: 13



Nº de Entidades Juvenis: 9

A Freguesia
de Cascais
a Sudoeste do Concelho, confrontando a Sul com

Nº de Edifícios
(2001):localiza-se
7.563

Nº de Fogos
(2001):19.695
a Freguesia
do Estoril
e com o Oceano Atlântico, que também a limita a Oeste, e

Nº Médioade
habitantescom
por fogo
(2001): 1,7 de Alcabideche.
confrontando
Noroeste
a Freguesia

Como sede concelhia, a freguesia de Cascais apresenta índices referentes a uma
forte urbanização (nomeadamente ao nível de equipamentos e de infra-estruturas),
de certa forma estruturada e planeada. Estas condições de centralidade, aliadas a
uma baixa densidade populacional (comparando com os valores encontrados para
algumas das freguesias do Concelho), constituem-se num factor de atracção
populacional, que fica a dever-se ao facto do território da freguesia estar sob
condições de paisagem protegida:
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É a terceira Freguesia do Concelho em termos de área territorial (possuindo 20.1
2

km ) e a segunda com mais população residente (33.255 habitantes) e com a menor
densidade populacional (1.654 hab/Km2)


Caracteriza-se por uma tradicional e reconhecida vocação turística, relacionada

com a privilegiada localização geográfica;


A sua capacidade de atracção encontra-se ligada quer a essa vocação turística,

quer ainda à diversidade de estruturas (equipamentos) e serviços que possui, para
dar resposta às necessidades da sua população e da do Concelho.


Trata-se de uma freguesia urbanizada, pelas acessibilidades existentes e pelas

relações que os seus habitantes mantêm, em termos de pendularidade,
nomeadamente por motivos de trabalho e estudo, com a capital do país, Lisboa.


Refira-se que, em termos de distribuição da população (com 15 e mais anos), por

sectores

de

actividade

económica,

se

observa

também,

um

modelo

de

desenvolvimento tipicamente urbanizado, pois é predominante a população
exercendo actividade no sector terciário;


É igualmente a freguesia onde estão sediadas mais empresas;



A capacidade de resposta do pré-escolar (taxa de cobertura de 118%) supera o

nº de residentes nesta respectiva idade, o que significa que aprox. 18% destes
alunos provêm de fora desta freguesia;


O excedente do seu parque habitacional em relação à sua população residente

denuncia uma aposta nas permanências de um significativo contingente populacional
sazonal - os turistas (ocasionais e regulares).


Podem distinguir-se 3 zonas sócio-territoriais:
- a Cidadela, junto ao litoral, vai desde Cascais até à Quinta da Marinha,
compreendendo 12 locais e 53% da população total da freguesia (17.435
residentes). Esta é a zona com a média mais elevada de fogo/edifício,
traduzida em 3.3, ou seja, é a delimitação espacial cujo o tipo habitacional
dominante revela uma tendência mais verticalizada.
- o eixo Birre/ Alvide, a zona mais interior da freguesia, concentra 12.700
habitantes (38%), 2.977 edifícios e 6.868 alojamentos, distribuídos por 11
localidades.

- o Parque, como continuação da zona “natural” do Ocidente da Freguesia de
Alcabideche, também ele se traduz numa espécie de reserva natural,
apresentando localidades de carácter mais tradicional (4), onde se concentram
9% de residentes, no total da freguesia, cerca de 1.200 edifícios e de 1.300
alojamentos.
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Freguesia do Estoril
Quadro com alguns Indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 23.769 habitantes



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): 0,8%
(Decréscimo de 193 habitantes)



Área da Freguesia: 8,8 Km2



Densidade populacional (2001): 2.701 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 9.250



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001):
10,20 %



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 1.172 (16,1 % do
total do concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 79



Nº e tipo de respostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes
(2003):





Amas: 3/13



Creche Familiar: 0



Creche: 4/183



ATL: 3/250



Lar de crianças e jovens: 3/48

Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 36 (10, 5, 21)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 135,5 % (4,8%; 31,6%; 99,0%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres
(2000/2001): 81,9 %



Nº de Entidades Desportivas: 27



Nº de Entidades Culturais: 3



Nº de Entidades Juvenis: 8



Nº de Edifícios (2001): 5.079


Nº de Fogos
Localizando-se
ao (2001):
centro14.218
da linha litoral do Concelho de Cascais, a Freguesia do


Nº Médio de habitantes por fogo (2001): 1,7

Estoril partilha limites com quase todas as outras freguesias do concelho: a Noroeste
com a Freguesia de Alcabideche, a Nordeste com a Freguesia de S. Domingos de
Rana, a Oeste com a Freguesia de Cascais e a Este com a Freguesia da Parede.
Esta freguesia, embora apresente condições favoráveis e apelativas ao crescimento
demográfico, constitui-se num dos territórios concelhios com maior densidade
populacional, o que, à partida, já indica uma forte pressão habitacional:
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É a terceira freguesia do concelho com menor área territorial – 8.8 km² (9.1%)

para um total concelhio de 97.2 km² -, sendo, no entanto, a segunda com maior área
costeira na faixa a Sul (na vulgarmente conhecida "zona da linha").


Em termos de população residente, é a segunda a apresentar o menor número

de habitantes (23.769). Constitui-se ainda na terceira freguesia com a maior
densidade populacional (2.701 hab/Km2), mantendo, no entanto, uma larga margem
em relação às duas primeiras;


A privilegiada localização geográfica da Freguesia do Estoril, permitiu-lhe

desenvolver um referencial de atracção assente numa reconhecida e tradicional
vocação turística, a par da Freguesia de Cascais, que encontra os seus exemplos
mais marcantes no tipo de actividades, estruturas e equipamentos existentes;


Regista

uma

forte

preponderância

do

ensino

privado

(18

face

a

1

estabelecimento público e a 4 com acordo de cooperação) e exerce uma grande
atractividade sob a população escolar do concelho;


Podem distinguir-se 2 zonas sócio-territoriais – demograficamente idênticas, mas

sociologicamente muito distintas:
- os Estoris, no litoral, compreende 8 localidades e concentra 64% da
população total da freguesia (cerca de 15.000 residentes) – tudo indica que
tal pressão demográfica verificada nesta zona deve-se, principalmente, à
sua vocação turística e à sua proximidade geográfica ao centro
metropolitano da Cidade de Lisboa. Como tal, esta zona apresenta ainda
uma natureza habitacional mais verticalizada, com uma média de 3.1 fogos
por edifício;
- as Galizas, no interior, embora também seja constituída por 8 locais, a sua
concentração populacional corresponde apenas a 1/3 do n.º total de
habitantes na freguesia. Esta maior dispersão corresponde, por conseguinte,
a um tipo de edificação mais horizontal (2 fogos/edifício).
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Freguesia da Parede
Quadro com alguns Indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 17.830 habitantes



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): -13,1%
(Decréscimo de 2.874 habitantes)



Área da Freguesia: 3,6 Km2



Densidade populacional (2001): 4.953 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 7.118



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001): 0,8%



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 946 (13% do total do
concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 105



Nº e tipo de respostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes (2003):





Amas: 4/20



Creche Familiar: 0



Creche: 2/117



ATL: 2/97

Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 16 (6, 1, 9)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 130,8% (29,0%; 9,0%; 92,8%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres (2000/2001):
60,5%



Nº de Entidades Desportivas: 15



Nº de Entidades Culturais: 5



Nº de Entidades Juvenis: 3



Nº de Edifícios (2001): 3.610


Nº de Fogos (2001): 11.003
A Freguesia
da Parede localiza-se a Sudeste do Concelho de Cascais, confrontando


Nº Médio de habitantes por fogo (2001): 1,6

a Norte com a Freguesia de S. Domingos de Rana, a Este com a Freguesia de
Carcavelos, a Sul confronta com o Oceano Atlântico e a Oeste com a Freguesia do
Estoril.
Esta é, sem dúvida, a freguesia que possui as condições menos favoráveis ao
aumento demográfico, na medida em que, com a área territorial mais pequena do
Concelho, apresenta a maior densidade populacional, mesmo após o decréscimo
demográfico que sofreu entre 1991 e 2001 (o maior no conjunto das outras
freguesias: -15%). Toda esta conjuntura leva a corresponder esta zona geográfica ao
território mais saturado do Município de Cascais:
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Trata-se da mais pequena Freguesia do Concelho em termos de área territorial

(possui 3.6 Km2), a menos populosa e regista (segundo os Censos Provisórios de
2001) a maior densidade populacional no conjunto das freguesias do Concelho
(4.953 Hab/Km2).


Freguesia com características urbanas, mas, embora situando-se no litoral (na

designada “linha”), não denota uma vocação turística que se assemelhe quer à da
Freguesia de Cascais, quer à da Freguesia do Estoril, nomeadamente em termos de
equipamentos de hotelaria e lazer.


Até aos anos 50 esteve integrada na freguesia de São Domingos de Rana, sendo

que actualmente regista uma forte ligação sócio-espacial a Carcavelos. Muitos dos
valores dos seus indicadores são muito aproximados aos de Carcavelos.


Podem distinguir-se 2 zonas socio-territoriais:
- Parede, no litoral, onde se concentram dois terços da população (cerca de
11.600 residentes), distribuídos por 7 localidades. Esta zona apresenta uma
média de 3.7 fogos/edifício e 1.4 hab/fogo;
- Murtal, no interior, compreende 3 locais, que abrangem 34% de habitantes, e,
para uma média de 1.8 fogos/edifício (carácter mais horizontal), apresenta uma
relação de 2 hab/fogo.
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Freguesia S. Domingos de Rana
Quadro com alguns indicadores da Freguesia:


Total da População (2001): 43.991 habitantes



Crescimento populacional (Variação da população 1991/ 2001): 22,4%
(Aumento de 8.053 habitantes)



Área da Freguesia: 20,5 Km2



Densidade populacional (2001): 2.146 hab./ Km2



Nº de agregados familiares (2001): 15.217



Crescimento das famílias (variação do nº de famílias entre 1999/2001): 33,5%



Nº de desempregados inscritos no Centro de Emprego: 1.837 (25,2% do total
do concelho)



Nº de famílias com apoio económico da Acção Social – Serviço Local da
Segurança: Social (2003): 405



Nº e tipo derespostas destinadas a crianças e jovens com acordo de
cooperação com a Segurança Social de acordo com o nº de utentes (2003):





Amas: 5/20



Creche Familiar: 4/72



Creche: 4/169



ATL: 6/339



Centro de Acolhimento temporário: 2/22

Nº de Estabelecimentos Educativos (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 27 (16, 5, 6)



Taxa de cobertura do pré-escolar (incluindo Oficial, IPSS e Privados)
(2000/2001): 49,5% (13,1%; 25,1%; 11,3%)



Taxa de cobertura dos Centros de Ocupação dos Tempos Livres (2000/2001):
46,8%



Nº de Entidades Desportivas: 21



Nº de Entidades Culturais: 19



Nº de Entidades Juvenis: 4



Nº de Edifícios (2001): 10.092



Nº de Fogos (2001): 20.370


Nº Médio
habitantes
por fogo
A Freguesia
de de
São
Domingos
de(2001):
Rana2,2
localiza-se na zona Nordeste do Concelho,

confrontando a Norte com o Concelho de Sintra e a Este com o de Oeiras. Em
termos de variação da população residente, desde 1950 até aos anos 90, verifica-se
que, no contexto do panorama concelhio, esta é a freguesia que tem apresentado um
maior crescimento populacional ao longo destas décadas, indicador, desde logo, de
um maior crescimento urbanístico. Importa referir que, num território de
características rurais até há pouco tempo, este rápido crescimento veio provocar
grandes transfigurações físicas e transformações sociais. Assim, podem sintetizar-se
as características desta área territorial da seguinte forma:
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Ao nível territorial é a terceira maior freguesia do Concelho (com 20.1Km 2), em



população residente é a freguesia mais populosa do concelho com cerca de 43.991
habitantes residentes e constitui-se como a terceira com menor densidade
populacional (2.146 hab/Km2);


Regista o maior crescimento populacional dos últimos dez anos: mais 8.053

residentes (+ 22,4% em relação a 1991);


Juntamente com a freguesia de Alcabideche, assinala uma superior incidência do

nº das famílias numerosas quando comparada com as outras freguesias do
concelho;


É a freguesia que geralmente contabiliza os valores mais altos dos indicadores

relacionados com a vulnerabilidade das famílias (ex: nº elevado de desempregados e
de beneficiários do RMI/RSI, maior nº de famílias com apoio económico…), bem
como os valores mais baixos dos indicadores relacionados com a acessibilidade a
equipamentos e serviços (ex. relação equipamento/habitante mais baixa do
concelho; cobertura do ensino pré-escolar mais baixa do concelho…)


A existência de núcleos rurais antigos que ainda mantêm a sua estrutura

orgânica e aspecto formal (com alguma descontinuidade e desadequação);
Apresenta AUGI’s (Áreas Urbanas de Génese Ilegal / loteamentos clandestinos)



que, desde os anos 70 até aos nossos dias, têm vindo a crescer de forma
completamente desordenada e incoerente. Nesta Freguesia, estima-se a existência
de cerca de 6.500 lotes clandestinos;


É constituída por zonas industriais (que incluem fábricas e a existências de

pequenas e médias empresas ligadas a vários tipos de actividade económica, desde
as pequenas oficinas de reparação automóvel até às fábricas de calçado, móveis,
bolachas, etc.);


Podem distinguir-se 3 zonas socio-territoriais:
-

a zona da sede da freguesia – Rana, ou seja, o território que está a oeste da
autoestrada e que é constituído por 30% da população total da freguesia,
distribuídos por 11 locais;

-

a zona do eixo Tires-Abóboda, no centro da freguesia e imediatamente a
este da autoestrada, muito marcada pelas AUGI's, concentra 16 localidades e
parece ser onde o processo de reordenamento está em fase mais intensa e,
sendo "zona de manobras", começa a constituir o actual polo de atracção
principal dentro da freguesia, com já 37% de habitantes no conjunto da
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freguesia, até porque é onde se encontra a maior concentração de
equipamentos;
-

a zona circundante da freguesia, que se estende de Caparide a Trajouce e
de Trajouce a Talaíde e a Polima, é a mais distendida, com cerca de metade
das localidades (22) e cerca de 33% da população total da freguesia,
havendo sinais de que a extensão dos problemas começa a atingir essa
"cintura" peri-urbana com resíduos semi-rurais. Em termos de planeamento
sem excesso de constrangimentos, parece constituir a zona privilegiada para
o futuro, onde se situam os maiores projectos de reordenamento.
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V.

Das Freguesias ao Concelho
– Dos Problemas aos Objectivos
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Das Freguesias ao Concelho – Dos Problemas aos

V.

Objectivos
Seguindo uma filosofia de participação e envolvimento dos agentes do concelho
no processo de diagnóstico e planeamento da intervenção social, foram
promovidos, em cada umas das seis freguesias, workshops de discussão e
reflexão sobre a realidade social e numa fase posterior, uma reflexão temática a
nível concelhio.
Para cada workshop de freguesia foram convidados a participar os agentes
sociais intervenientes nos respectivos territórios.

No primeiro workshop foi realizado um levantamento dos problemas, que de
acordo com o “sentir” dos participantes, mais atingem as respectivas freguesias.
Para o efeito recorreu-se à técnica de visualização da “Nuvem de Problemas”.
Para cada uma destas “Nuvens” constituíram-se grupos de trabalho para a
definição de objectivos e concretização das acções, material que foi validado
num segundo workshop.

Tendo por base o material levantado e enunciado em cada território, a Comissão
Executiva do CLAS fez uma leitura transversal dos problemas e questões
apresentados na totalidade das freguesias, da qual resultou um enquadramento
que relacionámos com as seguintes áreas temáticas:
-

Gestão e Questões Organizacionais;

-

Famílias e Acção Social;

-

Educação e Juventude

-

Urbanismo e Segurança;

-

Emprego e Inserção Sócio Profissional;

-

Saúde.
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De seguida apresentam-se os problemas e questões tal como foram formulados
nos workshops de freguesia.

Maior articulação inter-institucional
Desarticulação entre as entidades
intervenientes
Necessidade de medidas articuladas de
inserção social de pessoas portadoras de
deficiência

S. D. Rana

Estoril

Parede

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas
nas Freguesias

Alcabideche

Gestão e Questões Organizacionais

Agrupamento dos Problemas

x
x

x

Falta de apoio a famílias - não há articulação
nos apoios às famílias carenciadas (escola,
segurança social, polícia, etc...)

x

Falta de articulação entre Instituições

x

Falta de articulação entre os vários serviços

x

Pouca ou nenhuma interacção entre as
Instituições

x

Necessidade de planeamento de actividades
em articulação organizacional

X

Não articulação das instituições

Falta de articulação interinstitucional

X

Desintegração social (necessidade de um
trabalho em equipa entre várias instituições)
X
Necessidade de interligação dos serviços

X
x

Falta de articulação
falta de articulação entre as Instituições da
Freguesia

x

Participação geradora de sinergias

x

Articulação inter-institucional vs. rentabilização
de recursos

x

Deficiente articulação com as estruturas da
saúde

x

Melhoria da articulação com os Centros de
Saúde

x

Falta de solidariedade institucional
Relutância das instituições em mudar
Dificuldade nas organizações em assumirem
novos papéis perante novos problemas

x
x

Relutância das organizações à
mudança
X
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Divulgação e articulação de recursos
Falta de informação aos vários níveis

x

x

Falta de cruzamento de informação

x

Pouco envolvimento da população na
discussão e programação dos seus projectos

x

Falta de apoio económico e
recursos humanos

x

Falta de recursos humanos na área a todos os
níveis

X

Insuficiência dos
equipamentos sociais

x
X

Falta de organização no voluntariado

Insuficiente articulação entre
colaboradores dentro de cada
organização

X

Pouco envolvimento dos decisores na
discussão e planeamento dos projectos
Falta de estruturas para o trabalho de
voluntariado

Falta de divulgação,
informação e comunicação

x

Falta de informação dos utentes

Desarticulação entre propostas técnicas e
propostas dos decisores das instituições

S. D. Rana

X

Falta informação

Insuficiente articulação técnicos/ voluntários

Parede

x

Famílias não conhecem recursos e falta-lhes
informação

Insuficiência de equipamentos sociais

Agrupamento dos Problemas

x

Criação de uma rede informática na área
Social

Falta de apoio económico para implementar
actividades

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas
nas Freguesias

Alcabideche

Gestão e Questões Organizacionais (cont.)

x
X
x

Que apoio aos voluntários que os ajudam
(imigrantes de Leste)

x

Desconhecimento de pessoas isoladas com
situações/problemas

x

Desconhecimento dos problemas de cada
instituição dentro de cada freguesia

x

Falta de estruturas/meios/
recursos para acolher o
trabalho voluntário

Insuficiente diagnóstico
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Disfunção familiar

S. D. Rana

Parede

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas nas
Freguesias

Alcabideche

Famílias e Acção Social

x

Disfunção familiar

x

Instabilidade familiar
Falta de apoio a famílias - não há articulação nos
apoios às famílias carenciadas (escola, segurança
social, policia, etc...)

Agrupamento dos
Problemas

x

Falta de assistente social para apoiar famílias
problemáticas

x

Há bastantes famílias imigrantes (estrang.) sem
apoio (social e educativo)

x

Grandes clivagens sócio – económicas

x

Pobreza – muitas e variadas famílias a viver próximo
de uma pobreza quase absoluta

x

Carência económica

x

Falta de assistente social para apoiar famílias
problemáticas

Situações de pobreza e
exclusão social - Falta de
resposta a situações de
famílias carenciadas

x

Apoiar mais e melhor as famílias

x

Rendimento mínimo/ Não promove a integração das
pessoas

x

Mães adolescentes

Gravidez precoce

x

Desigualdade entre homens e mulheres

x

Desigualdade entre
homens e mulheres

Famílias não conhecem recursos e falta-lhes
informação

x

Falta de informação

Violência doméstica
Violência doméstica (especialmente contra mulheres)

x

x
x

Falta de estruturas de emergência para situações
urgentes

x

Dificuldade em dar resposta ás dificuldades

x

Intervenção social imediata

x

Apoio jurídico-informativo gratuito

x

Inexistência de uma intervenção social imediata

x

Falta de estruturas de emergência para situações
urgentes

x

Dificuldades de alojamento da vítima

x

Insuficiência de recursos (humanos, físicos,
financeiros) para respostas eficazes

x

Falta de atendimento técnico e de respostas depois
das 18.00 e fins de semana

x

Violência doméstica
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Falta de compatibilidade entre necessidade de
emprego e horários de trabalho

x

Crianças em Risco

x

Criação de infra-estruturas (de retaguarda) para
idosos dependentes e menores em risco

Crianças em risco
x

Insuficiência de creches

x

Falta de equipamentos para a infância

x

Escassez de equipamento para a infância

x

Primeira infância

x

Creches para bebés a partir dos 3 meses

x

Necessidade de resposta à primeira infância

x

Falta de
equipamentos/respostas
para a infância

x

Falta de vagas para creche

x

Falta de instituições de apoio á Infância

x

Equipamentos na área da Infância

x

Crianças/Creches

x

Insuficiência de vagas/equipamento infância/amas

x

Recursos não adequados á problemática da
dependência (idosos)

x

Falta de diversificação nas
respostas para a população
idosa
x

Diversificação nas respostas à população idosa
Falta de lares

x

Falta de lares não lucrativos para idosos

x

Falta de instituições de acolhimento de idosos

x
x

Criação de infra-estruturas (de rectaguarda) para
idosos dependentes e menores em risco

x

Idosos/ Falta de respostas/ Lares

x

Ausência de resposta ao nível dos lares
Insuficiência de Lares para a 3ª Idade
Equipamento polivalente para idosos

Agrupamento dos
Problemas

Dificuldades de conciliar a
vida familiar e a vida
profissional

x

Maus tratos, abusos e negligencia para com os
menores

Ajudas técnicas insuficientes

S. D. Rana

x

Há muitas crianças que são deixadas sozinhas (
pela família...)

Falta de resposta para creche + pré-escolar

Parede

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas nas
Freguesias

Alcabideche

Famílias e Acção Social (cont.)

Falta de equipamentos para
idosos (lares, centros de
convívio)
x
x
x
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Acolhimento às pessoas idosas que vivem sós

x

Insuficiente apoio domiciliário

x

Apoio domiciliário

x

Mais apoio domiciliário

x

Ausência de apoio, ajudantes familiares insuficientes

x

Falta de apoio familiar e
domiciliário a idosos
x

Apoio domiciliário em número insuficiente
Equipa de Apoio Domiciliário para casos específicos
(saúde/higiene)

x

Insuficiência de Equipamentos para os Idosos –Apoio
Domiciliário

x

Idosos- Apoio Domiciliário

x

Falta de respostas sociais para manter idosos em
casa

x
x

Idosos sem apoio/ dependentes

x

Idosos/ dependentes sós

x

Isolamento social/ Solidão/
Dependência

x

Isolamento dos idosos
Pessoas sós/ solidão

x

Solidão

x

Discriminação

x
x

Dificuldades na vivência multi – étnica
Integração rácica, étnica e cultural

x
x
x

Integração de minorias
Trabalhadores de Leste. Que acolhimento?
Grande nº de pessoas ilegais- falta de estruturas de
suporte

Agrupamento dos
Problemas

x

Dificuldades de resposta no âmbito do apoio
domiciliário

Necessidade de implementar actividades para
quebrar o isolamento social dos idoso

S. D. Rana

x

Parede

Acolhimentos/ apoio a idosos

Estoril

x

Cascais

Insuficientes respostas para idosos - apoio familiar e
domiciliário

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas nas
Freguesias

Alcabideche

Famílias e Acção Social (cont.)

x

Dificuldades na integração de
minorias estrangeiras e étnicas
na comunidade

Falta de estruturas de suporte à
população imigrante

69

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

Educação para a cidadania
Educação que inclua formas de
relacionamento, valores éticos, cívicos,
etc…
Educação em crise

Agrupamento de Problemas

x

x

Educação pessoal e social

x

Educação - princípios educativos desde a
mais tenra idade que favorecem a
realização integral da pessoa
Muitos jovens abandonam a escola e não
são acompanhados

x

Há muitas crianças que são deixadas
sozinhas (pela família)

x

Precoce abandono escolar

x

Insucesso escolar e abandono precoce

x

x

Insucesso escolar

Absentismo/ Abandono escolar

x
x

Valores preocupantes de insucesso
escolar nos bairros da Galiza
Insucesso escolar. Como combater e
respostas para os jovens?

x

Necessidade de maior envolvimento
Escolas/ Comunidade/ Família

x

Falta de acompanhamento escolar para
com os filhos

x

Não há motivação para a participação dos
encarregados de educação na vida das
escolas

x

Falta de planeamento com medidas para
crianças em idade escolar e adolescentes
Pouca comunicação: escola – pais - outras
instituições
Dificuldade de comunicação
comunidade educativa

S.D.Rana

Parede

Estoril

Cascais

Problemas/Questões
enunciadas nas Freguesias

Carcavelos

Alcabideche

Educação e Juventude

entre

x
x

a

x

Relação escola/família/comunidade
Falta de apoio escolar

Pouca interacção entre a escola e a
comunidade

x
x
Falta de apoio escolar

Falta de Psicólogos de apoio a nível das
escolas

x

Insuficiente policiamento junto às escolas

x

Falta de segurança nas Escolas

Falta de segurança na escola
x

70

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

ATL pouco organizado
Falta de espaços de educação e lazer
para a faixa etária 12-18 anos

S.D.Rana

Agrupamento de Problemas

x
x

Centros de acolhimento de jovens
Ausência de respostas para o escalão
etário dos 12 aos 16 anos

x
x

Ausência de respostas ocupacionais ou
pré – profissionais para adolescentes entre
os 12 – 15 anos

x

Insuficientes respostas para jovens na
área sociocultural

x

Falta de espaços de convívio saudável
para jovens

x

Falta de espaços polivalentes para jovens
(teatro)

x

Falta de espaço "físico” aos jovens

x

Falta de apoio nos tempos livres dos
jovens

x

Falta de alternativa para jovens (com
menos de 15 anos) que não se integram
no percurso escolar

x

Ausência de um espaço de lazer cultural

x

Resposta deficitária de estruturas
de ocupação de tempos livres/
Falta de percursos alternativos ao
percurso escolar formal

Criação de espaços juvenis
Jovens – ocupação sadia. Como? Onde?

x
x

Jovens e adolescentes com percursos de
marginalidade

x

Muitos jovens abandonam a escola e não
são acompanhados

x

As escolas não têm recursos para
promover a inclusão de crianças e jovens
portadores de deficiência
Espaços de inclusão nos estabelecimentos
de Ensino Regular

x

Falta de capacidade de inclusão de
crianças e jovens com
necessidades especiais nas
escolas

x

Falta de vagas no 1º ciclo (escolas já
sobrelotadas)

Falta de vagas no 1º ciclo
x

Promoção de recursos ocupacionais aos
jovens

x

Fraca atractividade das colectividades
pelos jovens
Falta de espaços no âmbito das novas
tecnologias

Parede

Estoril

Cascais

Problemas/Questões
enunciadas nas Freguesias

Carcavelos

Alcabideche

Educação e Juventude (cont.)

x
x

Falta de promoção dos recursos
ocupacionais para jovens

x

71

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

Insegurança em alguns bairros da
freguesia
Violência

x

Insegurança da população (assaltos
frequentes)

x
x
x

Insuficiente policiamento junto às escolas
Muitos furtos

Insegurança nos bairros

x
x
x

Falta de segurança nas Escolas
Pólos localizados de insegurança
Insegurança viária e pessoal
Existência de barreiras arquitectónicas
Demasiadas barreiras arquitectónicas

x
x

x
x
x

Grandes assimetrias urbanísticas entre
litoral e interior

x

Isolamento de determinadas localidades
(Talaíde)

x
x
x

Crescimento urbano desordenado
Inexistência de ordenamento territorial
Desorganização urbana/Difíceis
acessibilidades
Descentralização de serviços

Falta de zonas verdes
Ausência espaços e equipamentos
exteriores de lazer
Falta de espaços desportivos para a
população
Equipamentos desportivos para a
população
Equipamentos desportivos/Espaços
Verdes/Piscina/biblioteca

Desordenamento do Território

x
x

Falta de ordenamento (trânsito e urbano)

Falta de recursos desportivos mais abertos

Barreiras arquitectónicas

x

Acessibilidade
Barreiras arquitectónicas

Falta de espaços lúdicos e desportivos

Agrupamento de Problemas

x
x

Insegurança nas ruas/assaltos de noite

Acessibilidades - deficientes físicos

S.D.Rana

Parede

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões
enunciadas nas Freguesias

Alcabideche

Urbanismo e Segurança

x

x
x
x
x

Falta de espaços verdes, lazer e
equipamentos desportivos

x
x
x
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x

Falta de habitação

Respostas habitacionais adequadas a
populações com baixos rendimentos

x

x
x

Falta de respostas habitacionais
Necessidade de habitação a custos
controlados

x
x

Habitação
Quase ausência habitação social

x

Habitação social

x

Unidades residenciais para pessoas com
deficiência
Habitação proximamente (até 2004/2005)
nº elevado de indivíduos sem habitação
Dificuldades habitacionais para jovens e
cidadãos portadores de deficiência
Policia de intervenção em termos de
Ambiente
Habitação degradada
Existência de espaços degradados
Habitação degradada

x
x

x
Falta de intervenção ambiental

x
x
x
x

Degradação dos espaços/ habitação

Bairros clandestinos a necessitar de
requalificação urbana

x
x

Fraca manutenção de espaços verdes

x

Falta de higiene das habitações sociais
Sinais de Prostituição na rua principal de
Carcavelos
Tráfico exposto e com impacto social
visível
Droga nas Marianas

Parede

Muitas pessoas/famílias a viverem em
anexos sem condições

Falta de habitação

Estoril

Agrupamento de Problemas

Problemas/Questões
enunciadas nas Freguesias

Cascais

S.D.Rana

Carcavelos

Alcabideche

Urbanismo e Segurança (cont.)

x

Exposição de práticas ilegais e/ou
comportamentos desviantes
(Prostituição, tráfego de drogas…)

x
x

Fraca oferta de transportes públicos
(acabam cedo e têm grandes intervalos)
Falta de acessibilidades a transportes

x
x

Rede de transportes na zona de Trajouce
(ex: Trajouce-Tires 2 transportes)

x

Transito caótico nas" horas de ponta"

Trânsito

x

Muito transito de camiões no eixo TiresAlbarraque

x

Muito transito de camiões no eixo TiresAlbarraque

x

Trânsito caótico, dificuldades de circulação
Património

x
x

Património
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Dificuldades de integração sócio-profissional
de pessoas portadoras de deficiência

x

Dificuldades de inserção no mercado de
trabalho

x

Integração de alguns grupos populacionais
na vida profissional (Sida)
Empregos (mulheres > 35 anos)
Faltam desempregados interessados em
trabalhar
Falta de Ajuda no emprego. Alojamento e
contrato de trabalho
Falta de alternativas menos convencionais
em termos de emprego
Falta de formação profissional

S.D.Rana

Parede

Agrupamento de Problemas

Dificuldades de inserção de grupos
vulneráveis (Ex: pessoas portadoras
de deficiência, Desempregados de
longa duração...)

x
x
x
X
x
x

Mão – de - obra desqualificada

x

Qualificação a mais

x

Trabalho precário

x

Falta de formação profissional/
Baixas qualificações/
Desajustamento das qualificações

x

Trabalho precário/existência de indivíduos a
trabalhar sem segurança e protecção social
Desvalorização do trabalho

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas
nas Freguesias

Alcabideche

Emprego e Inserção Sócio-Profissional

Trabalho precário
x
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Consumo explícito e exposto de drogas duras

x

x

x
x

Falta de resposta ao nível da toxicodependência

x

Falta de um centro de abrigo para
toxicodependentes

x

Jovens pais toxicodependentes cada vez em maior
número

x
x

Insuficientes recursos ao nível da saúde

x

Falta de acesso a médicos de família

x

Falta de recursos ao nível da saúde

x

Centro de Saúde sem condições para os utentes

x
x

Deficiente articulação com as estruturas da saúde
Saúde/Cuidados/Promoção

x
x

Melhoria da articulação com os Centros de Saúde

x

Criação de uma resposta para o pós-hospitalar
(cuidados de saúde)
Falta de um centro de abrigo para
toxicodependentes

x
x

Falta de locais de internamento para adultos e
deficientes
x

Apoio temporário/doentes crónicos (terminais) /
unidade residencial

x

“Hospital” de retaguarda pós-internamento sem
apoio familiar

x

Falta de projectos residenciais para doentes
mentais
Falta de estruturas para apoio aos deficientes

Insuficiente resposta dos serviços
de saúde (funcionamento, falta de
articulação…)

x

Saúde- apoios

Pessoas que saem do hospital e não têm para
onde ir

Toxicodependência

x

Toxicodependência - nº elevado de consumidores
de drogas “duras” – tráfico de drogas

Ineficiente resposta dos serviços de saúde

Agrupamento de Problemas

x

Toxicodependentes a viver na rua

Falta de recursos à prevenção da
toxicodependência

S.D.Rana

Parede

Cascais

x

Estoril

Toxicodependência

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas nas
Freguesias

Alcabideche

Saúde

Falta de equipamentos/ estruturas
desintoxicação/ internamento/
inserção

x
x
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Inexistência de respostas ao nível da saúde mental
Falta de acções direccionadas à saúde mental
Aumento de situações de crianças e jovens com
problemas de saúde mental
Problemas na área da saúde mental
Consultas demoradas no âmbito da saúde mental

x
x
X
x
x

Ausência de respostas para problemas de saúde
mental associadas a consumo de substâncias

x
x

Saúde Mental

Falta/ Insuficiência de respostas na
área da saúde mental

Constituição de grupo para identificação dos
bloqueios/saúde mental

x

Criação de apoio ao nível de pedopsiquiatria e
saúde mental

x

Insuficiência de estruturas de apoio ao nível da
psiquiatria e saúde mental

x

Um indivíduo adulto/esquizofrenia- abandonado?

x

Falta de respostas na saúde mental e dependência

x
x
x

Ausência de respostas no domínio da saúde
mental (adultos)
Falta de prevenção na área laboral (sida)

x

Discriminação de alguns grupos populacionais na
área da saúde (sida)

x

Falta de uma estrutura para alguns grupos
populacionais (sida)

x

Pessoas sós/ solidão
Idosos/ dependentes sós
Solidão
Dificuldade de problemas com o álcool, negação
dos consumos

SIDA

x
Solidão/ Depressão

x
x
x

Alcoolismo

Alcoolismo

x

Ausência de Estomatologia (dentista) no S.N.S. População pouco saudável

x

Tuberculose

x
Saúde oral
Tuberculose

x

Doença de Alzheimer. Falta de respostas
Falta de prevenção de alguns temas de saúde em
instituições policiais

Agrupamento de Problemas

x

Falta de projectos residenciais para doentes
mentais

Inexistência de acções facilitadoras do acesso a
equipas de saúde mental

S.D.Rana

Parede

Estoril

Cascais

Carcavelos

Problemas/Questões enunciadas nas
Freguesias

Alcabideche

Saúde (cont.)

x
x

Doenças Degenerativas
Prevenção
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Em torno de cada uma destas áreas constituiu-se um grupo de trabalho com
diferentes agentes sociais concelhios que, como se exporá adiante, se
propuseram a aprofundar as temáticas e preparar material de discussão a ser
validado em workshops a nível concelhio.
Ressalva-se, no entanto, que relativamente à primeira área temática de
problemas definida como “Gestão e Questões Organizacionais”, não foi criado
qualquer grupo de trabalho e também não foi programado um workshop
específico16. Sendo estas questões transversais a todas as áreas de
intervenção, decidiu-se priorizar o debate nas áreas temáticas mais específicas
das quais já tínhamos identificados os agentes locais a envolver.
Para além deste aspecto, importa ainda referir que embora as questões
relacionadas com a Juventude apareçam no agrupamento juntamente com as da
Educação, aquando da preparação dos workshops decidiu-se separar as duas
temáticas. Tal deveu-se ao facto deste período ter coincidido com a criação do
Conselho Municipal de Educação e com outras restruturações a nível concelhio
na área da Educação. As questões relacionadas com a Juventude foram então
abordadas num outro workshop, ao qual se juntaram as temáticas do Desporto e
da Cultura.

Assim, as áreas temáticas definidas foram:

16

-

Saúde

-

Emprego e Inserção Sócio-profissional

-

Famílias/ Acção Social

-

Urbanismo, Mobilidade e Segurança

-

Juventude, Desporto e Cultura

-

Educação

Esta questão será abordada no Plano de Acção.
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O trabalho de preparação dos workshops temáticos desenvolvido pelos grupos
permitiu:
-

Aprofundar os problemas enunciados e estudá-los de acordo com as suas
causas e factores determinantes, bem como de acordo com a sua
expressão no concelho;

-

Reflectir e definir objectivos estratégicos de acordo com as problemáticas
identificadas, definindo para cada uma delas:
 Impacte - resultado da mudança produzida na realidade;
 Output (serviços/ produtos) – os serviços a produzir para criar o
impacte
 Input (recursos) – os meios necessários para produzir os serviços
e/ou a mudança

-

Criar grelhas comuns de problemas, de factores determinantes e de
objectivos estratégicos que funcionaram como instrumentos de trabalho e
de dinamização para cada workshop temático.

Segue-se informação relativa a cada workshop temático, integrando cada
quadro uma compilação dos objectivos de impacte, output e input para cada
problema enunciado.
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Workshop Temático: Saúde

Data:

14 de Janeiro de 2004

Local:

Hotel Cidadela

Grupo de Trabalho:

Autoridade de Saúde do Concelho; Autoridade de Saúde da Parede;
ARIA – Fórum Sócio-Ocupacional de Cascais; Câmara Municipal de
Cascais – Divisão de Assuntos Sociais (saúde), Departamento de
Valorização Ambiental, Gabinete para o Plano Integrado das
Toxicodependências; Centro de Saúde de Cascais; Centro de Saúde da
Parede; HSFX – Equipa de Saúde Mental; Fundação Portuguesa para o
Estudo Prevenção e Tratamento da Toxicodependência; Grupo de Apoio
e Desafio à SIDA.

Presenças:

60/70 participantes

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Doenças não transmissíveis – doença mental (depressão, psicose e
demência)
Objectivo de Impacte:
Situar a taxa de prevalência da depressão em 15,3 pontos em cada 100
indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007.
Objectivos de Output:
a) Capacitar os agentes comunitários na detecção precoce e
encaminhamento de pessoas com problemática depressiva;
b) Aumentar
o
psicoterapêuticas;

número

de

consultas

psiquiátricas

e

c) Criação de grupos psico-educacionais;
d) Trabalhar as competências pessoais e sociais;
e) Programas específicos de prevenção.
Objectivos de Input:
a) Reforçar as equipas comunitárias de saúde mental e o serviço de
pedopsiquiatria;
b) Criação de equipas móveis para formação dos agentes
comunitários;
c) Reforçar serviços
interserviços;

de

psicologia

e

promover

articulação

d) Dotar as equipas de meios;
e) Promover a articulação interpares (médicos, enfermeiros);
f) Realizar estudos epidemiológicos da depressão a nível do
Concelho;
g) Criar material para informar a população.
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Problema 2:
Doenças não transmissíveis – Cancro, Acidente Vascular Cerebral.
Objectivo de Impacte:
Situar a taxa de mortalidade das doenças cancro, acidente vascular
cerebral e enfarte do miocárdio, respectivamente, em 72.2, 14.5 e 14.9
pontos por cada cem mil indivíduos de idade inferior a 65 anos, num
período de três anos.
Objectivos de Output:
a) Aumentar os cuidados no domicílio (cuidados continuados);
b) Reforçar o nº de consultas de vigilância para os diferentes grupos
de risco;
c) Reforçar a articulação com as unidades hospitalares para o rápido
tratamento de doentes identificados;
d) Gerir melhor os recursos existentes.
Objectivos de Input:
a) Criar e desenvolver programas de informação sobre sinais de
alerta a valorizar sobre uma detecção precoce;
b) Criar e desenvolver programas de divulgação de estilos de vida
propiciadores da manutenção da saúde;
c) Fomentar o aparecimento de grupos de inter-ajuda para os
cuidadores (família) dos doentes.
Problema 3:
Comportamentos prejudiciais à saúde – Dependência de drogas.
Objectivo de Impacte:
Situar a taxa de prevalência de consumo de drogas canabinoides/sintéticas
em 9 pontos por cada cem (100) indivíduos com idade inferior a 35 anos no
período de 3 anos.
Objectivos de Output:
a) Reforçar a rede de tratamento (articulação);
b) Informação sobre substâncias aditivas aos jovens;
c) Reforçar e diversificar os espaços de ocupação de tempos livres
(intervenção em locais de diversão nocturna);
d) Trabalhar as competências pessoais e sociais.
Objectivos de Input:
a) Criar respostas ao nível do tratamento para situações de duplo
diagnóstico;
b) Criar respostas ao nível da reinserção social e profissional;
c) criar respostas para situações de toxicodependentes sem abrigo
(casos de entrada);
d) Criar respostas no Concelho ao nível da desabituação física;

e) Promover a prevenção primária em articulação interpares e
interserviços.
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Problema 4:
Comportamentos prejudiciais à saúde – Dependência de álcool.
Objectivo de Impacte:
Situar a taxa de bebedores excessivos de álcool nos 8.75 por cada cem
indivíduos com idade inferior a 65 anos, num período de três anos
Objectivos de Output:
a)
b)

Criar serviços de tratamento para situações de alcoolismo;
Aumentar a informação sobre as consequências do consumo
excessivo do álcool;

c)

Trabalhar as competências pessoais e sociais;

d)

Programas específicos de prevenção.

Objectivos de Input:
a)

Desenvolver programas de prevenção e sensibilização no
âmbito do consumo;

b)

Desenvolver programas de educação para a saúde/alimentação
e estilos de vida saudáveis.

Problema 5:
Doenças Sexualmente Transmissíveis – SIDA, hepatite B e C
Objectivo de Impacte:
Situar a taxa de prevalência das doenças VIH/SIDA e hepatites crónicas (B
e C), em respectivamente, 104.2 por cem mil e 1,45 por cem indivíduos de
idade inferior a 65 anos, num período de três anos.
Objectivos de Output:
a)

Reforçar a capacidade de resposta
acompanhamento e apoio psicossocial;

dos

centros

de

b)

Reforçar a capacidade de respostas dos Serviços de Apoio
Domiciliário em horário pós-laboral, fins de semana e feriados;

c)

Trabalhar competências pessoais e sociais das doenças
transmissíveis sexualmente.

Objectivos de Input:
a) Prestar informação específica sobre a transmissão e prevenção do
VIH através de campanhas de alerta dirigidas à população de uma
forma continuada e específica;
b) Prestar cuidados de saúde individualizados e personalizados, como
por exemplo, a vigilância da tomada da medicação e o transporte
às consultas assim como a distribuição das refeição;
c) Notificação/inquéritos epidemiológicos;
d) Educação para a saúde/educação sexual.
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Workshop Temático: Emprego e Inserção sócio-profissional
Data:

18 de Março de 2004 (em 15.07.2003 realizou-se um pré-workshop)

Local:

Sala de Reuniões do Hotel Cidadela

Grupo de Trabalho:

ARIA – Fórum Sócio-Ocupacional de Cascais; Câmara Municipal de
Cascais – Divisão de Assuntos Sociais, Departamento de Actividades
Económicas; Cooperativa “O Nosso Sonho”; Instituto de Emprego e
Formação Profissional – Centro de Emprego

Presenças:

60 participantes

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Longa duração dos percursos de inserção
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável
Objectivo de Output:
Prevenir a inactividade profissional prolongada
Objectivos de Input:
a) Uma intervenção prévia à colocação, baseada num diagnóstico
global da situação individual e centrada nas atitudes ,
comportamentos, carências e motivações;
b) Apoio técnico e logístico durante o processo de procura activa de
emprego ou formação;
c) Disponibilização de orientação profissional e/ou experiências
motivadoras de integração pré- profissional.
Problema 2:
Precariedade do emprego.
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável
Objectivo de Output:
Prevenir o despedimento precoce ou o abandono do posto de trabalho
Objectivo de Input:
Um acompanhamento técnico pós-inserção dos casos em que se preveja
alguma instabilidade, abrangendo o contratado e a entidade empregadora.
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Problema 3:
Desajuste entre o capital humano disponível e as necessidades do
mercado de trabalho.
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável.
Objectivo de Output:
Aumentar o grau de empregabilidade dos candidatos a emprego.
Objectivos de Input:
a) Aumento da oferta formativa adequada às necessidades do
mercado de trabalho e aos interesses, aptidões e necessidades
dos formandos;
b) Promoção de formação ou estágios em empresas (inclusive o 3º
sector), com acompanhamento técnico para experimentação;
c) Acções de cooperação que articulem a intervenção de entidades
educativas e formativas com as necessidades das empresas
(inclusive o 3º sector);
d) O reconhecimento, certificação e validação de competências.

Problema
4
d)
Escassez de postos de trabalho.
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável.
Objectivo de Output:
Promover o acesso ao emprego por via do empreendorismo
Objectivos de Input:
a) Apoio técnico e logístico para promotores de uma actividade
económica (auto emprego ou micro empresas);
b) Incentivo para o desenvolvimento de actividades de reconhecido
interesse local.
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Problema 5:
Grupos discriminados no acesso ao trabalho
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável.
Objectivo de Output:
Motivar as entidades empregadoras para a adopção de práticas inclusivas
de criação de postos de trabalho, recrutamento e organização do trabalho.
Objectivos de Input:
a) Incentivos e acções de sensibilização às entidades para a
problemática de grupos específicos;
b) Acções de promoção de conciliação da vida profissional/vida
familiar.

Problema 6:
Insuficiente articulação entre os diferentes agentes para um processo de
intervenção integrada.
Objectivo de Impacte:
Aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável.
Objectivo de Output:
Capacitar as organizações e os técnicos para o trabalho em rede,
proporcionando ao utente/cliente um processo de intervenção integrado.
Objectivos de Input:
a) Workshop´s, seminários e outros encontros que qualifiquem os
técnicos e favoreçam um quadro de referência comum, uma
consciência colectiva dos problemas e um espírito critico construtivo
perante a intervenção existente;
b) Fomento da comunicação e partilha de informação e conhecimento,
utilizando o potencial das TIC;
c) Estabelecimento de acordos entre as organizações que, promovam
a cooperação e melhor aproveitamento dos recursos e das
sinergias daí resultantes.

84

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

Workshop Temático: Famílias/ Acção Social
Data:

6 de Maio de 2004

Local:

Hotel Cidadela

Grupo de Trabalho:

Câmara Municipal de Cascais – Acção Social; Santa Casa da
Misericórdia de Cascais; Serviço Local de Acção Social – ISSS

Presenças:

60/70 participantes

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Reprodução das condições de pobreza das famílias carenciadas a nível
económico.
Objectivo de Impacte:
Reduzir o risco e romper o ciclo de reprodução da pobreza intergeracional
até 2010
Objectivos de Output:
a) Garantir uma gestão integrada de famílias em cada uma das
Freguesias;
b) Diminuir o déficit entre os rendimentos familiares e o custo de vida
das necessidades básicas.
Objectivos de Input:
a) Definir os critérios de priorização das famílias a assinalar na nova
modalidade de gestão;
b) Introduzir uma metodologia de avaliação da intervenção.
Problema 2:
Dificuldades crescentes na conciliação da vida familiar/vida profissional
Objectivo de Impacte:
Promover a criação, adequação ou reformulação de estruturas de
acolhimento para pessoas sem autonomia (infância, idosos, deficientes) até
2007.
Objectivos de Output:
a) Promover o alargamento de respostas em creches;
b) Promover uma maior adequação das estruturas de acolhimento a
pessoas em situação de dependência aos horários das famílias.
Objectivo de Input:
Lançar um programa de práticas inovadoras para a conciliação.
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Problema 3:
Enfraquecimento das redes de inter-ajuda.
Objectivo de Impacte:
Aumentar a participação na vida comunitária numa lógica de inter-ajuda até
2007.
Objectivos de Output:
a) Promover a existência do voluntariado em Instituições/Organizações
abertas a este recurso e garantir o aumento de voluntariado com
incidência especial em jovens;
b) Potenciar a acção de Grupos (condóminos, associação de
moradores, etc) para a inter-ajuda.
Objectivos de Input:
a) Promover o cruzamento entre a oferta e a procura do trabalho
voluntário;
b) Criar um guia de recursos;
c) Criar uma página na internet;
d) Criar o cartão de voluntário.

Problema 4:
Aumento crescente da dependência e isolamento da população idosa.
Objectivo de Impacte:
Aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas em situação de
dependência e diminuir o isolamento até 2007.
Objectivos de Output:
a) Adequar e qualificar as respostas dos Centros de Dia e Centros de
Convívio;
b) Realizar sessões de informação e de sensibilização junto dos
médicos de família sobre os recursos para as pessoas idosas.
Objectivos de Input:
a) Criar estruturas adequadas que integrem o apoio de pessoas com
necessidades de cuidados especiais;
b) Criar o manual de recursos específicos de apoio a pessoas idosas.
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Problema 5:
Déficit de respostas adequadas para a integração de pessoas com
deficiência.
Objectivo de Impacte: Aumento da taxa de cobertura de respostas
adequadas para pessoas com deficiência até 2007.
Objectivos de Output:
a) Alargamento de respostas residenciais permanentes ou temporárias
b) Alargamento de respostas sócio-ocupacionai;s
c) Qualificar as respostas existentes.
Objectivos de Input:
a) Afectar recursos financeiros e humanos;
b) Introduzir um mecanismo de certificação.
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Workshop Temático: Cultura, Desporto e Juventude
Data:

15 de Maio de 2004

Local:

Hotel Cidadela

Grupo de Trabalho:

Câmara Municipal de Cascais – Divisão da Juventude, Divisão
Promoção Actividades Culturais, Divisão de Desporto, Gabinete do
Programa Especial de Realojamento

Presenças:

35 participantes

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Reduzida participação nas actividades culturais, desportivas e juvenis
promovidas no Concelho de Cascais.
Objectivo de Impacte:
Aumentar em 20% a participação social nas actividades culturais,
desportivas e juvenis promovidas no concelho de Cascais até 2010.
Objectivos de Output:
a) Divulgação eficaz das actividades, pelo reforço e agilização da
Rede Local de Informação;
b) Correspondência
de
actividades
interesses/necessidades da população;

desenvolvidas

c) (Maior) Aproximação entre as actividades
procurando combater a interioridade.

e

a

e

população,

Objectivos de Input:
a) Definir uma estratégia concertada de divulgação das actividades,
procurando maior cobertura do território (Aproveitar o recurso dos
jornais regionais);
b) Reformular a rede de acessibilidades, procurando um serviço de
transportes (centro/periferia) mais regular e mais tardio;
c) Identificar a orientação da Procura (auscultações periódicas) e
proceder à avaliação (regular) das actividades desenvolvidas;
d) Promover a desconcentração na oferta de actividades e o (maior)
protagonismo do Interior;
e) Realizar encontros/ fóruns de discussão regulares sobre a temática
da participação.
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Problema 2:
Reduzida participação social nas estruturas promotoras de actividades e
nas actividades por elas desenvolvidas.
Objectivo de Impacte:
Aumentar em 20% a participação nas estruturas promotoras de actividades
até 2010.
Objectivos de Output:
a) Realização projectos integrados que permitam uma inter-relação
entre as diferentes instituições;
b) Rejuvenescimento e dinamização das estruturas de gestão, pelo
incentivo à integração de jovens.
Objectivos de Input:
a) Incentivar a criação de associações/ grupos/ estruturas com
projectos inovadores;
b) Criar programas de formação para dirigentes das estruturas (para
um planeamento integrado);
c) Criar grupos de trabalho para elaborar propostas de regime de
incentivos de base local;
d) Criar programas de formação para jovens monitores (para
dinamizar actividades diferentes).

Problema 3:
Reduzida utilização dos equipamentos culturais, desportivos e juvenis pela
comunidade
Objectivo de Impacte:
Aumentar em 10% o número de equipamentos e requalificar, modernizar e
reconverter todos os outros que revelem necessidade de intervenção até
2010.
Objectivos de Output:
a) Correspondência dos equipamentos aos interesses/necessidades
dos munícipes torná-los mais atractivos, funcionais, acolhedores e
adaptados);
b) Existência de instrumentos de planeamento e ordenamento do
território que definam localizações estratégicas para os
equipamentos.
Objectivos de Input:
a) Promover a reconversão, requalificação e modernização dos
equipamentos que revelem necessidade de intervenção;
b) Promover a construção de novos equipamentos.
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Workshop Temático: Urbanismo, Mobilidade e Segurança
Data:

25 de Maio

Local:

Hotel Cidadela

Grupo de Trabalho:

Câmara Municipal de Cascais – Departamento de Habitação e Acção
Social, Departamento de Policia Municipal, Divisão de Trânsito e Espaço
Público, Gabinete de Estudos Urbanos, Gabinete da Presidência;
Instituto de Reinserção Social.

Presenças:

60/70 participantes

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Fraca qualidade do espaço público
Objectivo de Impacte:
Espaços públicos qualificados que promovam o bem estar social em 2010.
Objectivos de Output:
a) Projectos de espaços públicos adequados e sustentáveis;
b) Credibilização da acção;
c) Elaboração de propostas e regulamentos fundamentados
consoante as características e necessidades de cada espaço;
d) Criação/divulgação de incentivo aos participantes para tratamento e
manutenção do espaço público envolvente.
Objectivos de Input:
a) Conservação e manutenção dos espaços públicos;
b) Linguagem, acessibilidade e instrumentos adequados de
informação;
c) Qualidade do desenho urbano;
d) Identificação, levantamento e análise dos espaços públicos;
e) Criar mecanismos de valorização e apropriação dos espaços
públicos;
f)

Estabelecimento de parcerias/protocolos com particulares (associações de
moradores, etc.).

Problema 2:
Espaço público inseguro
Objectivo de Impacte:
Espaços públicos seguros em 2007, no âmbito viário e criminal
Objectivos de Output:
a) Capacidade de manutenção dos espaços (oportunidade) (tempo
útil);
b) Nos novos espaços o desenho urbano incorpora as questões da
segurança;
c) Projectos de desenho urbano inseridos em programas piloto que
visam a extinção dos problemas criminais e/ou vários de
determinada área;
d) criar espaços mais polivalentes e inclusivos (flexibilidade).
Objectivos de Input:
a) Identificação dos parâmetros fundamentais para os espaços
seguros;
b) Análise de estudos já efectuados por instituições públicas ou
privadas;
c) Levantamento e análise de vários espaços problema.
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Problema 3:
Escolas e espaços envolventes inseguros
Objectivo de Impacte:
As escolas e as zonas envolventes são espaços seguros (em termos viários
e criminais) em 2007.
Os equipamentos educativos projectados estão em locais de acessibilidade
e de referência no tecido urbano.
Objectivos de Output
a) Tratamento de informação- análise;
b) Conselho Municipal de Segurança;
c) Criar projectos extra-curriculares de interesse (desporto, artes, etc);
d) Efectividade da polícia de “proximidade”;
e) Manutenção e conservação dos espaços escolares e zonas
envolventes;
f)

Incrementar horários escolares regulares e contínuos.

Objectivos de input
a) Canais de informação com Forças de Segurança;
b) Localização destes equipamentos em locais de referência e de
adequada acessibilidade;
c) Sensibilização e programas de prevenção da toxicodependência
(tabaco, álcool, droga);
d) Programas de sensibilização para as vulnerabilidades individuais ao
crime e acidentes naturais;
e) Restauração da Rede Escolar;
f)

Construção de escolas de pequena dimensão.
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Problema 4:
Insegurança (viária e criminal).
Objectivo de Impacte
Áreas urbanas seguras;
Reforço da Identidade Local.
Objectivos de Output
a) Diminuição dos fenómenos de exclusão e segregação nas áreas
urbanas;
b) Divulgação/formação Sistema de Informação;
c) Alteração dos padrões de comportamento;
d) Projectos de qualificação do espaço público;
e) Adequação dos equipamentos.
Objectivos de Input
a) Efectivar a polícia de “proximidade” com meios;
b) Estimular a cidadania, a responsabilidade do usuário e a inclusão
deste na tomada de decisões;
c) Promover a vivência do espaço público em que o equipamento de
mobiliário urbano utilizado devolva os espaços aos cidadãos;
d) Reforçar relações de vizinhança;
e) Incrementar parcerias entre associações e os agentes económicos.
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Problema 5:
Barreiras arquitectónicas no espaço público.
Objectivo de Impacte:
Todos os espaços (e edifícios) públicos em 2007 não têm barreiras
arquitectónicas e são inclusivos
Objectivos de Output
a) Planos de intervenção para zonas/eixos pré-definidos como
prioritários;
b) Planear de forma integrada e sistémica;
c) Sistema de qualidade na fiscalização de obras públicas (garantir
que se cumprem os objectivos do projecto);
d) Capacidade efectiva de coordenar as diferentes intervenções no
espaço público;
e) Produção de regulamentos mais adequados e viáveis.
Objectivos de Input
a) Criar “Carta das Acessibilidades” do Concelho de Cascais
(instrumento pedagógico de trabalho);
b) Criar mecanismos de participação e consulta sistemática a
entidades especialistas e representativas do Concelho;
c) Campanhas de sensibilização e visibilidade do problema para a
população geral;
d) Informação/formação a grupos profissionais e específicos;
e) Os espaços (e edifícios) públicos são projectados sem barreiras
arquitectónicas em 2004.
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Problema 6:
Desarticulação da rede de transportes públicos (custos, circuitos, horários)
Objectivo de Impacte:
Existirá em 2007 uma rede de transportes públicos eficiente.
Priorização do transporte público, dos ciclistas e do peão com a redução
drástica do tráfego automóvel nas áreas centrais.
Objectivos de Output
a) Criação/aumento das áreas de circulação e estadia de peões;
b) Os autocarros ou outros são inclusivos;
c) Interfaces de sustentação de uma rede de transportes públicos;
d) Linha de transportes públicos acessível e amiga do ambiente no
centro da cidade;
e) Aumento da fluidez do tráfego;
f)

Libertação do tráfego automóvel do centro da cidade;

g) Rede de ciclo via e linhas de transporte público.
Objectivos de Input
a) Melhorar a articulação entre os diferentes meios de transporte e o
desenvolvimento dos seus pontos de interface (horários, custo,
impacto ambiental, circuitos e pontos de interface);
b) Criação de parques de estacionamento periféricos, associados a
sistemas inovadores de transportes públicos;
c) Criação de mecanismos de limitação.
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Problema 7:
Terrenos baldios/espaços intersticiais abandonados.
Objectivo de Impacte:
Todos os terrenos expectantes são tratados e/ou vedados em 2010.
Objectivos de Output
a) Optimização dos recursos existentes;
b) O ordenamento do território define com rigor as utilizações dos
espaços;
c) Os instrumentos de planeamento prevêem penalizações para os
terrenos abandonados;
d) Sensibilização ambiental/Sistema de Informação;
e) Os instrumentos de planeamento têm uma estratégia
implementação e priorizam as suas propostas de intervenções;
f)

de

Capacitar os programas tipo “CEVAR”.

Objectivos Input
a) Necessidade da existência de vazadouros (intermédio e final);
b) Campanhas de sensibilização ambiental;
c) Tratar os pequenos espaços urbanos abandonados;

d) Melhorar a capacidade de recolha de “monstros” e “cortes de
jardins”.
Problema 8:
Edifícios abandonados ocupados.
Objectivo de Impacte:
Em 2007 não haverá edifícios abandonados ocupados.
Objectivo de Output:
a) Os instrumentos de planeamento e gestão urbanística são
adequados;
b) As políticas de habitação são ajustadas à realidade sócioeconómica local;
c) Os proprietários conhecem as possibilidades de apoio para a
conservação dos seus imóveis.
Objectivos de Input
a) Criar mapa actualizável das casas abandonadas já ocupadas ou
susceptíveis de o serem;
b) Agilizar procedimentos das entidades competentes
“protecção” das casas relativamente à sua ocupação;

para

a

c) Fazer cumprir os mecanismos legais de manutenção e protecção,
penalizando o abandono;
d) Promover incentivos à conservação de edifícios não utilizados;
e) Desenvolver e divulgar meios para sensibilização/informação sobre
a matéria dirigida em especial a proprietários, sobre os apoios
existentes para a conservação de imóveis.
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Problema 9:
Bairros de barracas/degradados e anexos habitados.
Objectivo de Impacte:
Em 2010 não haverá bairros de barracas.
Objectivo de Output:
a) Política de imigração adequada á realidade;
b) As políticas de habitação são ajustadas à realidade sócioeconómica local;
c) Os instrumentos de planeamento e gestão urbanística são
adequados;
Objectivo de Input
a) Criar formas alternativas de promover a habitação condigna de
cidadãos economicamente desfavorecidos (programas tipo PER
e/ou outros);
b) Criar programas integrados de intervenção nos bairros degradados
com vista a diminuir a criminalidade;
c) Identificação de situações problemáticas ao nível da legalização;
d) Proporcionar informação à população alvo sobre alternativas
habitacionais e sobre os recursos existentes de apoio ao
arrendamento e/ou aquisição de casa;
e) Incentivar a participação da população no processo de erradicação
de 10:
barracas.
Problema
Parque habitacional degradado
Objectivos de Impacte:
Em 2010, o parque habitacional do Concelho tem programas adequados de
reabilitação.
Em 2007, o parque habitacional dos “centros históricos” tem programas
adequados de reabilitação.
O parque público encontra-se em bom estado de conservação e
manutenção em 2010.
Objectivos de Output
a) Criar programas de conservação e manutenção do parque público;
b) Melhorar a adequar os programas existentes para parque privado;
Objectivos de Input
a) Acompanhamento social dos agregados com vista a uma cultura de
cidadania;
b) Promover/aplicar instrumentos de planeamento e gestão fundiária
que possibilitem a promoção de construção a custos controlados;
c) Fomentar/incentivar uma cultura de conservação e manutenção do
património habitacional;
d) Informação sistemática sobre os programas de
conservação e reabilitação do património habitacional.

apoio

à
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Problema 11:
Custo elevado da habitação
Objectivo de Impacte:
Em 2010 o mercado de habitação contempla dos diferentes estratos sócioeconómicos do Concelho.
Objectivo de Output:
Promover iniciativas municipais, cooperativas, etc.
Objectivos de Input:
a) Criar mecanismos que fomentem o mercado de arrendamento
(legislação, etc);
b) Criar mecanismos de promoção de habitação de custos controlados
(legislação, planos, terrenos, etc.).
Problema 12:
Vulnerabilidade individual ao crime e acidentes naturais.
Objectivo de Impacte:
A população em geral possui mais informação e mecanismos para reagir
adequadamente face ao crime e aos acidentes naturais (em 2007).
Objectivos de Output:
a) Tornar mais eficiente/eficaz sistema de fiscalização de obras;
b) Melhoria dos sistemas de policiamento;
c) Melhoria dos sistema de vigilância;
d) Os instrumentos de planeamento e os projectos têm que ter em
conta estes “riscos”.
Objectivos de Input
a) Capacitar os serviços competentes (polícia e protecção civil) para a
dissuasão e combate aos “riscos”;
b) Conhecimento das zonas de maior incidência criminal;
c) Levantamento das zonas com maior probabilidade de ocorrência de
acidentes naturais;
d) Campanhas preventivas da toxicodependência;
e) Informação/formação dos “riscos” criminais e naturais à população
em geral.
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Workshop Temático: Educação
Devido à constituição do Conselho Municipal de Educação e ao início do ano lectivo de 2004/05
não foi possível organizar um workshop alargado para discutir e validar as propostas do grupo de
trabalho.
Grupo de Trabalho:

Agrupamento das Escolas do Ensino Básico de Santo António; Câmara
Municipal de Cascais – Divisão de Educação, Centro de Formação de
Professores de Cascais; Centro de Formação de Professores Lindley
Cintra, Conselho Municipal de Educação.

Problemas e objectivos estratégicos:
Problema 1:
Abandono e insucesso escolar.
Objectivo de Impacte:
Reduzir o abandono e do insucesso escolar até 2010.
Objectivos de Output:
a) Articulação entre os vários elementos;
b) Revitalizar a formação dos quadros de gestão das escolas;
c) Valorizar as alternativas ao ensino básico obrigatório.
Objectivos de Input:
a) Organizar “encontros” com os vários intervenientes sociais de um
território;
b) aumentar a oferta de alternativas ao percurso escolar instituído

Problema 2:
Desajustamento entre a oferta da escola e o mercado de trabalho
Objectivo de Impacte:
Aumentar a colocação profissional à saída da escola até 2010.
Objectivos de Output:
a) Articular conteúdos curriculares e os perfis terminais dos alunos
com as entidades empregadoras;
b) Participação da entidade empregadora na escola;
c) Valorizar a via profissional e diversificar a oferta de cursos
tecnológicos e profissionais.
Objectivos de Input:
a) Estabelecer protocolos;
b) Grupo local para a transição escola – trabalho que integre
representantes das actividades económicas (plataforma local para a
transição).
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Problema 3:
Rede de oferta oficial e solidária do pré-escolar insuficiente.
Objectivo de Impacte:
Aumentar a taxa de cobertura do ensino pré-escolar (rede pública e
solidária) até 2010).
Objectivo de Output:
Aumentar o número de vagas para crianças em idade pré-escolar
Objectivo de Input:
Concertar os diferentes elementos de planeamento.
Problema 4:
Insuficiência de investimento dos agentes educativos
Objectivo de Impacte:
Aumentar o grau de qualidade e satisfação profissional dos docentes até
2010.
Objectivos de Output:
a) Alterar os indicadores de desempenho dos professores;
b) Salientar a importância
comunidade escolar.

do

desempenho

dos

agentes

da

Objectivos de Input:
Avaliação interna de escola.
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IV. Eixos estratégicos para uma
intervenção integrada
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VI. Eixos estratégicos para uma intervenção integrada
Com base nos memorandos de cada um dos workshops temáticos, e particularmente a
partir das grelhas que cruzam os problemas com os respectivos factores determinantes
(ver anexo D 1), a Comissão Executiva do CLAS construiu uma grelha conjunta na qual
todos os problemas, organizados por áreas temáticas, foram relacionados com os
respectivos factores determinantes, associados em categorias, mais tarde identificadas
como eixos estratégicos (ver anexo: D 2).
Esta mesma grelha permitiu cruzar todos os factores determinantes com os problemas
identificados em todas as áreas temáticas, o que implicou um trabalho de análise e
síntese da informação produzida. Simultaneamente conduziu a uma integração
dinâmica dos conteúdos, potenciando mais-valias, obtendo um todo coerente, do qual
foi possível projectar eixos estratégicos de intervenção.

Assim, resultaram os seguintes eixos estratégicos de intervenção:

-

I Planeamento, Gestão e Cultura Organizacional

-

II Educação/Formação ao Longo da Vida

-

III Urbanismo e Ambiente

-

IV Cidadania

-

V Atitudes e Comportamentos

-

VI Informação/Comunicação

-

VII Vulnerabilidades Psico-sociais e Económicas das Famílias
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URBANISMO, MOBILIDADE E SEGURANÇA

EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO

DESPORTO,
CULTURA E
JUVENTUDE

INSERÇÃO SÓCIOPROFISSIONAL

PROBLEMAS
1.1

Fraca qualidade do espaço público (desenho,
limpeza, iluminação, et c.)

8

1.2

Espaços públicos inseguros (viária e criminal)

1.3

Escolas e espaços envolvent es inseguros

FAMÍLIA / ACÇÃO
SOCIAL

III

1.4

V

Cidadania

At it udes e
comport ament os

VI

VII

VulnerabiliInf ormação/ dades Psico- T OT A L
Comunicasociais e
ção
económicas
das f amí lias

3

1

2

2

3

2

12

3

3

3

3

1

13

Insegurança associada a actividades económicas
(legais e ilegais)

2

2

2

1

1

1.5

Barreiras arquit ectónicas no espaço público

3

2

1

1

1.6

Desart iculação da rede de t ransport es públicos
(custo, circuit os, horários)

5

1

1.7

Terrenos baldios e abandonados

2

3

2

1.8

Casas abandonadas ocupadas

2

4

1

1.9

Bairros de " barracas" - degradados

2

2

1

4

3

1

3

3

1.10 Parque habit acional degradado
Custo elevado da habit ação (compra e
1.11
arrendament o)
Vulnerabilidade individual ao crime e acident es
1.12
nat urais
Sub - T o t al
2.1 Grupos discriminados no acesso ao t rabalho
2.2 Longa duração dos percursos de inserção
2.3

Desajuste ent re o capit al humano disponí vel e as
necessidades do mercado de t rabalho

2

IV

3

2

3

1

7

1

1

1

2

1

40

4

29

17

12

4

5

2

1

1

1

7

3

1

6

4

1

1

25

10

1

1

1

6

2

1

2

1

2

1

5

1

2

1

15

3

3

9

7

4.1
4.2

Reprodução das condições da pobreza das f amí lias
carenciadas a ní vel económico
Dif iculdades crescent es na conciliação da vida
f amiliar/ vida prof issional

4.3 Enf raqueciment o das redes de int er-ajuda
Aument o crescent e da dependência e isolament o da
população idosa
Déf ice de respostas adequadas para a int egração de
4.5
pessoas com def iciência
4.6 Violência doméstica
4.4

5.1 Abandono e insucesso escolar
5.2
5.3
5.4

Insuf iciência de investiment o na f ormação dos
agent es educat ivos
Desajustament o ent re a of ert a da escola e o mercado
de t rabalho
Rede de of ert a do pré-escolar insuf icient e
pública/ privada

5.5 Insuf icient e f lexibilidade didáctica individualizada

1

7

1

9

8
8

114

2

12

2

13
11
3

4

2

7

2

6

46

2

1

15

2

1

12

7

5

1

5

2

34

2

2

1

2

5

28

8

1

1

1

3

14

3

2

2

2

1

10
14

5

1

4

1

1

2

7

2

3

3

1

2

1

2

2

1

2

33

12

14

10

3

12

7

3

3

3

7

2

1

5

4

2

2

18

4

12

7

17

96

3

3

34
10
11

1

3

6

29

19

3

Doenças não Transmissí veis - Doença M ent al
(Depressão, Psicose, Demência); Cancro; Doença
Cerebrovascular; Enf art e do M iocárdio; Doenças
6.1
Respirat órias; Diabet es; Hipert ensão; Doença do
Fí gado; Osteoporose; Doenças Reumát icas;
Doenças e Problemas da Boca, Olhos Ouvidos.

3

2

3

5

Comport ament os prejudiciais à Saúde 6.2 Toxicodependência (alcoolisno, t abagismo e ut ras);
Excesso de peso (obesidade)

3

2

2

3

3

2

1

Sub - T o t al

9

6

4

Reduzida ut ilização dos equipament os cult urais,
desport ivos e juvenis pela comunidade

7

2

2.5 Precaridade do emprego

3.3

8
10

1

3

Sub - T o t al
Reduzida part icipação social nas actividades
3.1 cult urais, desport ivas e juvenis promovidas no
Concelho
Reduzida part icipação social nas estrut uras
3.2
promot oras de actividades

18

1

2.4 Escassez de postos de t rabalho

Sub - T o t al

EDUCAÇÃO

II

3

Sub - T o t al

SAÚDE

I

Planeament o,
Gestão e
Educação/
Urbanismo
Cult ura
Formação ao
e Ambient e
Organizacion longo da vida
al

1

4

4

68

6

19

1

5

16

1

4

11

9
7

3

3

6.3

Doenças sexualment e t ransmissí veis - SIDA; Hepat it e
B

6.4

Lesões de causa externa - Acident es (domésticos, de
t rabalho e rodoviários); Envenenament o e Suicídios

3

2

3

4

2

6

20

Sub - T o t al

12

8

8

0

13

4

21

66

154

56

58

40

33

25

58

424

T OT A L

Destaca-se um eixo, Planeamento, Gestão e Cultura Organizacional (I), pela sua
representatividade e transversalidade nas diferentes áreas temáticas. Trata-se de um
eixo estruturante que deverá qualificar as instituições e alterar a paisagem
organizacional.

Seguem-se três Eixos Estratégicos, Educação/ Formação ao Longo da Vida (II),
Urbanismo e Ambiente (III) e Vulnerabilidades Psicossociais e Económicas das
Famílias (VII), com pesos idênticos, contudo de naturezas diferentes. Da leitura da
Grelha dos Eixos Estratégicos de Intervenção, verifica-se que o Eixo II e III tem muitos
factores determinantes endógenos, o que significa que a produção de mudança passa
essencialmente por alterações endógenas na área. Relativamente ao Eixo VII, a
produção de mudança deverá ter o enfoque no indivíduo/ família, ao nível do
desenvolvimento das diferentes competências, tendo a noção de que algumas das suas
vulnerabilidades são exógenas (i.e. exteriores).

Os

Eixos

da

Cidadania

(IV),

Atitudes

e

Comportamentos

(V)

e

Informação/Comunicação (VI), evidenciam a sua transversalidade pelas diferentes
áreas temáticas e a sua complementariedade em relação a todos os outros Eixos
Estratégicos. De salientar o peso do Eixo V nas questões relacionadas com os
problemas da área da Saúde.
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De seguida foram analisados e sintetizados os objectivos de impacte formulados para
os problemas identificados em cada uma das áreas temáticas (ver anexo: D 3).

Para cada um dos objectivos de impacte, num total de 27, foram elaborados quadros
que constituem guiões para a intervenção, que relacionam os objectivos com os
problemas, com os eixos estratégicos de intervenção e respectivos factores
condicionantes dos problemas, seguidamente apresentados em 2 grupos.
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OBJECTIVOS DE IMPACTE

1º GRUPO:
 Os espaços públicos estarão mais qualificados, inclusivos e sem barreiras
arquitectónicas em 2010

1A

 Aumentar o nº de pessoas inseridas no mercado de trabalho de forma
sustentável até 2010

2A

 Aumentar em 20% a participação social nas actividades culturais,
desportivas e juvenis promovidas no Concelho de Cascais até 2010

3A

 Reduzir o risco e romper o ciclo de reprodução da pobreza intergeracional
até 2010

4A

 Promover a criação, adequação ou reformulação de estruturas de
acolhimento para pessoas sem autonomia (infância, idosos, deficientes) até
2007

4B

 Aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas em situação de
dependência e diminuir o isolamento até 2007

4D

 Aumento da taxa de cobertura das respostas adequadas para pessoas com
deficiência até 2007

4E

 Reduzir o abandono e o insucesso escolar até 2010

5A

 Situar a taxa de prevalência da depressão em 15,3 pontos por cada 100
indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007

6A

 Situar a taxa de mortalidade das doenças cancro, acidente vascular
cerebral e enfarte de miocárdio, respectivamente em 72.2, 14.5 e 14.9
pontos por cada 100 000 indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007

6B

 Situar a taxa de prevalência de consumo de drogas canabinoídes/ sintéticas
em 9 pontos por cada 100 indivíduos com idade inferior a 35 anos até 2007

6C

 Situar a taxa de bebedores excessivos de álcool nos 8,75 por cada 100
indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007

6D

 Situar a taxa de mortalidade devido a lesões externas em 15 pontos por
cada 100.000 indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007

6F
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 Grupos
discriminados acesso no
ao
arquitectónicas
trabalho (2.1)
espaçoutilização
públicodos
(1.5)
 Reduzida
equipam. culturais, desportivos
e juvenis pela comunidade (3.3)
 Reprodução das condições da
pobreza
das
famílias
carenciadas (4.1)
 Enfraquecimento redes de interajuda (4.3)
 Aumento
crescente
da
dependência e isolamento da
população
idosa externa
(4.4)
 Lesões
de causa
(6.4)
 Défice de respostas adequadas
para integração pessoas com
deficiência (4.5)

mais
qualificado
s,
inclusivos
e sem
barreiras
arquitectó
nicas em
2010

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS
 Desadequação dos Modelos Organizacionais
(a)
 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice de avaliação e certificação das
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano (b)
respostas (g)
 Má
localização
e/ou
acessibilidade
aos
 Défice de avaliação do desempenho dos
equipamentos e aos recursos locais (g)
agentes (j)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
 Défice de liderança e gestão
das
água, saneamento básico, ruído, poluição, etc…)
organizações (l)
(h)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento
(r)
 Pouca
participação
cívica da população (falta

Ambiente

estarão

Urbanismo e

(1.1)

públicos

Cidadania

iluminação, etc.)

 Barreiras

Os espaços

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

individual ao
crime e acidentes naturais (1.12)
 Espaços públicos inseguros (1.2)
 Escolas e espaços envolventes
inseg. (1.3)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas (legais
e ilegais) (1.4)
Fraca qualidade
 Desarticulação
da rede do
de
espaço
transportes
públicospúblico
(custo,
circuitos,
horários) (1.6)
(desenho,
limpeza,

III-

 Vulnerabilidade

EIXOS

IV.

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

sensibilização) (a)
 Fraca cultura de conservação
(individual e colectiva) (d)
 Má apropriação do espaço (e)

e

manutenção

 Défice de actualização e qualificação dos recursos
humanos (II i)
 Formação académica inicial desadequada dos
agentes sociais(II j)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (V c)
 Incumprimento das medidas de segurança
individuais na prevenção de acidentes (V g)
 Desconhecimento dos interesses e motivações da
população(VI c)

(1A)
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PROBLEMAS

FACTORES
DETERMINANTES
DETERMINANTES
DO DOS
PROBLEMAS
PROBLEMA

(2.2)

 Desajuste
entre
o
capital
humano
disponível
e
as
necessidades
do
 Reduzida participação social nas
mercadoculturais,
de trabalho
actividades
(2.3)

desportivas e juvenis

 Escassez
deConcelho
postos
de
promovidas no
(3.1)
 Reprodução
trabalho das
(2.4) condições da
pobreza das famílias
 Precaridade
do
carenciadas a nível económico
emprego
(2.5)
(4.1)
 Abandono
e insucesso escolar
(5.1)

 Insuficiência de investimento na
formação dos agentes
 Doenças
educativosnão
(5.2) transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular
e
outras (6.1)
 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)

Aumentar
o n.º de
pessoas
inseridas
no
mercado
de
trabalho
de forma
sustentáve
l até 2010

 Desadequação dos Modelos Organizacionais
(a)
 Pouca autonomia e flexibilidade das
estruturas de gestão (b)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Desarticulação entre os serviços de emprego
e mediação (h)
 Desarticulação das escolas/ entidades de
formação com o meio empresarial (i)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais
 Baixo
nível(n)
de escolarização (a)
Ausênciaqualificação
de um planoe de inserção
desenvolvimento
 Fraca
sociosócio-económico
profissional
(b) do concelho (o)
Fracas formativa
condiçõesinadequada
para o empreendorismo
e
 Oferta
(c)
criação deacadémica
postos de trabalho
(p)
 Formação
inicial desadequada
dos
 Fraco
apoio
a entidades empregadoras de
agentes
sociais(j)
pessoas com
necessidades
 Ausência
de alternativas
aoespeciais
percurso(q)
escolar
formal (l)
 Má localização e /ou acessibilidade aos
equipamentos e recursos locais (III g)
 Fraca responsabilidade social das empresas (IV
c)
 Consumo de drogas (V c)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Precariedade dos modelos contratuais de
trabalho (VII b)
 Fracos rendimentos (VII c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (VII d)
 Fragilidades psico-sociais (VII f)

longo da vida

(2.1)

 Longa duração dos
percursos de inserção

Formação ao

Grupos discriminados
no acesso ao trabalho

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

(1.2)

II - Educação e



EIXOS

Outros

 Espaços Públicos Inseguros

OBJECTIVODE
DE
OBJECTIVO
IMPACTO
IMPACTE

(2 A)
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 Reprodução das condições da

pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)



Reduzida
participação social nas
actividades culturais,
desportivas e juvenis
promovidas no
Concelho (3.1)

 Abandono e insucesso escolar
(5.1)

 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e
outras (6.1)
 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)

Aumentar
em 20% a
participaçã
o social nas
actividades

EIXOS
EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

 Reduzida
utilização
dos
equipamentos
culturais,
desportivos e juvenis pela
comunidade (3.3)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA
 Desadequação dos Modelos Organizacionais
(a)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desaquação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice de avaliação e certificação das
respostas (g)
 Desarticulação das escolas/ entidades de
formação com o meio empresarial (j)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais (n)

culturais,
desportivas
e juvenis
promovida
s no
Concelho
de Cascais

Outros

PROBLEMAS

 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento nas aprendizagens desportivas e
artísticas (II g)
 Má localização e/ou acessibilidade aos equipamentos
e aos recursos locais (III g )
 Pouca participação cívica da população (IV a)
 Pouca representação social das estruturas (criadas ou
existentes) (IV b )
 Sedentarismo (V b)
 Estratégias desadequadas de informação e divulgação
(VI b)
 Desconhecimento dos interesses e motivações da
população(VI c)
 Fracos rendimentos ( VII c )

até 2010
(3 A)
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população idosa (4.4)
 Défice de respostas adequadas
para a integração de pessoas
 Abandono
e insucesso
com deficiência
(4.5) escolar
(5.1)
 Violência
domestica (4.6)
 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e
outras (6.1)
 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Doenças sexualmente
transmissíveis (6.3)
 Lesões de causa externa (6.4)

Ciclo de
Reprodução
da Pobreza
Intergeracio
nal até 2010
(4 A)

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS
 Desadequação dos Modelos Organizacionais
(a)
 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desmotivação perante dificuldades de gestão
(c)
 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
Desactualização
e não (a)
apropriação dos
 Baixo
nível de escolarização
diagnósticos
(e)
 Fraca qualificação e inserção socio-profissional
 Défice
ou desadequação dos instrumentos de
(b)
Planeamento
(f) inadequada (c)
 Oferta
formativa
Défice investimento
de avaliação
e certificação
das
 Pouco
na educação
sexual e para
respostas
(g)
a saúde (h)
Falta dede investimentos
políticas
 Défice
actualização ee medidas
qualificação
dos
nacionaishumanos(i)
(n)(a)
 Desemprego
recursos
 Precariedade
Não integração
dos da
modelos
dimensão
contratuais
do género
de dos
no
Formação
académica
inicial
desadequada
trabalho
planeamento
(b) (r)
agentes
sociais(j)
 Fracos
rendimentos
(c)
Ausência
de alternativas
ao percurso escolar
 Fragilidades
formal (l) psicossociais (f)
 Comportamentos de risco (g)
 Difícil acesso ao mercado de Habitação (III d)
 Má localização e /ou acessibilidade aos
equipamentos e recursos locais (III g)
 Pouca participação cívica da população (IV a)
 Má apropriação do espaço (IV e)
 Consumo de drogas (V c)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Desconhecimento dos interesses e motivações da
população (VI c)

IPlaneamento,
Gestão e
Cultura
Organizaciona
l
longo da vida

Romper o

Formação ao

Risco e

II - Educação e

condições de pobreza
das famílias
carenciadas a nível
 Aumento crescente da
económico
(4.1)
dependência
e isolamento
da

Reduzir o

EIXOS

VIIVulnerabilidade
psicossociais e
económicas das
famílias

 Espaços Públicos Inseguros (1.2)
 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros(1.3)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas legais e
ilegais (1.4)
 Grupos
discriminados no
acesso
Casas abandonadas
ocupadas
ao trabalho
(1.8) (2.1)
 Longa
dos percursos
de
Bairros duração
de Barracas
degradados
(1.9)
inserção
(2.2)
 Desajuste entre o capital humano
disponível e as necessidades do
 mercado
Reprodução
das
de trabalho (2.3)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS
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 Reprodução

das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Enfraquecimento das redes de
inter-ajuda (4.3)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Promover a
criação,
adequação

EIXOS

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

PROBLEMAS

dependência e isolamento
d
IIIDoenças
não transmissíveis
- Urbanismo
e Ambiente
Doença mental (Depressão,
Psicose,
Demência);
Cancro;
a
população
idosa
(4.4)
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)

reformulaç
ão de
estruturas
de
acolhiment
o para
pessoas
sem
autonomia

Ambiente

crescentes
na conciliação da vida
familiar/vida
profissional (4.2)
Aumento crescente da

 Desadequação dos Modelos Organizacionais (a)
 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desmotivação perante dificuldades de gestão (c)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desaquação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice
de avaliação
certificação
Desordenamento
do eterritório
(a) das respostas
(g)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano
 Défice
de liderança e gestão das organizações
(b)
(l) acesso ao mercado de habitação (d)
 Difícil
 Falta
de investimentos
medidas políticas
Má
localização
e/ou e acessibilidade
aos
(nacional)
(n)
equipamentos e aos recursos locais (g)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento (r)


Outros

 Dificuldades

III- Urbanismo e

ou

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS









Défice de actualização e qualificação dos
recursos humanos (II i)
Fraca responsabilidade social das empresas (IV
c)
Má apropriação do espaço (IV e)
Insuficiente acesso à informação (VI a)
Precariedade dos modelos contratuais de
trabalho (VII b)
Fracos rendimentos (VII c)
Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (VII d)
Fragilidades psico-sociais (VII f)

(infância,
idosos,
deficientes)

até 2007
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 Aumento crescente da

dependência e
isolamento da
população idosa

qualidade
de vida das
pessoas
idosas em

(4.4)

 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)

situação de
dependênci
a e diminuir
o
isolamento

Ambiente

 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Enfraquecimento das redes de
inter-ajuda (4.3)

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

Aumentar a

EIXOS

III - Urbanismo e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Desmotivação perante dificuldades de gestão (c)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Desordenamento do território (a)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano
(b)
 Difícil acesso ao mercado de habitação (d)
 Má
localização
e/ou
acessibilidade
aos
equipamentos e aos recursos locais (g)

 Défice de actualização e qualificação dos recursos
humanos (II i)
 Má apropriação do espaço (IV e)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (VII d)
 Fragilidades psico-sociais (VII f)

até 2007
(4 D)
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 Barreiras
arquitectónicas
espaço público (1.5)

no

 Grupos
descriminados
acesso ao trabalho (2.1)

no

 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
 profissional
Défice (4.2)
de respostas

adequadas para a
integração de pessoas
com deficiência (4.5)
 Abandono e insucesso escolar
(5.1)

 Insuficiente flexibilidade didáctica
individualizada (5.5)
 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Lesões de causa externa Acidentes (domésticos de
trabalho e rodoviários);
envenenamento e suicídio (6.4)

Aumento
da taxa de
cobertura
das

EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

OBJECTIVO DE
IMPACTE

respostas
adequadas
para
pessoas
com
deficiência
até 2007
(4 E)

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais (n)
 Fraco apoio a entidades empregadoras de
pessoas com necessidades especiais (q)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento (r)
 Fraca qualificação e inserção sócio-profissional
(II b)
 Défice de actualização e qualificação dos
recursos humanos ( II i)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano (
III b)
 Difícil acesso ao mercado de Habitação (III d)
 Má localização e /ou acessibilidade aos
equipamentos e recursos locais (III g)
 Pouca participação cívica da população (IV a)
 Fraca responsabilidade social das empresas (IV
c)
 Má apropriação do espaço (IV e)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) ( VII d)
 Fragilidades psico-sociais ( VII f)
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OBJECTIVO DE
IMPACTE

 Grupos descriminados no acesso
ao trabalho

(2.1)

 Longa duração dos percursos de
inserção

(2.2)

 Desajuste

entre
o
capital
humano
disponível
e
as
 Reduzida
participação
social nas
necessidades
do mercado
de
actividades
trabalho (2.3)culturais,
desportivas do
e juvenis
 Precaridade
emprego (2.5)
promovidas no Concelho (3.1)
 Reduzida participação social nas
 Reprodução
das condições
da
estruturas promotoras
de
pobreza
famílias
actividades (3.2)das
carenciadas a nível económico
(4.1)

 Abandono e insucesso

escolar (5.1)

 Insuficiência de investimento na
formação dos agentes
educativos (5.2)
 Desajustamento entre a oferta
da escola e o mercado de
trabalho (5.3)
 Doenças não transmissíveis  Insuficiente flexibilidade
Doença mental (Depressão,
didáctica individualizada (5.5)
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e
outras (6.1)
 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Doenças sexualmente
transmissíveis (6.3)
 Lesões de causa externa (6.4)

Reduzir o
abandono
eo
insucesso
escolar até
2010
(5 A)

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA
 Desadequação dos Modelos Organizacionais
(a)
 Pouca autonomia e flexibilidade das
estruturas de gestão (b)
 Desmotivação perante dificuldades de gestão
(c)
 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Baixo
de escolarização
Déficenível
ou desadequação
dos(a)
instrumentos de
 Deficiente
relação
Planeamento
(f) professor-aluno (d)
 Programas
e demasiado
Défice de curriculares
avaliação extensos
e certificação
das
teóricos
(e)
respostas (g)
 Desadequação
dos projectos
educativos (f)dos
Défice de avaliação
do desempenho
 Pouco
investimento
nas
aprendizagens
agentes
(j)
 Difícil acesso ao mercado de Habitação (III d)
desportivas
e artísticas
Défice
dedesfavoráveis
liderança(g)
e
gestão
dasda
 Ambientes
à saúde
(qualidade
 Formação
académica
inicial desadequada dos
organizações
(l) básico,
água,
saneamento
ruído, poluição, etc…)
agentes sociaisdo
(j) sistema de colocação de
 Complexidade
(III h)
 Ausência
de(m)
alternativas ao percurso escolar
professores
 Insuficiente qualidade do ambiente de trabalho e
formalde
(l) investimentos e medidas políticas
 dos
Falta
equipamentos
colectivos (III i)
nacionais
(n)
 Pouca
participação
cívica da população (IV a)
 Não
integração
dimensão
do egénero
no
Desencontro
dos da
papéis
da família
da escola
planeamento
(r)
(IV f)
 Desvalorização da escola (IV g)
 Alimentação desequibilibrada/ hiper calórica (V
a)
 Consumo de drogas (V c)
 Stress excessivo (V d)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Desconhecimento dos interesses e motivações
da população (VI c)
 Insuficiente prática de diálogo (VI d)
 Fracos rendimentos (VII c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (VII d)
 Fragilidades psico-sociais (VII f)

II Educação e
Formação ao
longo da
vida

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros (1.3)

EIXOS

Outros

PROBLEMAS
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OBJECTIVO DE
IMPACTE

EIXOS

 Vulnerabilidade individual ao
crime e acidentes naturais
V-Atitudes e

(1.12)

 Longa duração dos percursos

promovidas no Concelho (3.1)
Reduzida participação social
 Reprodução
daspromotoras
condições da
nas estruturas
de
pobreza
das
famílias
actividades (3.2)
carenciadas a nível económico
(4.1)

 Enfraquecimento das redes de

inter-ajuda (4.3)
 Aumento
crescente da
Doenças
não
dependência e isolamento da
transmissíveis
população idosa (4.4)
Doença
mental
 Violência domestica (4.6)

(Depressão, Psicose,
Demência); Cancro;
 Abandono e insucesso escolar
Doença
(5.1)
cerebrovascular
 Insuficiência
de investimento e
na
formação
dos agentes
outras
(6.1)
 Comportamentos
educativos (5.2) prejudiciais à
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)

taxa de
prevalênci
a da
depressão
em 15,3
pontos por
cada 100
indivíduos
de idade
inferior a

 Alimentação desequibilibrada/ hiper calórica (
a)
 Sedentarismo (b)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (c)
 Stress excessivo (d)
 Situações psico-afectivas críticas (f)

VII-Vulnerabilidade
psicossociais e
económicas das
famílias



Situar a

Outros

de inserção (2.2)
 Desajuste entre o capital
humano participação
disponível social
e as
 Reduzida
necessidades
mercado de
nas actividadesdoculturais,
trabalho
(2.3)e juvenis
desportivas

FACTORES DETERMINANTES
DO PROBLEMA

Comportamentos

PROBLEMAS

 Desemprego (a)
 Precariedade dos modelos contratuais de
trabalho (b)
 Fracos rendimentos (c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos
ciclos de vida) (d)
 Comorbilidade (e)
 Fragilidades psicossociais (f)
 Pouca autonomia e flexibilidade das
estruturas de gestão (I b)
 Desadequação das metodologias de
intervenção (I d)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (In)
 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e
para a saúde (II h)
 Difícil acesso ao mercado de habitação (III
d)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (III h )
 Insuficiente qualidade do ambiente de
trabalho e dos equipamentos colectivos (III
i)

65 anos
até 2007
(6A)
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Situar a
taxa de

(2.5)

mortalidade
 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
(4.1)

 Aumento

crescente
dependência e isolamento
população idosa (4.4)

 Doenças

da
da

não
transmissíveis - Doença
mental
(Depressão,
Psicose,
Demência);
Cancro;
Doença
cerebrovascular
e
outras (6.1)

das
doenças
cancro,
acidente

enfarte de
miocárdio,
respectivam
ente em
72.2, 14.5 e







Alimentação desequibilibrada/ hiper calórica (a)
Sedentarismo (b)
Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (c)
Stress excessivo (d)
Situações psico-afectivas críticas (f)

 Desemprego (a)
 Precariedade dos modelos contratuais de
trabalho (b)
 Fracos rendimentos (c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (d)
 Comorbilidade (e)
 Fragilidades psico-sociais (f)

vascular
cerebral e

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

VII.
Vulnerabilidades
Psicossociais e
económicas das
famílias

 Precaridade do emprego

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

V. Atitudes e
comportamentos

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (I b)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(I d)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (I n)
 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Difícil acesso ao mercado de habitação (III d)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
água, saneamento básico, ruído, poluição, etc…)
(III h)
 Insuficiente qualidade do ambiente de trabalho e
dos equipamentos colectivos (III i)

14.9 pontos
por cada
100 000
indivíduos
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Comportamentos
prejudiciais à saúde Toxicodependência
(alcoolismo, tabagismo
e outras); Excesso de
peso (obesidade)
(6.2) (5.1)
 Abandono
e insucesso escolar


 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Doenças sexualmente
transmissíveis (6.3)
 Lesões de causa externa (6.4)

de drogas
canabinoíd
es/
sintéticas

 Desemprego (a)
 Fracos rendimentos (c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos de
vida) (d)
 Fragilidades psicossociais (f)
 Comportamentos de risco (g)

em 9
pontos por
cada 100
indivíduos

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (n)
 Alimentação desequibilibrada/ hiper calórica ( a)
 Sedentarismo (b)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (c)

s

de consumo

Comportamento

prevalência

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

IPlaneamento,
Gestão e
Cultura
Organizacional

taxa de

V-Atitudes e

Situar a

EIXOS

VIIVulnerabilidade
psicossociais e
económicas das
famílias

 Espaços Públicos Inseguros (1.2)
 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros(1.3)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas legais e
ilegais (1.4)
 Grupos
descriminados
no acesso
Vulnerabilidade
individual
ao
ao
trabalho
(2.1)
crime e acidentes naturais (1.12)
 Longa duração dos percursos de
inserção (2.2)
 Precaridade do emprego (2.5)
 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Violência domestica (4.6)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Difícil acesso ao mercado de habitação (III d)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (III h )
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação (VI b)

com idade
inferior a
35 anos até
2007
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 Comportamentos

prejudiciais à saúde Toxicodependência
(alcoolismo, tabagismo
e outras); Excesso de
 Doenças
não transmissíveis
peso (obesidade)
(6.2)

Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Lesões de causa externa Acidentes (domésticos de
trabalho e rodoviários);
envenenamento e suicídios (6.4)

de álcool
nos 8,75
por cada
100
indivíduos
de idade
inferior a
65 anos até

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais (n)
 Alimentação desequibilibrada/ hiper calórica
(a)
 Sedentarismo (b)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (c)

os

excessivos

comportament

bebedores

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

IPlaneamento
, Gestão e
Cultura
Organizacion
al

taxa de

V - Atitudes e

Situar a

EIXOS

VIIVulnerabilidade
psicossociais e
económicas das
famílias

 Espaços Públicos Inseguros (1.2)
 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros (1.3)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas (legais e
ilegais) (1.4)
 Grupos
discriminados
no acesso
Vulnerabilidade
individual
ao
ao
trabalho
(2.1)
crime e acidentes naturais (1.12)
 Longa duração dos percursos de
inserção (2.2)
 Precaridade do emprego (2.5)
 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Violência doméstica (4.6)
 Abandono e insucesso escolar (5.1)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

 Desemprego (a)
 Fracos rendimentos (c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos
de vida) (d)
 Fragilidades psicossociais (f)
 Comportamentos de risco (g)

Outros

PROBLEMAS

 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Difícil acesso ao mercado de habitação (III d)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
água, saneamento básico, ruído, poluição, etc…)
(III h)
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação (VI b)

2007

(6 D)
116

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Aumento crescente da
dependência e isolamento da
populaçãode
idosa
(4.4) externa
 Lesões
causa

- Acidentes (domésticos
de trabalho e
rodoviários)
envenenamento e
 Doenças
não (6.4)
transmissíveis suicídios
Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)

Situar a
taxa de
mortalidad
e devido a
lesões

EIXOS






externas
em 15
pontos por
cada
100.000
indivíduos
de idade
inferior a
65 anos até
2007
(6 F)

DETERMINANTES DO
PROBLEMA

VIIV - Atitudes e
Vulnerabilidade
comportamentos
psicossociais e
económicas das
famílias

 Fraca qualidade do espaço público
(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) (1.1)
 Espaços Públicos Inseguros (1.2)
 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros(1.3)
 Barreiras
arquitectónicas
no
espaço público (1.5)
Vulnerabilidade
individual
ao
 Precaridade
do emprego
(2.5)
crime e acidentes naturais (1.12)

OBJECTIVO DE
IMPACTO

Outros

PROBLEMAS

Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (c)
Stress excessivo (d)
Situações psico-afectivas críticas (f)
Incumprimento das medidas de segurança
individuais na prevenção de acidentes (g)

 Desemprego (a)
 Precariedade dos modelos contratuais de
trabalho (b)
 Fracos rendimentos (c)
 Ciclos de vida (momentos críticos dos ciclos
de vida) (d)
 Fragilidades psicossociais (f)
 Comportamentos de risco (g)
 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas de
gestão (I b)
 Desadequação das metodologias de intervenção (I
d)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (I n)
 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano (III
b)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
água, saneamento básico, ruído, poluição, etc…)
(III h)
 Insuficiente qualidade do ambiente de trabalho e
dos equipamentos colectivos (III i)
 Insuficiente acesso à informação (VI a)
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação (VI b)
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OBJECTIVOS DE IMPACTE

2º GRUPO:

 Os espaços públicos, escolas e espaços envolventes serão mais seguros
em termos viários e criminais em 2007

1B

 A partir de 2004 os equipamentos educativos a projectar serão implantados
em locais de acessibilidade e de referência no tecido urbano

1C

 Em 2007 existirá uma rede de transportes públicos eficiente, e será
priorizado o transporte público e o peão nas áreas centrais

1D

 Em 2010 não existirão edifícios e terrenos abandonados nos centros
urbanos

1E

 Em 2010 existirá mercado de habitação para os diferentes grupos sócioeconómicos do concelho

1F

 Em 2010 o parque habitacional do Concelho encontrar-se-á em bom estado
de conservação com o apoio de programas de reabilitação adequados

1G

 Aumentar em 20% a participação nas estruturas promotoras de actividades
até 2010

3B

 Aumentar em 10 % o número de equipamentos e requalificar, modernizar e
reconverter todos os outros que revelem necessidades de intervenção

3C

 Aumentar a participação na vida comunitária numa lógica de inter-ajuda até
2007

4C

 Diminuir as situações de violência doméstica e minorar os seus efeitos até
2010

4F

 Aumentar a colocação profissional à saída da escola até 2010

5B

 Aumentar a taxa de cobertura do ensino pré-escolar (rede oficial e solidária)
até 2010

5C

 Aumentar o grau de qualidade e satisfação profissional dos docentes até
2010

5D

 Situar a taxa de prevalência das doenças HIV/ SIDA e hepatites crónicas (B
e C) em respectivamente 104,2 por cada 100 000 e 1.45 por cada 100
indivíduos de idade inferior a 65 anos até 2007

6E
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inseguros
(viária
e
criminal) (1.2)
 Escolas
e
espaços
envolventes inseguros
(1.3)

 Reduzida

utilização
dos
equipamentos
culturais,
desportivos
e
juvenis
pela
comunidade (3.3)

 Aumento

crescente
da
dependência e isolamento da
população idosa (4.4)
 Défice de respostas adequadas
para a integração pessoas com
deficiênciae(4.5)
 Abandono
insucesso escolar (5.1)
 Lesões de causa externa

(6.4)

Os espaços
públicos,
escolas e
espaços
envolventes
serão mais
seguros em
termos
viários e
criminais
em 2007
(1B)

Ambiente

(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) (1.1)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas (legais e
ilegais) (1.4)
 Vulnerabilidade individual ao crime
e acidentes naturais (1.12)
 Espaços
públicos

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

 Fraca qualidade do espaço público

EIXOS

III- Urbanismo e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS

 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento (r)

 Desordenamento do território (a)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano
(b)
 Má
localização
e/ou
acessibilidade
aos
equipamentos e aos recursos locais (g)
 Pouca participação cívica da população (falta
sensibilização) (IV a)
 Má apropriação do espaço (IV e)
 Desvalorização da escola (IV g)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (V c)
 Stress excessivo (V d)
 Incumprimento das medidas de segurança
individuais na prevenção de acidentes (V g)
 Fracos rendimentos (VII c)
 Comportamentos de risco (VII g)
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(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) ( 1.1)
 Espaços Públicos Inseguros (1.2)

A partir de
2004 os

 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento (r)

 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Abandono e insucesso escolar (5.1)
 Rede de oferta do pré-escolar
insuficiente pública/privada (5.4)
 Lesões de causa externa

(6.4)

educativos
a projectar
serão
implantado
s em locais
de
acessibilida

IV- Cidadania

(1.3)

os

Outros

envolventes inseguros

III –

equipament
 Escolas e espaços

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

Ambiente

 Fraca qualidade do espaço público

EIXOS

Urbanismo e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

IPlaneamento,
Gestão e
Cultura
Organizacional

PROBLEMAS

 Desordenamento do território (a)
 Fraca qualidade do espaço e desenho urbano
(b)
 Má
localização
e/ou
acessibilidade
aos
equipamentos
e aos recursos locais ( g )
 Pouca participação cívica da população (a)
 Má apropriação do espaço (e)
 Desvalorização da escola (g)

 Consumo de drogas (V c)
 Stress excessivo ( V d )
 Incumprimento das medidas de segurança
individuais na prevenção de acidentes (V g )
 Comportamentos de risco (VII g)

de e de
referência
no tecido
urbano
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PROBLEMAS

OBJECTIVO DE
IMPACTE

EIXOS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Fraca qualidade do espaço público

(1.3)

público

(1.5)

 Desarticulação da rede
 Vulnerabilidade individual ao crime

transportes
públicos
ede
acidentes
naturais (1.12)
(custo,
horários) (1.6)

circuitos,

 Grupos discriminados acesso ao
trabalho (2.1)
 Reduzida participação social nas
actividades culturais, desportivas
e juvenis promovidas no Concelho
(3.1)

 Reduzida

utilização

dos
equipamentos
culturais,
 Reprodução
condições
da
desportivos e das
juvenis
(3.3)
pobreza das famílias carenciadas
(4.1)

 Dificuldades

crescentes
na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Aumento
crescente
da
dependência e isolamento da
população eidosa
(4.4)
 Abandono
insucesso
escolar (5.1)
 Défice de respostas adequadas
para a integração pessoas com
deficiência (4.5)

Em 2007
existirá
uma rede
de
transportes

 Desadequação dos modelos organizacionais (a)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (n)
 Não integração da dimensão do género no
planeamento (r)

públicos
eficiente, e
será

Outros

inseg.

 Barreiras arquitect. no espaço

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

(1.1)

 Espaços públicos inseguros (1.2)
 Escolas e espaços envolventes

 Desordenamento do território (III a)
 Desconhecimento dos interesses e motivações da
população(VI c)

priorizado o
transporte
público e o
peão nas
áreas
centrais
(1D)
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 Terrenos

baldios
e
abandonados (1.7)
 Casas
abandonadas
ocupadas (1.8)

Em 2010
não
existirão
edifícios e
terrenos

Ambiente

(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) (1.1)
 Espaços públicos inseguros (viária
e criminal) (1.2)
 Escolas e espaços envolventes
inseguros (1.3)
 Insegurança
associada
a
actividades económicas (legais e
ilegais) (1.4)

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

 Fraca qualidade do espaço público

EIXOS

III- Urbanismo e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS

 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)

 Desordenamento do território (a)
 Especulação fundiária (c)
 Insuficientes incentivos públicos a habitação a
custos controlados (HCC) (e)
 Insuficientes incentivos públicos à conservação
de imóveis (f)
 Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
água, saneamento básico, ruído, poluição,
etc…) (h)

abandonad
os nos
centros
urbanos

Outros

PROBLEMAS

 Pouca participação cívica da população (falta
sensibilização) (IV a)
 Fraca cultura de conservação e manutenção
(individual e colectiva) (IV d)
 Fracos rendimentos (VII c)
 Comportamentos de risco (VII g)

(1E)
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PROBLEMAS

degradados (1.9)
 Custo
elevado
da
habitação (compra e
arrendamento) (1.11)

 Grupos discriminados no acesso
(2.1)

 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
(4.1)

 Dificuldades

crescentes
na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Aumento
crescente
da
 Abandono
escolar
dependênciae einsucesso
isolamento
da
(5.1)
população idosa (4.4)
 Violência
(4.6)
Doenças doméstica
não transmissíveis
Doença
mental
(Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Comportamentos prejudiciais à

saúde
Toxicodependência;
Excesso de peso (6.2)
 Lesões de causa externa Acidentes; envenenamento e
suicídios (6.4)

Em 2010
existirá
mercado de
habitação
para os
diferentes
grupos

Ambiente

 Bairros de "barracas" -

ao trabalho

FACTORES DETERMINANTES DOS
PROBLEMAS

ocupadas
I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

abandonadas

III- Urbanismo e

(1.8)

EIXOS

Outros

 Casas

OBJECTIVO DE
IMPACTE

 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
 Défice ou desaquação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (n)
 Ausência de um plano de desenvolvimento
sócio-económico do concelho (o)





Desordenamento do território (a)
Especulação fundiária (c)
Difícil acesso ao mercado de habitação (d)
Ambientes desfavoráveis à saúde (qualidade da
água, saneamento básico, ruído, poluição,
etc…) (h)

 Pouca participação cívica da população (falta
sensibilização) (IV a)
 Consumo de drogas (álcool, tabaco, etc.) (V c)
 Fracos rendimentos (VII c)

sócioeconómicos
do
concelho
(1F)

123

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

 Parque

habitacional
degradado (1.10)

 Reprodução

das condições da
pobreza das famílias carenciadas
(4.1)

 Abandono e insucesso escolar (5.1)
 Doenças

não transmissíveis Doença
mental
(Depressão,
Psicose,
Demência);
Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Comportamentos

prejudiciais à
saúde
Toxicodependência;
Excesso de peso (6.2)

Em 2010 o
parque
habitaciona
l do
Concelho
encontrar-

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) (1.1)
 Casas abandonadas ocupadas (1.8)
 Custo elevado da habitação
(compra e arrendamento) (1.11)

Ambiente

 Fraca qualidade do espaço público

EIXOS

III- Urbanismo e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Desadequação dos modelos organizacionais (a)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (n)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)

 Especulação fundiária (c)
 Insuficientes incentivos públicos a habitação a
custos controlados (HCC) (e)
 Insuficientes incentivos públicos à conservação
de imóveis (f)

se-á em
bom estado
de

Outros

PROBLEMAS

 Fraca cultura de conservação e manutenção
(individual e colectiva) (IV d)
 Fracos rendimentos (VII c)

conservaçã
o com o
apoio de
programas
de
reabilitação

124

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

Aumentar
 Reduzida

utilização

equipamentos
desportivos
e
comunidade (3.3)

dos
culturais,
juvenis
pela

 Reduzida participação

social nas estruturas
promotoras de
actividades (3.2)

em 20 % a
participaçã
o nas

EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

OBJECTIVO DE
IMPACTE

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Desadequação dos Modelos Organizacionais (a)
 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desmotivação perante dificuldades de gestão (c)
 Défice de liderança e gestão das organizações
(l)

estruturas
promotoras
de
actividades

Outros

PROBLEMAS

 Pouca participação cívica da população (IV a)
 Pouca representação social das estruturas (criadas
ou existentes) (IV b)
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação ( VI b )

até 2010
(3 B)
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 Fraca qualidade do espaço público
(desenho, limpeza, iluminação,
etc.) (1.1)
 Espaços públicos inseguros (viária
e criminal) (1.2)
 Barreiras arquitectónicas no espaço
público (1.5)
 Reduzida participação social nas
actividades culturais, desportivas e
juvenis promovidas no Concelho
(3.1)

 Reduzida participação social nas
estruturas
actividades

promotoras

de

(3.2)

 Reduzida utilização dos

equipamentos culturais,
desportivos e juvenis
pela comunidade (3.3)

 Abandono e insucesso escolar

(5.1)

Aumentar
em 10 % o
número de
equipament
os e
requalificar,
modernizar
e
reconverter





Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)

EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

OBJECTIVO DE
IMPACTE

todos os
outros que

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desactualização
e
não
apropriação
dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desaquação dos instrumentos de
Planeamento (f)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Défice de avaliação do desempenho dos agentes
(j)
 Pouco investimento nas aprendizagens
desportivas e artísticas(II g)
 Má localização e /ou acessibilidade aos
equipamentos e recursos locais (III g)
 Insuficiente qualidade do ambiente de trabalho
e dosequipamentos colectivos (III i)
 Pouca representação social das estruturas
(criadas ou existentes) ( IV b)
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação (VI b)
 Desconhecimento dos interesses e motivações
da população (VI c )
 Fracos rendimentos (VII c)

revelem
necessidade
s de
intervenção
(3 C)
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 Reduzida participação social nas
estruturas
promotoras
actividades (3.2)

de

Aumentar a
participaçã
o na vida
comunitári
a numa

 Enfraquecimento das

redes de inter-ajuda (4.3)
 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Aumento crescente da
dependência e isolamento da
população idosa (4.4)
 Défice de respostas adequadas
para a integração de pessoas
com deficiência (4.5)
 Violência domestica (4.6)

lógica de

IV - Cidadania

 Escolas e Espaços envolventes
Inseguros(1.3)
 Vulnerabilidade
individual
ao
crime e acidentes naturais (1.12)

EIXOS

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

OBJECTIVO DE
IMPACTE

inter-ajuda
até 2007
(4 C)

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice ou desadequação dos instrumentos de
Planeamento (f)

 Pouca participação cívica da população (falta
sensibilização) (a)
 Má apropriação do espaço (e)






Difícil acesso ao mercado de Habitação (III d)
Desordenamento do território (III a)
Insuficiente acesso à informação (VI a)
Desconhecimento dos interesses e motivações da
população (VI c)
 Fragilidades psico-sociais (VII f)
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EIXOS

ao trabalho

(2.1)

 Precaridade do emprego (2.5)
 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas a
nível económico (4.1)
 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)

 Violência doméstica

(4.6)

Diminuir as
situações
de violência

VII-Vulnerabilidade

 Grupos descriminados no acesso

doméstica e
minorar os

(5.1)

seus efeitos
até 2010

 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1

(4 F)

Outros

 Abandono e insucesso escolar

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA






das famílias

OBJECTIVO DE
IMPACTE

psicossociais e económicas

PROBLEMAS

Desemprego (a)
Fracos rendimentos (c)
Fragilidades psicossociais (f)
Comportamentos de risco (g)

 Não integração da dimensão do género no
planeamento (I r)
 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Difícil acesso ao mercado de Habitação (III d)
 Má localização e /ou acessibilidade aos
equipamentos e recursos locais (III g)
 Pouca participação cívica da população (IV a)
 Consumo de drogas (V c)
 Situações psico-afectivas críticas ( V f)

 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)
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disponível e as necessidades do
mercado de trabalho (2.3)

 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)

Aumentar a
colocação
profissional
à saída da

 Desajustamento entre a

oferta da escola e o
mercado de trabalho (5.3)

 Abandono e insucesso escolar (5.1)
 Insuficiente flexibilidade didáctica
individualizada (5.5)

escola até
2010
(5 B)

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desadequação das metodologias de intervenção
(d)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Desarticulação das escolas/ entidades de
formação com o meio empresarial (i)
 Ausência de um plano de desenvolvimento
sócio-económico do concelho (o)
 Programas curriculares extensos e demasiado
teóricos (e)
 Desadequação dos projectos educativos (f)
 Défice de actualização e qualificação dos
recursos humanos(i)
 Ausência de alternativas ao percurso escolar
formal (l)

da vida

(2.2)

Formação ao longo

inserção

 Desajuste entre o capital humano

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional

 Longa duração dos percursos de

EIXOS

II - Educação e

OBJECTIVO DE
IMPACTE

Outros

PROBLEMAS

 Fraca responsabilidade social das empresas (IV c)
 Desvalorização da escola (IV g)

129

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

OBJECTIVO DE
IMPACTE

 Grupos descriminados no acesso
(2.1)

inserção

(2.2)

 Precaridade do emprego (2.5)

Aumentar a

 Reprodução das condições da
pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)
 Dificuldades crescentes na
conciliação da vida familiar/vida
profissional (4.2)
 Violência domestica (4.6)

 Rede de oferta do pré-

escolar insuficiente
pública/privada (5.4)

 Abandono e insucesso escolar

taxa de
cobertura

 Comportamentos prejudiciais a
saúde (6.2)
 Lesões de causa externa (6.4)

 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais (n)

pré-escolar
(rede

(5.1)

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

do ensino

pública e

Outros

ao trabalho

 Longa duração dos percursos de

EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

PROBLEMAS

 Desencontro dos papéis da família e da escola (IV
f)
 Fracos rendimentos (VII c)

solidária)
até 2010
(5 C)
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investimento na
formação dos agentes
educativos (5.2)

Aumentar o
grau de
qualidade e

 Abandono e insucesso escolar (5.1)
 Desajustamento entre a oferta da
escola e o mercado de trabalho
(5.3)
 Insuficiente flexibilidade didáctica
individualizada (5.5)



EIXOS

I -Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

 Insuficiência de

OBJECTIVO DE
IMPACTE

satisfação
profissional
dos
docentes

Outros

PROBLEMAS

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desmotivação perante dificuldades de gestão
(c)
 Desactualização e não apropriação dos
diagnósticos (e)
 Défice de avaliação e certificação das respostas
(g)
 Défice de avaliação do desempenho dos
agentes (j)
 Défice de liderança e gestão das organizações (
l)
 Falta de investimentos e de medidas políticas
(nacional) (n)
 Défice de actualização e qualificação dos recursos
humanos (II i )
 Formação académica inicial desadequada dos
agentes sociais(II j)
 Desvalorização da escola ( IV g)

até 2010
(5 D)
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 Grupos descriminados no acesso
ao trabalho

(2.1)

 Longa duração dos percursos de
inserção (2.2)
 Precaridade do emprego

(2.5)

 Reprodução das condições da

pobreza das famílias carenciadas
a nível económico (4.1)

OBJECTIVO DE
IMPACTE

EIXOS

Situar a
taxa de
prevalência
das
doenças
HIV/ SIDA

 Doenças sexualmente

transmissíveis - SIDA;
Hepatite B (6.3)

e hepatites
crónicas (B

FACTORES DETERMINANTES DO
PROBLEMA

 Pouca autonomia e flexibilidade das estruturas
de gestão (b)
 Desadequação
das
metodologias
de
intervenção (d)
 Falta de investimentos e medidas políticas
nacionais (n)

VIIVulnerabilidade
psicossociais e
económicas das
famílias

PROBLEMAS

I -Planeamento,
Gestão e Cultura
Organizacional
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Desemprego (a)
Fracos rendimentos (c)
Fragilidades psicossociais (f)
Comportamentos de risco (g)

 Doenças não transmissíveis Doença mental (Depressão,
Psicose, Demência); Cancro;
Doença cerebrovascular e outras
(6.1)

 Lesões de causa externa

(6.4)

respectiva
mente
104,2 por
cada 100

Outros

e C) em
 Baixo nível de escolarização (II a)
 Pouco investimento na educação sexual e para a
saúde (II h)
 Práticas sexuais sem protecção (V e)
 Estratégias desadequadas de informação e
divulgação (VI b)

000 e 1.45
por cada
100
indivíduos
de idade
inferior a
65 anos até
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Através destes quadros/guiões é possível observar que um objectivo de impacte, criado
para combater um determinado problema, também tem incidência sobre outros
problemas. Por outro lado, pode-se verificar que o objectivo de impacte surge
incorporado nos eixos estratégicos, ou seja, a intervenção deve incidir sobre os factores
determinantes dos eixos estratégicos mais identificados.

Destes 27 objectivos, 13 foram priorizados (1º grupo) porque se relacionam com
problemas causados essencialmente por factores dos eixos estratégicos mais
representativos. Assim sendo, a intervenção assente nos objectivos seleccionados
deverá conduzir a uma mudança mais efectiva. Constatamos simultaneamente que
estes 13 objectivos identificam bem a multidisciplinariedade no desenvolvimento social
local.
Da análise de todos instrumentos produzidos neste processo, concluímos que o
Plano de Desenvolvimento Social do Concelho – PDS - estrutura-se sobre 7 eixos
estratégicos de intervenção e 27 objectivos de impacte. Assim, à luz deste Plano,
deverão ser equacionadas as actuais e futuras intervenções bem como o papel a
assumir pelo CLAS e pelas CSF na sua implementação.

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais/ Outubro 2004

VII. Plano de Acção
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VII. Plano de Acção
Este plano de acção é resultante da interacção dos três produtos previstos na Rede
Social do concelho de Cascais. A metodologia participativa aplicada ao Plano de
Desenvolvimento Social induziu

a consolidação do CLAS e a constituição das

Comissões Sociais de Freguesia e evidenciou a necessidade de um Sistema de
Comunicação/ Informação da Rede.

Face às fragilidades e potencialidades sentidas no decorrer destes três anos de
trabalho de colaboração e envolvimento de muitos e variados agentes sociais locais,
foram-se desenhando perspectivas de trabalho futuro que agora integram o Plano de
Acção.

Da discussão da versão provisória deste documento resultou a integração de
diferentes contributos especialmente relacionados com a intervenção futura e
implementação deste PDS. Foi dado especial relevo à forma como operacionalizar
este instrumento de trabalho e como incorporá-lo nas práticas correntes e na relação
entre todos.

O presente Plano de Acção visa as seguintes acções:

1) Planos de Acção estratégicos e operacionais dos objectivos de impacte ;

2) Grupo de Trabalho para a concretização e montagem do Sistema de
Comunicação/ Informação;

3) Grupo de Trabalho para montagem do Sistema de Monitorização e Avaliação da
intervenção no concelho;

4) Workshop das Questões Organizacionais;

5) Workshop da Educação.
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Plano de Acção da Rede Social
WokShop

Educação

PDS

- Acção 5 –

do concelho
de
Cascais

Grupo de Trabalho

Wokshop

Questões
Organizacionais

- Acção 4 –

Sistema de
Monitorização e
Avaliação

CLAS
CSF
Implement

- Acção
3–
Grupo
de Trabalho
Sistema de
Comunicação e
Informação

- Acção 2 –

ação do
PDS

I

II

Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional

Educação/ Formação ao
longo da vida

III
Urbanismo e Ambiente

IV
Cidadania

V
Atitudes e comportamentos

VI

VII

Informação/ Comunicação

Vulnerabilidade Psicossociais
e económicas das famílias

Planos de Acção – estratégicos e operacionais – dos objectivos
de impacte
- Acção 1 -
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ACÇÃO 1: PLANOS DE ACÇÃO ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DOS OBJECTIVOS DE
IMPACTE

Dando continuidade à dinâmica já existente nos territórios de freguesia, urge planear
com o CLAS e com as CSF esta Acção 1 tendo em consideração os eixos estratégicos
de intervenção e os objectivos de impacte. Com o apoio da Comissão Executiva do
CLAS serão dinamizados diferentes momentos de trabalho com o objectivo à
apropriação e implementação do PDS aos mais diferentes níveis:


ao nível do CLAS para o planeamento estratégico;



ao nível dos Núcleos Executivos das CSF para planeamento da acção;



ao nível das CSF e respectivos parceiros para o planeamento operacional.

A Acção 1 tem por objectivo a construção dos planos de acção dos objectivos de
impacte com vista à intervenção futura. Esta visa:


a incorporação dos objectivos do PDS nos Planos de Actividades anuais dos
diversos agentes sociais locais;



o reajustamento da intervenção actual;



a reorientação da intervenção por objectivos/projectos;



a negociação e gestão das prioridades de intervenção;



a adequação dos projectos futuros aos seus Eixos Prioritários de Intervenção e
aos Objectivos de Impacte.
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PLANO OPERACIONAL

Acção 1

1.1. Planeamento
Operacional com o CLAS

2004

4

2005

1

2

3

4

Responsável

Com
Quem

Observações

C.Exec. do
CLAS

CLAS

Interage com a
acção 2

C.Exec. do
CLAS

CLAS

Interage com a
acção 4

C.Exec. do
CLAS

CLAS

Interage com a
acção 2 e 3

C.Exec. do
CLAS e
GT Acção 3

CLAS

Interage com a
acção 3

C.Exec. do
CLAS

CLAS

Interage com a
acção 3

C.Exec. do
CLAS

Núcleos
Executivo
s das CSF

Interage com a
acção 2

Núcleos
Executivos das
CSF

Membros
das CSF

Interage com a
acção 4

Núcleos
Executivos das
CSF

Membros
das CSF

Interage com a
acção 2 e 3

1.2. Incorporação dos
Objectivos do PDS nos
Planos Actividades anuais
dos membros do CLAS
1.3. Construção dos planosacção por objectivo de
impacte ao nível do CLAS
1.4. Avaliação e (re)
planeamento
1.5. Reajuste dos critérios de
avaliação de projectos face
ao PDS
1.6. Plano Operacional com
as C.S.F :


Reunião Inter-núcleos
executivos



6 plenários de
freguesia

1.7. Incorporação dos
Objectivos do PDS no PA
anuais dos membros das
CSF
1.8. Construção dos Planos
de Acção por Objectivos de
Impacte
1.9. Avaliação e (re)
planeamento

Núcleos
Executivos das
CSF e GT
Acção 3

Interage com a
acção 3
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ACÇÃO 2: Sistema de Comunicação/Informação

A criação de um Sistema de Comunicação/Informação foi um tema abordado no último
plenário do CLAS (Julho/2004). Para este efeito foi apresentada a proposta do
desenvolvimento de um site na Internet, o qual deverá constituir um dos principais
suportes deste sistema. Afim de desenvolver este propósito, propôs-se a formação de
um Grupo de Trabalho.

Um Sistema de Comunicação/Informação tem como objectivo servir a Rede Social,
sistematizando e objectivando informação relevante sobre o trabalho que vai sendo
desenvolvido, de forma a ajudar os diferentes parceiros a ter uma perspectiva
integrada da dinâmica do território. Deste modo este Sistema deverá:


garantir a comunicação e informação entre parceiros da Rede Social;



constituir um instrumento facilitador da comunicação entre parceiros, na gestão
dos projectos, iniciativas e programas;



implementar mecanismos de circulação de informação que permitam dar
visibilidade à realidade social concelhia;



utilizar suportes/meios como: Site de Internet , Guias de Recursos, Workshops,
Encontros, Colóquios.

PLANO OPERACIONAL

Acção 2

2.1. Criar Grupo de
trabalho

2004
4

2005
1

2

3

4

Responsável Com Quem
C.Exec. do
CLAS

CLAS e
Consultor
externo

GT Acção 2

CLAS e
Consultor
externo

GT Acção 2

CLAS e
Consultor
externo

GT Acção 2

CLAS - CSF

2.2. Produção de
conteúdos
2.3. Apresentação da
Propostas

Observações

Interage com a
acção 3 e 4

2.4. Período de teste
do Sistema de

Interage com a
acção 1, 3 e 4

Comunicação
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ACÇÃO 3: Grupo de Trabalho para Montagem do Sistema de Monitorização e
Avaliação da Intervenção

A qualificação da intervenção implica uma avaliação sistemática das acções.
Face à dificuldade que ao longo de todo o processo se encontrou na identificação e na
recolha dos indicadores de diferentes níveis, dos mais abrangentes aos mais
específicos, torna-se necessário a criação de um Grupo de Trabalho que, desde já,
acompanhe esta nova etapa do PDS e mobilize os agentes das diferentes áreas
temáticas na concepção de uma bateria de indicadores que permitam medir o
impacte.

Pretende-se

assim

que

a

intervenção

seja

mais

abrangente

e

simultaneamente mais rigorosa e precisa.
Este Sistema deverá:


apoiar e actualizar o diagnóstico social facilitando o processo de recolha e de
sistematização de informação utilizando suportes da Acção 2 , Sistema de
Comunicação /Informação, o que permitirá um diagnóstico contínuo;



monitorizar e avaliar o impacte das diferentes intervenções;



criar bateria de indicadores de diferentes níveis;



mobilizar os agentes locais para a concepção de indicadores específicos para os
projectos que desenvolvem.



ter capacidade para relacionar os impactes obtidos, nas diferentes áreas
temáticas e pelos objectivos de impacte na medida em que estes incorporam os
eixos estratégicos mais representativos.

PLANO OPERACIONAL

Acção 3

3.1. Criar Grupo de
trabalho

2004

4

2005

1

2

3

4

Responsável

Com Quem

C.Exec. do
CLAS

CLAS

GT Acção 3

CLAS

GT Acção 3

CLAS

3.2. Produção de
conteúdos

Observações

Interage com a
acção 1 e 2

3.3. Apresentação da
Propostas
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ACÇÃO 4: Workshop das Questões Organizacionais

A mudança pretendida para o concelho passa por uma alteração ao nível da
paisagem organizacional, do funcionamento interno das organizações e das relações
entre pares. Para que a mudança a nível institucional seja sustentada é importante que
as organizações instalem no seu seio mecanismos de aprendizagem para se
adaptarem de forma dinâmica às necessidades do território.
As Questões Organizacionais tem uma natureza estruturante e transversal a todas as
áreas temáticas. Estas questões foram bastante evidenciadas

desde os primeiros

workshops de freguesia, pelo que será fundamental disponibilizar espaço para esta
discussão.
No decorrer da elaboração do Plano, o Eixo Estratégico “Planeamento, Gestão e
Cultura Organizacional” emerge como eixo mais representativo, o que releva a
necessidade da realização de um workshop nesta área.

Este workshop visa :


mudança da paisagem organizacional;



alteração na cultura organizacional dos parceiros;



implementação de parcerias estratégicas;



introdução de mecanismos de aprendizagem nas organizações;



envolvimento efectivo dos decisores das organizações;



desenvolvimento de competências específicas dos diferentes actores (decisores
e técnicos) para o planeamento, avaliação e gestão organizacional.

PLANO OPERACIONAL
2004

2005

Responsáve
l

Com
Quem

4.1. Elaboração de conteúdos

C.Exec. do
CLAS

CLAS

4.2. Preparação do WorKshop

C.Exec. do
CLAS

CLAS

4.3. Realização do Workshop

C.Exec. do
CLAS

CLAS

C.Exec. do
CLAS

A ver

Acção 4

4.4. Formação/mecanismos de
aprendizagem

4

1

2

3

4
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ACÇÃO 5: Workshop da Educação

A educação é fundamental para o desenvolvimento social, tendo um enfoque especial
no potenciar das competências dos indivíduos. Uma comunidade com competências
e conhecimentos induz ela própria o desenvolvimento nas mais diferentes áreas.
Na elaboração do PDS surge evidenciado o Eixo Estratégico “Educação/Formação ao
Longo da Vida”, com características de transversalidade que lhe conferem uma
capacidade de influenciar factores exógenos, ao mesmo tempo que denuncia uma
necessidade de combater em primeira linha os seus factores endógenos.
Tal como referido anteriormente, não foi possível organizar o workshop da Educação,
pelo que se propõe a sua inclusão neste Plano de Acção. Este workshop beneficiará de
todo o trabalho já realizado na construção do PDS, nas interligações temáticas
estabelecidas e no enquadramento estratégico definido.

Esta Acção visa :


enquadrar o papel da educação e dos agentes educativos no desenvolvimento
social do concelho;



discutir e validar o material produzido pelo grupo de trabalho.

PLANO OPERACIONAL

Acção 5

2004

4

2005

1

2

3

4

Responsável

Com Quem

GT Acção 5

C.Exec e Conselho
Municipal de
Educação

GT Acção 5

C.Exec e Conselho
Municipal de
Educação

5.1. Preparação do
WorKshop
5.2. Realização do
Workshop

Observações
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VIII. Avaliação do Processo
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VIII. Avaliação do Processo
Encontra-se ainda em curso a avaliação externa do processo da Rede Social no
Concelho de Cascais, que tem estado a ser realizada pela equipa do Centro de Estudos
para a Intervenção Social (CESIS). A devolução dos resultados da avaliação do
processo aos parceiros está prevista para breve.
Neste sentido, apresenta-se neste capítulo o plano de avaliação estabelecido pelo
CESIS que se transcreve de seguida:

“A avaliação da Rede Social de Cascais consiste, essencialmente, numa avaliação de
processo a partir da apreciação feita pelos agentes directamente envolvidos na
implementação da Rede.

As dimensões principais de análise são as seguintes:


Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social

Pretende-se conhecer o grau de apropriação dos problemas do Concelho, por parte das
organizações parceiras e qual a sua apreciação sobre as etapas de construção do
Diagnóstico e do PDS.


Princípios orientadores da Rede Social

O Programa Rede Social tem um conjunto de princípios orientadores, pretende-se,
nesta dimensão, identificar os mecanismos de implementação destes princípios no
contexto da Rede Social de Cascais e verificar do reconhecimento da pertinência dos
mesmos, por parte dos parceiros.


Funcionamento da parceria

A organização da parceria tem-se revelado adequada, tendo em conta, por exemplo, a
necessidade de gestão do tempo das instituições? Os parceiros têm aderido e
participado nos processos de tomada de decisão? Quais os resultados potenciais da
organização em parceria? São algumas das interrogações que se colocam nesta
dimensão.
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Grupos destinatários e as organizações

Qual o envolvimento político na Rede Social? Como se processa a comunicação entre
parceiros e entre os diferentes representantes nas estruturas criadas e as suas
organizações de pertença?


Divulgação da Rede.

Como se está a processar a divulgação da Rede no Concelho? A Rede tem real
visibilidade entre os munícipes, em geral, e nas organizações?
Para operacionalizar a avaliação o CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção
Social - está a utilizar os seguintes métodos e instrumentos:


Entrevistas individuais a organizações do Conselho Local de Acção Social e aos
elementos responsáveis pela implementação do programa no Concelho;



Observação do funcionamento de alguns grupos de trabalho;



Consulta de documentação já produzida.”
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