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Introdução

Introdução

O Programa Rede Social assume, em Portugal, um papel muito 
importante na difusão e elaboração de instrumentos de planeamento 
para a intervenção, constituindo-se como uma plataforma de articulação 
de diferentes parceiros públicos e privados, prosseguindo o combate 
à pobreza e a exclusão social e promoção da inclusão e coesão sociais. 
Tem como missão, promover o planeamento e o desenvolvimento social 
integrado, potenciando sinergias, competências e recursos, por forma 
a garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização 
do conjunto de respostas e equipamentos sociais ao nível local.

O presente documento, Diagnóstico Social do Concelho de Leiria, foi elaborado por 
uma equipa constituída pelo Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de 
Leiria (CLASL) e alguns parceiros do CLASL selecionados e a convite, de acordo com a 
sua área de intervenção, resultou de um processo participativo, onde, de uma forma 
mais ou menos presente estiveram envolvidos os parceiros que compõem o CLASL. 
Resulta de um processo partilhado de diagnóstico, debate e definição de problemas, 
desafios e prioridades para a intervenção social, pressupondo um processo contínuo 
de articulação e reforço das parcerias, de participação ativa dos vários atores sociais 
locais (entidades públicas e privadas), no sentido de aprofundar a construção e im-
plementação das estratégias mais adequadas para uma resposta efetiva e duradoura 
às necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis.

Através do contributo dos parceiros, constrói-se o retrato da realidade concelhia no 
que respeita às várias áreas da intervenção social e que se intercetam na definição e
análise de problemas, desafios e prioridades para a ação. Na análise efetuada, foram 
consideradas 6 áreas de intervenção social concelhia:

1. Família e Comunidade que por ser uma área que grande abrangência, 
cujos problemas são transversais e se tocam entre si e a todas as áreas en-
contradas, subdivide-se em problemáticas diferenciadoras e direcionadas 
a grupos estratégicos, nomeadamente: os Idosos,  Infância e Juventude, 
Pessoas em situação de Sem-Abrigo, Migrantes, Comunidades Ciganas, 
Violência Doméstica;



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 2

2. Habitação;
3. Emprego e Formação Profissional;
4. Deficiência e Inclusão
5. Saúde/ Doença Mental e Dependências, e ainda as
6. Parcerias.

Devido ao seu caráter dinâmico, o Diagnóstico Social, enquanto ferramenta de tra-
balho fulcral, não se encontra fechado no tempo, devendo estar ininterruptamente 
aberto a novos dados e informações e à sua consequente atualização. Sabendo que, 
este é um processo sempre em construção e que nenhum documento é isento de 
falhas é sempre suscetível de ser melhorado, pois só assim permitirá ter uma visão 
o mais aproximada e fiel possível da realidade do concelho.

“Se pudéssemos primeiro saber onde estamos 
e para onde nos dirigimos, podíamos avaliar  

melhor o que fazer e como fazê-lo”. 
Abraham Lincoln cit. Por Idáñez e Ander-Eg 

in Diagnóstico Social: Conceitos e Metodologias
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Enquadramento Territorial

Enquadramento 
Territorial

Leiria capital do distrito de Leiria na província da Beira Litoral 
e da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, pertencendo 
à região Centro, com 50.533 habitantes no seu perímetro urbano (2021). 

Ao longo dos três últimos momentos censitários, o Município de Leiria viu 
aumentar sucessivamente a sua população residente, de acordo com os dados 
fornecidos pelos Censos 2021 e comparando-os com os dos Censos anterio-
res, a população residente passou de 119,847 habitantes em 2001 e 126,897 

habitantes em 2011, para 128,616 habitantes em 2021, verificando-se um 
crescimento de 7,3% na totalidade dos três momentos, registando-se um 
crescimento de 1,4% dos últimos censos 2011 para 2021. No que respeita à 
distribuição total por sexo, os números dos Censos 2021 apontam para uma 
maioria de mulheres face ao número de homens (66.748 mulheres e 61.868 
homens).

Conforme nos mostram os dados provisórios dos censos 2021, o índice de 
envelhecimento também subiu nos últimos censos, verificando-se uma su-
bida do número de idosos por cada 100 jovens, de 114,1 em 2011 para 168,7 
em 2021. 

O Município de Leiria é limitado a nordeste pelo município de Pombal, a leste 
pelo de Ourém, a sul pelos municípios de Batalha e Porto de Mós, a sudoeste
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pelo de Alcobaça, a oeste pelo município da Marinha Grande e a noroeste 
pelo Oceano Atlântico.

São vários os fatores que, combinados, fazem deste Município uma excelente 
opção de local onde investir, trabalhar e viver.

O Município de Leiria prima pela sua centralidade no país, estando localizado 
na região centro de Portugal. Abrange uma área de 565.09 km2, sendo abrigo  
para cerca de 128.616 mil habitantes (resultados preliminares Censos 2021), 
com cerca de 65% da sua população em idade ativa (2020).

Constituído por 18 freguesias, o Município encontra-se relativamente per-
to das principais áreas metropolitanas de Portugal, Lisboa a 140 Km e Por-
to a 179 Km, sensivelmente a 1h40m e 2h de automóvel, respetivamente.  
A menos de uma hora de viagem encontram-se cidades como Coimbra, Tomar 
e Santarém. 

Possui uma boa rede de infraestruturas rodo e ferroviárias, o que permite 
uma acessível mobilidade de mercadorias e pessoas, fatores relevantes para 
o investimento no Município de Leiria. Para quem se desloca de Sul para o  
Norte do país, passando por Leiria, as melhores opções passam pelas auto- 
estradas A1 e A8. No que diz respeito às deslocações de Norte para Sul, a au- 
toestrada A1 continua a ser importante, junto das A29 e A17.

A cidade conta ainda com a Estação Rodoviária de Leiria, localizada no centro 
da cidade, disponibilizando viagens para qualquer ponto do país e do con-
celho. Oferece ainda, mobilidade por grande parte do Município através do 
serviço Mobilis. 

Caso se opte pela deslocação em caminhos de ferro, a Linha do Oeste é uma 
opção, fazendo ligação desde Lisboa à estação da Figueira da Foz. 

Localização Estratégica

Fonte: 2020 Leiria 2030, CML
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O município tem uma faixa costeira a ocidente, que a liga ao Oceano Atlântico 
e situa-se ainda perto de dois portos marítimos importantes para o tráfego 
de mercadorias, localizados em Figueira da Foz e Aveiro (cerca de 60 km e 
120 km, respetivamente).

A região vive do comércio, da agropecuária e da indústria, destacando-se o 
fabrico de objetos de cerâmica, plásticos, moldes e cimentos. A construção 
civil tem também um peso importante, assim como o turismo. O principal 
sector económico é o sector terciário, dos serviços. Também têm grande in-
fluências as fábricas de vidro, na Marinha Grande.

A qualidade de vida sentida em Leiria é única. Desde espaços naturais, cultu-
rais e de lazer, passando por excelentes serviços de saúde, educação, equipa-
mentos e infraestruturas, em Leiria vai encontrar uma região dinâmica preo-
cupada com as necessidades daqueles que acolhe. (2020 Leiria 2030, CML)

Enquadramento Territorial
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Agregação dos Problemas 
Identificados por Áreas

Áreas Problemas Identificados

1.1 Família e Comunidade

Diminuição da capacidade financeira das famílias face 
ao agravamento da situação económica motivado pela Pandemia.

Dificuldade das famílias no acesso a bens e serviços.

Aumento do número de famílias endividadas:

• Por recurso a empréstimos para aquisição de bens essenciais;

• Por encargos elevados com habitação;

• Por recurso a medidas extraordinárias para 
pagamento de crédito à habitação.

Dificuldades na circulação pedonal e rodoviária segura.

Insuficiente Rede de Transportes Públicos Intra Concelho. 

1.2 Idosos

Falta de Suporte e acompanhamento familiar aos idosos.

Falta de respostas sociais especializadas 
no acompanhamento a idosos com demência

Aumento de situações de isolamento social na população idosa.

Baixa taxa de cobertura de ERPI’s da rede solidária face à procura.

Aumento do número de pessoas idosas dependentes.

Inadequação de respostas sociais às necessidades das pessoas idosas.

1.3 Crianças e Jovens

Baixa natalidade.

Insuficiência de resposta Creche da Rede 
Solidária no território do Concelho.

Existência de Jovens NEET (Not in Employment Education 
or Training) – Jovens que não trabalham, nem estudam, 
nem frequentam qualquer tipo de formação.

Insuficiência de respostas para ocupação de jovens no período 
das pausas letivas, nomeadamente nas férias de verão.

Fraca adesão de entidades de Leiria à apresentação 
de candidaturas de Programas do IPDJ. 

Estigmatização da comunidade em geral para as questões LGBTQIA+.

P. 7

Rede SocialAgregação dos Problemas Idetificados por Área
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Áreas Problemas Identificados

1.4 Pessoas em Situação
de Sem-abrigo

Existência de PSSA na sequência de uma decisão judicial, 
de cessação da pena ou de licenças de saída jurisdicional.

Existência de PSSA na sequência de situação 
de despejo ou de desalojamento.

Existência de PSSA na sequência de desinstitucionalização

Existência de PSSA na sequência de alta hospitalar.

Existência de PSSA com doença mental e/ou consumos 
de substâncias psicoativas e PLA (Problemas Ligados ao Álcool).

Inexistência de estrutura/resposta local, para acolhimento/pernoita 
de pessoas/famílias em situações de emergência que careçam 
de alojamento temporário até ao devido encaminhamento social. 

Desconhecimento por parte dos parceiros/comunidade da existência 
da ENIPSSA e das respostas à população em situação de sem abrigo.

Estigmatização das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, 
constituindo uma barreira à inclusão:

• Acesso à habitação;

• Acesso à saúde;

• Acesso educação, emprego e formação profissional;

• Promoção advocacy.

1.5 Migrantes

Agravamento das situações de pobreza na População imigrante.

Aumento do número de imigrantes inscritos 
como desempregados no IEFP.

Existência de relações laborais precárias 
e informais na população Migrante.

Dificuldades na regularização de documentação 
que permita a sua permanência no País.

Insuficiente conhecimento de respostas: apoios 
sociais; integração no emprego.

Baixo conhecimento de Direitos e Deveres de Cidadania.

Insuficiência de cursos de Língua Portuguesa para Estrangeiros 
e cursos de Formação certificada e não certificada.

Existência de situações precárias ao nível habitacional 
na população Migrante, nomeadamente na ocupação/ 
sobrelotação dos espaços habitacionais.

Prevalência e crescimento de Redes de Tráfico de Seres 
Humanos que afeta toda a população Migrante.

P. 8
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Áreas Problemas Identificados

1.6 Comunidades Ciganas

Absentismo, insucesso e abandono escolar precoce 
com incidência no 2º e 3º Ciclos e secundário 
em crianças e jovens de comunidades ciganas.

Dificuldade de integração das Pessoas ciganas no mercado de trabalho.

Estigmatização das comunidades ciganas, 
constituindo uma barreira à inclusão.

Baixa escolaridade/baixa qualificação profissional da população adulta.

Casamento precoce entre jovens cada vez mais novos.

1.7 Violência Doméstica

Violência Doméstica contra as pessoas idosas, dificuldades em encontrar 
respostas adequadas que vão ao encontro das fragilidades apresentadas.

Ausência de apoios financeiros para apoiar as vítimas 
de violência doméstica na sua autonomização.

Dificuldades na circulação da informação junto 
das pessoas mais idosas e que residem fora do núcleo urbano, 
sobre as respostas existentes para Vítimas de VD.

Falta de sensibilização/informação dos profissionais da Saúde 
para referenciar os casos de Violência Doméstica.

Dificuldade em trazer para esta temática novos e importantes 
interlocutores (como médicos/as, enfermeiros/as, Juntas 
freguesia, agentes das forças de segurança de 1ª linha …).

Indisponibilidade atempada, de cuidados de saúde, básicos 
e de primeira necessidade, nas Unidades de Saúde familiar, 
centros de saúde e Centro Hospitalar

Normalização de comportamentos agressivos e violentos, 
nas relações de namoro, entre os jovens.

Trauma do/as sobreviventes de violência Doméstica 
como potenciador de doença mental.

Aumento da prevalência de violência doméstica nas suas diferentes 
vertentes: associada ao uso da tecnologia digital e online (ciberbullying; 
cibersexo – sexting, grooming, stalking, partilha não consensual 
de conteúdos; jogo online, etc.); psicológica; sexual; financeira…

2. Habitação

Rendas muito elevadas no mercado de arrendamento privado.

Exigência de quantias muito elevadas para 
celebração de contrato de arrendamento.

Falta de condições habitacionais, especialmente 
na construção mais antiga.

Dificuldade em encontrar habitações para arrendar 
no mercado de arrendamento privado.

Existência de Habitação Social e Equipamentos 
Sociais cuja construção se encontra desadequada face 
aos parâmetros da eficiência energética atuais.

P. 9
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Áreas Problemas Identificados

3. Emprego e Formação 
Profissional

Desajuste entre as ofertas de emprego existentes e o perfil 
de competências da população desempregada, principalmente 
nas áreas profissionais de Geriatria, Construção Civil e Restauração.

Falta de oportunidades de emprego para grupos vulneráveis, 
como ex-reclusos, minorias étnicas e outros.

Poucas oportunidades de Formação Profissional 
na área das artes e ofícios.

Práticas de recrutamento/contratação precárias, 
assentes em Trabalho Temporário.

Insuficientes condições para fixação de empresas no território 
e para captação de mais e melhor emprego.

A iliteracia digital por parte das pessoas desempregadas, 
dificultando a sua integração profissional.

Desemprego Jovem – Elevado número de jovens inscritos.

Organização da Formação Profissional de “modo 
avulso” e territorialmente dispersa

4. Deficiência e Inclusão

Insuficiência de respostas de CACI (Centro de Atividades e Capacitação 
para a Inclusão); Lar Residencial; e Residências Autónomas.

Ausência de um serviço ao domicílio com uma equipa multidisciplinar 
para as pessoas com deficiência e seu agregado.

Escassez de formação aos técnicos sobre proteção social e benefícios 
sociais para pessoas com deficiência e/ou incapacidade.

Poucas respostas no mercado de trabalho 
para as pessoas com deficiência.

Necessidade de sensibilização para as entidades e colaboradores 
na aceitação desta população de modo a facilitar a sua integração.

Insuficiência de Centros especializados para prescrição 
de produtos de apoio no Concelho e Distrito de Leiria.
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Áreas Problemas Identificados

5. Saúde/Doença Mental 
e Dependências

Baixa literacia em Saúde.

Insuficiência de respostas para apoiar os cuidadores 
informais e os seus familiares.

Elevada prevalência de excesso de peso e obesidade.

Aumento da prevalência de diabetes.

Dificuldade no acesso à saúde devido a falta de recursos humanos.

Insuficiência de respostas ao nível da Saúde Mental 
em todas as faixas etárias, da prevenção à reinserção.

Existência de Comportamentos Aditivos 
e Dependências (CAD) com substância e Problemas Ligados 
ao Álcool (PLA) e CAD sem substância (jogo, Internet, 
compras…), nas diferentes etapas do ciclo de vida.

Insuficiência de respostas de especialidade 
na área de crimes de natureza sexual.

6. Parcerias

Fraca dinâmica institucional para ativação e funcionamento 
das Comissões Sociais de Freguesia.

Dificuldades de articulação entre as entidades no que respeita 
à criação de estratégias de intervenção junto da comunidade.

Pouca divulgação do trabalho desenvolvido pelas entidades 
públicas e privadas nesta área de intervenção.

Insuficiente envolvimento da comunidade para as questões sociais.

Fraca dinâmica do Associativismo.

Reduzido investimento do 3º Setor em processos 
de Qualidade e Liderança.

Agregação dos Problemas Idetificados por Área
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O instrumento utilizado para a análise foi a Matriz “SWOT”, 
instrumento que vem sendo adotado ao nível do planeamento 
participado, por diversos organismos mundiais.1

A Matriz S.W.O.T. (Strenghts, Weaknesses, Opportunites, Threats) adaptada à língua portu-
guesa que significa por F.F.O.A. (Fraquezas, Forças, Oportunidades, Ameaças — que 
são fatores externos) é uma ferramenta que tem sido utilizada para o planeamento 

do desenvolvimento social, cujos objetivos são: 
1. Efetuar uma síntese das análises internas e externas;

2. Identificar elementos chave para o desenvolvimento social, o que implica 
estabelecer prioridades de atuação;

3. Preparar opções estratégicas: antecipar riscos/problemas a resolver.
A esquematização que a seguir se apresenta ajudará à compreensão do ins-
trumento metodológico que foi utilizado por todos os grupos de trabalho te-
mático. 

Matriz SWOT

1 In Guião para a Implementação do Programa Rede Social nos Conselhos (versão Draft v.3), 
Instituto de Segurança Social – IP, Janeiro de 2004

S

W

Weaknesses
Pontos Fracos ou Fraquezas

(Manutenção)

Weaknesses

AtualInterno

Ambientes Internos

Ambientes Externos

Futuro

Threats
Ameaças

(Desenvolvimento)

Opportunities
Oportunidade
(Crescimento)

Strengths
Pontos Fortes ou Força

(Sobrevivência)

T

O

Externo
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matriz swot

Família e Comunidade

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Programas de apoio CML (FMES, Creche, 
arrendamento, medicamentos);

• Constituição de consórcios para 
a execução do POAPMC;

• SAAS ISS, SAAS CSP Paulo VI e SAAS AMITEI;

• CLDS D’El Rei 4G – INPULSAR/CLDS 
4G Sentir o Território – ADASCOM;

• Acordo atípico no atendimento e acompanhamento 
social (ADS Loureira, Academia de Maceira, 
ADESBA, Lar Social do Arrabal);

• IPSS,s, ONG’s e grupos informais presentes 
na comunidade (Conferências de São Vicente 
de Paulo, Cáritas Diocesanas de Leiria, Cruz 
Vermelha, ADAV, Nascentes de Luz).

F1 

• Diminuição da capacidade financeira 
das famílias face ao agravamento da situação 
económica motivado pela Pandemia.

F2 

• Existência de equipamentos e serviços de apoio 
social diversificados, dirigidos a diferentes 
públicos-alvo e com cobertura concelhia;

• Recurso a canais de comunicação alternativos, 
acessos digitais, telefónicos, atendimentos on-line;

• Programas locais de apoio às famílias, 
(Refood, Leiria Alimenta, Banco Alimentar, 
Alimentar com Amor, Rede Solidária)

• Implementação do Espaço do Cidadão 
nalgumas Juntas de Freguesia;

• Otimização dos serviços prestados 
pelas instituições de natureza social; 
(descentralização dos serviços públicos, 
implementação de serviços de take-away);

• CLDS, SAAS;

• Boas práticas de parcerias informais 
(ex: envolvência da comunidade civil 
com os parceiros sociais).

F2

• Dificuldade das famílias no acesso 
a bens e serviços.

F3

• Apoio e encaminhamento para programas 
institucionais, pontuais e de emergência);

• Proximidade e conhecimento 
dos profissionais da área;

• Bom funcionamento da Rede Social;

• Boa capacidade de articulação entre 
vários serviços, trabalho em rede.

F3 

Aumento do número de famílias endividadas:

• Por recurso a empréstimos para 
aquisição de bens essenciais;

• Encargos elevados com habitação;

• Por recurso a medidas extraordinárias 
para pagamento de crédito à habitação.
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O Oportunidades (Opportunities)   A Ameaças (Threats)

O1

• Plano de Recuperação e Resiliência (PRR);

• Redução do período normal de laboração no âmbito 
da pandemia como forma de prorrogar o emprego;

• Lay-off;

• Teletrabalho;

• Horários desfasados e equipas 
de trabalho em espelho;

• Apoios extraordinários aos rendimentos 
dos trabalhadores, AERT;

• Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Carenciadas (PO APMC);

• Cantinas Sociais;

• Existência de apoios sociais (RSI, 
Subsídio de desemprego);

• Novo orçamento do estado 2022;

• Estratégia Nacional de Combate 
à Pobreza e Exclusão Social;

• Observatório Nacional da Luta Contra a Pobreza.

A1

• Final das moratórias concedidas pelos Bancos;

• Precariedade laboral (baixos 
salários e vínculos laborais);

• Aumento do desemprego 
e cada vez mais contratação a prazo 
e empresas de trabalho temporário;

• Término dos apoios extraordinários 
ao rendimento dos trabalhadores (Segurança 
Social, Lay-Off, Programa MAREES);

• Aumento do custo de vida (bens e serviços) 
e consequente agravamento com a Pandemia.

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F4

• Existência de exemplos de boas 
práticas no concelho;

• Requalificação do percurso POLIS com definição 
de pista para o peão e pista para o ciclista;

• Rebaixamento de passeios nos principais 
atravessamentos pedonais na zona Urbana 
de Leiria, incluindo aplicação de pavimento tátil;

• Criação de passeios em diversas vias no Concelho;

• Competência de gestão do Transporte 
coletivo da rede Urbana ‘MOBILIS’;

• Articulação do Município com CiMRL 
tendo em conta as necessidades de ajustes 
ou melhorias na gestão de transportes da Rede 
Interurbana, sob gestão da CiMRL;

• U-bike.

F4

• Dificuldades na circulação pedonal 
e rodoviária segura.

F5

• Vontade dos profissionais em criar 
soluções para este problema;

• Criação e reativação de algumas CSF;

• Existência de boas práticas 
em entidades do concelho;

• Projeto UrbSecurity.

F5

• Insuficiente Rede de Transportes 
Públicos Infra - Concelhio.
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O Oportunidades (Opportunities)   A Ameaças (Threats)

O2

• Serviço de atendimento e acompanhamento 
social com técnicos a tempo inteiro;

• Criação de balcão do SNS;

• Consolidação de canais de comunicação 
alternativos de respostas dos serviços públicos; 

• DL n.º 104/2018, de 29 de novembro –
competências dos órgãos municipais no domínio 
das estruturas de atendimento ao cidadão;

• Programa “Eu sou digital.pt” (Programa 
de Capacitação Digital de Adultos).

A2

Contexto pandémico e consequente agravamento da:

• Carência de apoio familiar e aumento 
do isolamento pessoal e social;

• Insuficiência de rendimentos face 
à dimensão da família e dos encargos;

• Do desemprego;

• Da dificuldade por parte de algumas famílias 
para gerir recursos económicos;

• Novos desafios colocados aos Técnicos 
para acompanhamento às famílias;

• Novos desafios colocados às famílias.

O3

• Novos Programas, PRR – Plano 
de Recuperação e Resiliência;

• Mobilidade verde;

• Novo Quadro Comunitário;

• Dr. Finanças;

• Deco;

• Programas de Literacia Financeira.

A3 

• Créditos pessoais associados a produtos 
financeiros de marketing abusivo;

• Dificuldade das famílias para renegociar 
os créditos com as entidades credoras, devido 
à complexidade burocrática do processo;

• Precariedade laboral;

• Precariedade habitacional;

• Desestruturação familiar;

• Desemprego;

• Baixos Rendimentos;

• Fácil acesso a empresas de crédito pessoal.

O4

• Programas de financiamento;

• Livro Verde para uma Cultura 
de Mobilidade Urbana;

• Programas de Incentivo financeiro para 
aquisição bicicletas e trotinetes elétricas;

• Programas de Incentivo para aquisição 
de veículos de baixas emissões;

• Divisão zero;

• Replicar as boas práticas a todos o concelho.

A4

• O problema não ser considerado uma prioridade 
pelas entidades responsáveis;

• Dificuldade de cedência de terrenos para melhoria 
de circuitos pedonais e segurança rodoviária.

O5

• Programas de financiamento;

• Existência de alguns recursos nas diferentes 
freguesias (viaturas, IPSS que dinamizaram 
o serviço ou projetaram);

• Programa UrbSecurity.

A5

• Dificuldade do trabalho de articulação 
entre serviços/entidades;

• Não funcionamento ou inexistência das CSF;

• Extensão geográfica do concelho;

• Orografia do concelho;

• Dispersão de alguns aglomerados populacionais.



01.1 Família e Comunidade Rede Social

P. 17

A sociedade contemporânea é marcada por um processo de grandes transfor-
mações nas suas mais diversas esferas sociais, por conseguinte, não existem 
quadros sociais estáveis. 

As transformações sociodemográficas contribuem para a destabilização da 
regulação social. A instabilidade dos vínculos afetivos e a diminuição das 
taxas de natalidade afetam a interface entre o apoio familiar e as carreiras 
profissionais no sentido de uma crescente polarização de situações familiares. 
A estas transformações acresce o impacto da pandemia COVID-19 na estabi-
lidade financeira e nas dinâmicas familiares e comunitárias (ex.: teletraba-
lho, confinamento, etc.). Inevitavelmente, o impacto socioeconómico da crise 
pandémica, ao nível do emprego e rendimento, influencia as características 
estruturais da economia e da sociedade.

A crescente complexidade das necessidades e problemáticas sociais implica 
uma reflexão contínua sobre as mesmas.

Neste sentido, foi criado um grupo de trabalho para a análise e reflexão da 
temática da família e comunidade, e sobre as questões que as entidades do 
Concelho Local de Ação Social de Leiria consideraram como mais relevantes 
e necessitadas de intervenção.

Enquadramento

A família, no mundo contemporâneo, apresenta múltiplas faces/
configurações e torna-se um desafio inquietante, dada a complexidade 
de fatores que a incidem, com transformações que afetam 
não só a sua estrutura, mas principalmente toda a área das relações 
afetivas. Inúmeras são as concetualizações desenvolvidas na tentativa 
de compreender a família na atualidade, o que dificulta a sua análise. 
As definições podem ser realizadas por parâmetros vários, desde 
aspetos éticos legais, função socializadora, educativa, função biológica 
de reprodução ou até mesmo, da transmissão de valores/costumes.
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Num primeiro momento foram identificados os seguintes problemas:

Diminuição da capacidade  
financeira das famílias

Para abordar a incapacidade financeira das famílias teremos que mencionar a difi-
culdade no acesso a bens e serviços essenciais para o bem-estar e inclusão social e 
as questões do endividamento associadas face aos elevados encargos com habitação 
e de outros bens. A tudo isto podemos acrescentar as imprevisibilidades de outras 
situações que possam ocorrer, como é o caso da Pandemia COVID-19.  

Quando a Pandemia surgiu em Portugal2 , a economia encontrava-se em franca recu-
peração. No final de 2019, o PIB real tinha registado o seu 25.º trimestre de expansão 
ininterrupta; o emprego total tinha aumentado em cada trimestre desde o final de 
2013; a taxa de desemprego estava ao nível mais baixo desde 2002 (6,5 %); os salários 
reais tinham crescido cerca de 2,7% em 2018 e 2% em 2019, depois de uma década 
de quase estagnação. O índice de Gini foi de 31,9%, em 2018. O saldo orçamental foi 
positivo pela primeira vez em 50 anos (Mamede, R. et al., 2020: 2). Pese embora o ce-
nário positivo, o país ainda se debatia com problemas estruturais que se acentuaram 
com a crise sanitária: dívida pública elevada; salários relativamente baixos e elevadas 
desigualdades de rendimento e grau de segmentação do mercado de trabalho (quase 
um quinto dos trabalhadores tinham contratos temporários em 2019) (idem).

Segundo António Firmino da Costa (2020), a pandemia veio vulnerabilizar ainda mais 
as pessoas que já se encontravam numa situação de desfavorecimento. Na mesma li-
nha, os autores Ricardo Mamede, Mariana Pereira e António Simões (2020:9), referem 
que “muitos dos grupos mais afetados pela crise já se encontravam entre os desfa-
vorecidos. Por exemplo, a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com contratos 
temporários antes da pandemia era quase o dobro da média dos que tinham contrato 
permanente.” (idem). O mesmo é evidenciado pelo Inquérito à Situação Financeira 
das Famílias, através de dados referentes a 2020: “Entre as famílias que o indivíduo 
de referência estava a trabalhar antes da pandemia, a redução de rendimento foi 
mais frequente nos níveis mais baixos de escolaridade e de rendimento.” (INE, 2021).

1. Diminuição da capacidade financeira das famílias face ao agravamento 
da situação económica, motivado pela Pandemia COVID-19;

2. Dificuldade das famílias no acesso a bens e serviços;
3. Aumento do número de famílias endividadas;
4. Dificuldades na circulação pedonal e rodoviária segura;
5. Insuficiente Rede de Transportes Públicos Intra Concelho. 

2 O primeiro caso confirmado de COVID-19 foi a 2 de março de 2020 e a primeira morte verificou-se  
a 16 de março.
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O impacto da pandemia Covid-19 agravou, assim, as desigualdades sociais, sobretudo 
nas seguintes categorias sociais (Costa, 2020:7):

• Trabalhadores de baixas remunerações e baixas qualificações integram 
esta categoria sobretudo os trabalhadores manuais e de serviços, tais 
como: operários industriais, trabalhadores de transportes, da construção 
civil, da manutenção urbana, dos serviços pessoais que, com as baixas 
remunerações que auferem, muitas das vezes com situações de empre-
go precárias, onde a incidência de contratos temporários é elevada. Es-
tes são também os “trabalhadores essenciais”, dado que “muitos deles 
prosseguem atividades que asseguram o funcionamento de estruturas, 
abastecimentos e cuidados de base. São também estes que estão mais 
expostos à infeção (Costa, 2020: 7).  
Os trabalhadores da economia informal, que se enquadram nesta cate-
goria, foram os mais expostos a situações de vulnerabilidade e pobreza, 
e aqui destacam-se os imigrantes, especialmente na agricultura, pesca, 
serviços domésticos e limpeza (Mamede, R. et al., 2020: 8).

• Jovens adultos, dado que “dois terçows dos trabalhadores com menos de 
25 anos têm relações de trabalho não permanentes (estágios, períodos 
experimentais, contratos a termo, etc.)” (Mamede et. al., 2020: 8). 

• Trabalhadores independentes, que ficaram sem atividade profissional 
e sem rendimentos de qualquer origem. Uma parte destas pessoas pas-
sou mesmo a encontrar-se em “situação de pobreza instantânea” (Costa, 
2020: 8).

• Idosos, foram os mais diretamente atingidos pela doença, mas também 
pelas “condições de existência social de muitos deles, quer devido a si-
tuações económicas de baixos rendimentos, quer devido a situações de 
laço social fragilizado, envolvendo dependência e/ou isolamento.” (idem). 

• Crianças e jovens em idade escolar, no que concerne ao prosseguimento 
das aprendizagens escolares e socialização interpares (idem).  

• Mulheres, sobretudo as que possuíam baixas qualificações e auferiam 
baixos rendimentos (idem) e que foram também as que foram “sobre-
carregadas desproporcionalmente com a prestação não remunerada de 
cuidados” (Mamede et al.,2020: 9).

Neste sentido, Fernando Diogo refere que o “vírus não é democrático, contribui para 
a reprodução das desigualdades. Cremos que, no médio e no longo prazo, o principal 
efeito deste vírus, e da pandemia que provoca, é acentuar as desigualdades a partir 
das linhas de fratura sociais previamente existentes.” (2020:194).

Relativamente às áreas e Zonas mais afetadas pela pandemia, cujas atividades apre-
sentam uma elevada taxa de lay-off, destacam-se as NUT III do Litoral, incluindo-se 
a Região de Leiria  
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A Região de Leiria apresentava um índice de vulnerabilidade de 5.6, apenas atrás do 
Algarve (8), Ave (7.7) e a Região de Aveiro (5.9) (idem:10).

Nos termos do inquérito à situação financeira das famílias em 2020, realizado pelo 
INE, podemos observar (no gráfico) que a grande maioria das famílias inquiridas 
(67%) reduziu as despesas com alimentação, vestuário, viagens ou outros bens de 
consumo e serviços.  29% utilizou as poupanças acumuladas ou vendeu bens de 
valor e 15% recorreu a uma moratória para o empréstimo. 13% das famílias adiou 
a compra de uma casa, carro ou outro bem duradouro e com a mesma percentagem 
contou com o apoio de amigos e familiares. Embora com valores mais residuais, en-
contramos famílias que deixaram contas por pagar ou recorreram a moratória para 
outro empréstimo (ambas com 6%), renegociaram empréstimo (3%) ou contraíram 
um novo empréstimo (2%). 

Medidas para fazer face à redução do rendimento  
Famílias com redução de rendimento devido à pandemia

67%

29%

15%

13%

13%

6%

6%

3%

2%

2%

1%

Reduziu a despesa com alimentação, vestuário,  
viagens ou outros bens de consumo e serviços

Utilizou pupanças acumuladas  
ou vendeu bens de valor

Recorreu a uma moratória para o empréstimo  
que tem garantia da residência principal por pagar

Adiou a compra de uma casa,  
de um carro  ou de outro bem duradouro

Recebeu ajuda de familiares  
ou amigos

Deixou contas por pagar

Recorreu a uma moratória  
para outro empréstimo

Renegociou um empréstimo

Contraiu um novo empréstimo

Recorreu a uma moratória para  
o pagamento da renda da casa

Recebeu ajuda de uma instituição  
de solidariedade social

Gráfico 1 – Fonte INE – Inquérito à situação financeira das famílias 2020



01.1 Família e Comunidade Rede Social

P. 21

As medidas empreendidas  
a nível local para fazer face à pandemia

Após se ter confirmado o primeiro caso da COVID-19, foram adotadas medidas de 
contenção, quer pelas autoridades públicas, quer pela população em geral. Em 12 
de março, o Governo anunciou medidas extraordinárias de contenção e mitigação3 , 
tendo o estado de emergência sido declarado a 19 de março, renovado duas vezes e 
terminado a 2 de maio de 2020 (Mamede, R. et al., 2020: 2)

A par destas medidas foram também implementadas várias medidas de apoio à po-
pulação e aos trabalhadores por questões relacionadas com a redução da atividade e 
de rendimentos, das quais salientamos: o Lay-Off destinado a entidades empregadoras, 
que se encontrem total ou parcialmente sujeitas ao dever de encerramento de instalações e 
estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, sendo abrangidos os trabalhadores afetados por 
esse dever de encerramento, e o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores 
por Conta de Outrem destinado aos trabalhadores em situação de particular despro-
teção económica causada pela pandemia da doença COVID-19 por forma a assegurar 
a continuidade dos rendimentos.

Nos gráficos 2 e 3, estão refletidos os apoios atribuídos aos beneficiários do concelho 
de Leiria, no âmbito das medidas anteriormente mencionadas.

3 Foram proibidas as deslocações não essenciais e todos os ajuntamentos públicos;  
as escolas e lojas não essenciais  foram encerradas; os movimentos fronteiriços e os voos fortemente restringidos
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Gráfico 2   Fonte: Sistema de Informação da Segurança Social

Beneficiários de Layoff no Concelho 
de Leiria por semestre e sexo
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Gráfico 3   Fonte: Sistema de Informação da Segurança Social

Beneficiários de Apoio Extraordinário 
ao Rendimento dos Trabalhadores – por semestre e sexo

Localmente, e no âmbito das principais medidas de caráter geral, o Município de Lei-
ria criou medidas extraordinárias, que estão refletidas no Guia de Apoio – COVID 19  
e que contém um conjunto de respostas para as famílias, empresas e instituições. Na 
seguinte grelha, podemos verificar as medidas sociais criadas para fazer face à situa-
ção financeira das famílias que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade:

4 https://www.cm-leiria.pt/apoio-ao-municipe/covid-19/medidas-de-apoio

Medidas Sociais

Lançamento da Rede Solidária Leiria 65+ para apoiar os idosos em situação 
de isolamento ou pessoas com doença crónica comprovada, através da entrega 
ao domicílio de géneros alimentares, medicamentos e bens de primeira necessidade

Criação de um Fundo Municipal de Emergência Social (FMES) para apoiar 
indivíduos, famílias e entidades expostas a condições de grande fragilidade 
social e económica, no valor de 1,280 milhões de euros, correspondente 
a 20% da receita arrecadada pelo Município do IRS. 

Ajuste da comparticipação do programa de apoio financeiro ao arrendamento 
às famílias que comprovarem perda de rendimento.
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Gráfico 4   Fonte: Câmara Municipal de Leiria

Famílias auxiliadas pelos programas do Município

Através do seguinte gráfico, podemos observar que, durante 2020, o apoio atribuí-
do pelo Município que mais se evidenciou junto das famílias, foi o Programa Leiria 
Alimenta, com apoio a 159 famílias (correspondente a 517 munícipes), seguido do 
Apoio em géneros alimentares (143 famílias), Refeições ao domicílio (110 famílias e 
8559 refeições), o Fundo Municipal de Emergência Social (FMES) e o Programa Leiria 
Vale (com 80 e 79 famílias, respetivamente).

5 O Programa LEIRIA VALE, criado pelo Despacho n.º 65/2020 vigorou até junho de 2021,  
data em que passou a vigorar o Fundo Municipal de Emergência Social.
6 O Programa Leiria Alimenta, criado pelo Despacho n.º 66/2020 vigorou até junho de 2021,  
data em que passou a vigorar o Fundo Municipal de Emergência Social.

Medidas Sociais

Programa «Refeições ao domicílio» para a população com mais de 65 anos ou portadora 
de doença crónica atestada, entre o período de 18 de março e 09 de abril de 2020.

Programa Leiria VALE, com vista à aquisição de bens e primeira necessidade considerados 
essenciais, mediante a emissão de um sistema de vales para compras em estabelecimentos 
comerciais, previamente selecionados, através de um formulário de empresa aderente 
ao programa com funcionamento no concelho de Leiria. Destina-se a agregados 
familiares ou pessoas isoladas, com idade igual ou superior a 18 anos, que possuam 
rendimentos per capita entre os 35% e os 60% do valor do Salário Mínimo Nacional.5

Programa Leiria Alimenta, com vista à atribuição de cabazes de produtos considerados 
essenciais para as necessidades básicas dos agregados familiares e pessoas idosas.6
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Desempregado

Dificuldade de acesso a bens e serviços

A taxa de pobreza ou de exclusão social é um indicador síntese utilizado pelo sistema 
estatístico da União Europeia no âmbito da estratégia Europa 2030 para caraterizar 
as famílias e as pessoas que se encontram em pelo menos uma das três situações 
seguintes: em situação de pobreza monetária; em situação de privação material e 
social severa; em situação de afastamento do mercado de trabalho, traduzida no facto 
de, num dado agregado, os indivíduos adultos entre os 18 e os 59 anos trabalharam 
em média menos de 20% do tempo de trabalho possível (baixa Intensidade laboral).

Em 2021, 2,3 milhões de pessoas (22,4% da população) encontravam-se em situa-
ção de pobreza ou de exclusão social em Portugal. Este valor, superior ao verificado 
em 2020 (20,0%), revela que mais de um quinto da população vive em situação de 
pobreza ou de exclusão social.
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Gráfico 5   Fonte: INE –  Instituto Nacional de Estatística

Gráfico 6   Fonte: PORDATA
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O aumento da taxa de pobreza e de dificuldades no acesso a bens e serviços, no 
decurso da pandemia, obrigaram o Estado, as Organizações e a Comunidade a reor-
ganizaram-se e a reinventaram-se. 

“Neste contexto, a intervenção social ganhou uma  
importância vital, pois tornou-se necessário garantir 

resposta pronta aos mais frágeis, aos mais vulneráveis 
e aos mais afetados pela pandemia, particularmente, 
os que vivem em situação ou no limiar da pobreza”. 

Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes

É disso exemplo a população abrangida pelo apoio do Centro de Acolhimento de Leiria 
(CAL). É maioritariamente do sexo masculino, isolados e/ou agregados familiares nu-
cleares. Nos últimos anos, foram abrangidos alguns agregados familiares com filhos 
e famílias monoparentais, sendo que, nestes últimos casos, apenas quando e/se não 
existirem no imediato, outras respostas mais adequadas à família.

Nos últimos anos, houve um aumento de pedidos de apoio por parte de cidadãos es-
trangeiros, isolados e de renovações de inscrições de pessoas que já usufruíram da 
ajuda do CAL e que, por agravamento da sua situação socioeconómica, solicitaram 
novamente apoio (estes últimos não estão incluídos nos novos casos).

É prestado apoio ao nível da satisfação das necessidades básicas de alimentação, cui-
dados de higiene pessoal, fornecimento e tratamento de roupa, aquisição de medica-
ção, acompanhamento a consultas/tratamentos, supervisão da terapêutica prescrita 
e apoio psicossocial, em articulação com outros serviços/entidades.

Em contexto de pandemia, adotou novas medidas por forma a dar continuidade a um 
dos apoios que presta, nomeadamente, ao nível alimentar. As duas refeições diárias, 
passaram a ser fornecidas em regime takeaway.  Pontualmente e sempre que solici-
tado, também foram entregues cabazes alimentares a famílias carenciadas.
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Do mesmo modo, o aumento do nº de destinatários beneficiários do Programa Ope-
racional para as Pessoas Mais Carenciadas comprova o aumento das necessidades ao 
nível de bens de primeira necessidade, de alimentação, em consequência da redução 
e/ou alteração de rendimentos, refletido no gráfico abaixo.

Nos termos dos dois gráficos anteriores o número de beneficiários de RSI tem vindo 
a aumentar desde 2019 e os apoios económicos atribuídos às famílias em situação 
de exclusão e vulnerabilidade social tem também vindo a aumentar desde 2018. De 
referir que o tipo de problema, vulnerabilidade que motivam este aumento são de 
carater económico. 

Sobre os apoios anteriormente descritos poderá dizer-se que foram várias as entida-
des que procuraram minimizar o aumento das dificuldades das famílias.

Realçamos nos gráficos seguintes a tendência do acréscimo de solicitações de apoio 
económico para fazer face à insuficiência/ausência de rendimentos.

Gráfico 8   Fonte: Sistema de Informação da Segurança Social
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Gráficos 9 e 10   Fonte: Sistema de Informação da Segurança Social
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Por consequência, o acesso a bens e serviços no período pandémico por parte das 
famílias foi dificultado e os pedidos de ajuda aumentaram, conforme respostas afir-
mativas de 59% das entidades. 

Gráfico 11   Fonte: IPSS’S e Juntas de Freguesiado Concelho de Leiria

Alteração na Capacidade 
Financeira das Famílias

9%
Não

91%
Sim

Para uma leitura mais aproximada da realidade das necessidades e apoios atribuí-
dos pelas várias entidades locais, foi remetido um questionário sobre o impacto da 
COVID 19, a 83 IPSS’S e às 18 Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria, num total 
de 101 entidades.

Da análise efetuada aos questionários recebidos (54) pode concluir-se, conforme 
gráfico seguinte que houve alteração na capacidade financeira das famílias face ao 
agravamento da situação económica, motivado pela Pandemia:

Gráfico 12   Fonte: IPSS’s e Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria
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Gráfico 14   Fonte: IPSS’s e Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria
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Gráfico 13   Fonte: IPSS’s e Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria

Pedidos de ajuda aumentaram
com a pandemia COVID-19
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59%Não
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Relativamente aos Outros pedidos efetuados, podemos dividi-los em três categorias: 
apoio a nível de saúde; financeiro; administrativo.

Relativamente ao tipo de ajuda mais solicitada, é visível que a articulação entre ser-
viços e a procura de bens alimentares, foram as situações mais solicitadas. 

Apoios a nível de saúde: “Prevenção e apoio clínico nas doenças crónicas; 
Contacto com a Unidade de Saúde”

Apoios financeiros: “Aquisição de equipamentos de proteção; Aquisição de 
eletrodomésticos, computadores, redução de mensalidades e todo o tipo de 
apoio no âmbito das aulas que se realizaram online. Entrega de vales e bens 
alimentares/medicamentos; Diminuição nas comparticipações familiares por 
redução de rendimentos; Apoio nos pagamentos de renda;”

Apoio administrativo (facilitar o acesso a Serviços): “Preenchimento de do-
cumentos; Colaboração para o envio de requerimentos de prestações sociais 
para o CDSS Leiria; Colaboração para a candidatura ao FMES, à Medicação e 
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Quem mais recorreu aos serviços para solicitar ajuda

Gráfico 15   Fonte: IPSS’s e Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria
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à Renda da CML; Legalização de migrantes; Subsídios da segurança social; 
Agendamentos de serviços públicos; Integração de pessoas idosas em ERPI”.

Gráfico 16   Fonte: Sistema de Informação da Segurança Social
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As idades dos jovens/adultos que mais recorreram aos serviços situam-se entre os 
31-40 anos e 51-65 anos. 

Relativamente aos pedidos de ajuda recebidos, no período entre 2020 e 2021, face 
aos anteriores anos, sem pandemia, aumentaram consideravelmente nos idosos, 
seguindo-se os jovens / adultos desempregados. 

No que respeita ao grupo da população que mais recorreu aos serviços para solici-
tar apoio verifica-se um número elevado de idosos, seguindo-se dos jovens/adultos 
desempregados. 

1

6

3 3
4

10 10

15

4

6

2



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 30

Pedidos de ajuda recebidos entre  
o ano 2020 e 2021, face aos anos anteriores

No âmbito da pandemia COVID-19 cerca de 54% dos inquiridos/as dinamizou ações 
de apoio à Comunidade, as quais podemos dividir em ações de apoio social; admi-
nistrativo; saúde; educação; comunicação; infraestruturas e equipamentos:

Idosos Jovens/Adultos
Reformados

Jovens/Adultos
Desempregados

Jovens/Adultos
Empregados

10

0

Gráfico 17  Fonte: : IPSS’S e Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria
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• Social: “Recolha de alimentos, eletrodomésti-
cos e roupas; Apoio aos idosos na entrega de 
bens e medicamentos de forma a estes não saí-
rem de casa; Fornecimento de  alimentação 
a idosos indicados pela Câmara Municipal e 
famílias que se encontravam positivos e com 
crianças menores; Aumento da atividade da 
Loja Social, com mais voluntários; Atribuição 
às famílias mais carenciadas de um cabaz; 
Contatos personalizados à população com 
mais de 65 anos; Apoio às Associações para 
despesas correntes; Entrega de máscaras e gel 
desinfetante para cada habitante”;

• Administrativo: “Colaboração no preenchi-
mento e envio de requerimentos e candidatu-
ras aos diferentes serviços; Flexibilidade de 
horários”.

Gráfico 18   Fonte: IPSS’S e Juntas  
de Freguesia  do Concelho de Leiria
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• Saúde: “Prevenção cardiovascular; Linha de Apoio Psicológico; Apoios para fun-
cionamento da Unidade de Saúde (colocação de nova linha telefónica, dispo-
nibilização de acrílicos nos atendimentos; disponibilização de um telemóvel); 
transporte para os cuidados básicos de saúde”.

• Educação: Ações de apoio à comunidade escolar, com redução significativa da 
mensalidade; empréstimo de computadores; serviço diário de reprografia e en-
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Aumento de famílias endividadas
Quando se fala de endividamento das famílias um dos aspetos que nos surge com 
maior relevância prende-se com os encargos elevados com habitação. 

A habitação não se resume apenas a uma casa, tem um franco sentido afetivo de lar, 
isto é, espaço da domesticidade, da família, de descanso e de convívio, conforme 
descreve Ana Brago. Esta refere também que a casa, relaciona-se com outras dimen-
sões, como o emprego, a economia, a localização no território, as oportunidades e os 
constrangimentos que essa localização implica, as disparidades de rendimentos e 
a origem social. “A habitação é, portanto, mais que “casa” – é mercado, rendimento 
e/ou dívida.”

As famílias que tiveram perda ou reduções dos seus rendimentos, devido ao fecho 
das atividades de vários setores, sentiram inevitavelmente dificuldade em assegurar 
as responsabilidades financeiras, concretamente nos custos com a habitação. Em 
Portugal foram estabelecidos programas de empréstimos para os arrendamentos, 
moratórias nos pagamentos de créditos e foram proibidas as ações de despejo.

A moratória pública, regulamentada pelo Decreto-lei n.º 10-J/2020 de 26 de mar-
ço, alterado pelos Decretos–lei n.º 26/2020, 78-A/2020 e 107/2020 de 16 junho, 29 
setembro e 31 de dezembro, representa um apoio aos clientes bancários no âmbito 
do cumprimento das obrigações decorrentes de contratos de crédito, ao possibilitar 
a prorrogação dos pagamentos junto das instituições credoras, sem que tal origine 
qualquer incumprimento contratual.

trega para as crianças que não tinham como imprimir as atividades do dia a dia; 
Disponibilização de tablets com internet para crianças do 1º ciclo e Jardim de 
Infância”.

• Comunicação: “Divulgação nas redes sociais Serviços” Campanhas de sensibi-
lização.

• Infraestruturas e Equipamentos – Desinfeção de ruas;

• Dificuldades na circulação pedonal e rodoviária.
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Empréstimos Particulares no Concelho de Leiria (2017 a 2022)

Gráfico 21  Fonte: Banco de Portugal

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ja
n.

ja
n.

ja
n.

ja
n.

ja
n.

m
ai

.

m
ai

.

m
ai

.

m
ai

.

m
ai

.

fe
v.

fe
v.

fe
v.

fe
v.

fe
v.

fe
v.

ju
n.

ju
n.

ju
n.

ju
n.

ju
n.

m
ar

.

m
ar

.

m
ar

.

m
ar

.

m
ar

.

ju
l.

ju
l.

ju
l.

ju
l.

ju
l.

ab
r.

ab
r.

ab
r.

ab
r.

ab
r.

ag
o.

ag
o.

ag
o.

ag
o.

ag
o.

se
t.

se
t.

se
t.

se
t.

se
t.

ou
t.

ou
t.

ou
t.

ou
t.

ou
t.

no
v.

no
v.

no
v.

no
v.

no
v.

de
z.

de
z.

de
z.

de
z.

de
z.

57 000

56 000

55 000

54 000

53 000

52 000

Empréstimos – Particulares – Habitação – Leiria – Milhares Devedores (OIFM)

25 000

5 000

10 000

15 000

20 000

0
mar. 20 jul. 20 nov. 20abr. 20 ago. 20 dez. 20mai. 20 set. 20 jan. 21jun. 20 out. 20

Gráfico 19  Fonte: Banco de Portugal
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HabitaçãoEmpréstimos em moratória

No Concelho de Leiria, podemos ver de acordo com os gráficos do Banco de Portugal 
que o empréstimo a particulares tem vindo a subir significativamente, enquanto 
que os empréstimos para habitação têm vindo a decrescer, principalmente desde o 
segundo trimestre de 2021 até fevereiro de 2022. 

Empréstimos Particulares no Concelho de Leiria (2018 a 2022)
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Gráfico 20  Fonte: Banco de Portugal
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No município de Leiria foi disponibilizado um programa apoio ao arrendamento e 
um fundo de emergência social para colmatar as dificuldades com as despesas de 
habitação.

Segundo dados do município de Leiria relativos ao programa de comparticipação ao 
arrendamento, verifica-se um aumento de apoios:

Importa referir que a caracterização da problemática da habitação no concelho de 
Leiria encontra-se especificamente descrita e desenvolvida no capítulo da “Habita-
ção” deste diagnóstico social.

2018 2019 2020 2021

Candidaturas 106 84 137 —

Deferimentos 57 49 85 270

Programa de Apoio ao Arrendamento 
do Município de Leiria

Tabela 1  Fonte: DIDSS, CML

Dificuldades na circulação pedonal 
e rodoviária segura

A circulação pedonal é entendida como um dos modos de transporte barato, e inclu-
sivo porque é acessível a qualquer pessoa de qualquer idade, grupo ou classe social. 
Promove também significativos benefícios na saúde e na condição física caminhar 
ajuda a manter a forma física e evitar vários problemas de saúde

A Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020-2030 aprovada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 131/2019 identifica as várias razões para a promoção 
das deslocações a pé e de bicicleta, nomeadamente:

• Faz bem à saúde;

• Fortalece a economia e cria emprego;

• É melhor para o ambiente;

• Promove a cidadania.

O Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes do concelho de Leiria, (2015), cons-
titui um instrumento de intervenção com vista a garantir a adequada mobilidade 
das populações, e considera que a deslocação ao nível dos modos suaves (a pé e de 
bicicleta) é uma etapa relevante no contexto da gestão da mobilidade nas cidades 
contemporâneas. 
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E um dos seus objetivos principais prende-se com o: reforço da segurança, do confor-
to e da qualidade dos espaços prioritários ao peão e modos de transporte não motori-
zados, para que os mesmos sintam maior confiança no que respeita à sua circulação.

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, implica o investimento na cons-
trução, qualificação e reabilitação de infraestruturas, para proporcionar espaços 
organizados e inclusivos que devem responder a todas a necessidades da população.

Uma política de mobilidade sustentável e adequada encontra-se diretamente relacio-
nada com a prevenção da sinistralidade Rodoviária. O Plano Estratégico de Segurança 
Rodoviária 2021-2030 – Visão Zero 2030 vem também reforçar a necessidade de 
definir algumas linhas orientadoras que permitam melhorar a segurança rodoviária 
tendo por base o conceito de visão zero que pressupõe “zero atropelamentos, zero mortes 
na estrada e tolerância zero no cumprimento das regras do código da estrada”.

No âmbito da “Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, no que respeita ao objetivo 
3 – Garantia o acesso à qualidade de saúde e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades encontra-se igualmente a meta da redução para metade, a nível glo-
bal, o número de mortos e feridos devido a acidentes rodoviários.

Junto do Município de Leiria foi possível apurar que o mesmo tem desenvolvido ao 
longo dos últimos anos um esforço na melhoria das condições de acessibilidade, 
através de várias intervenções das quais se resumem algumas:

1. Requalificação do percurso POLIS com definição de pista para o peão e 
pista para o ciclista;

2. Rebaixamento de passeios nos principais atravessamentos pedonais na 
zona Urbana de Leiria, incluindo aplicação de pavimento tátil;

3. Criação de passeios em diversas vias no Concelho onde a sua ausência 
colocava em risco a acessibilidade e segurança rodoviária;

4. Implementação de medidas de acalmia de tráfego para reduzir excessos 
de velocidade e alertar previamente para a aproximação de escolas e/
ou atravessamentos pedonais. Exemplo: Lombas Redutoras de Veloci-
dade; pavimento antiderrapante de cor vermelha; sinais de informação 
H7 (Passagem para Peões) com Led’s; Criação de rotunda na rua Dr. João 
Soares que permitiu melhorar as condições de segurança rodoviária para 
os utentes e transeuntes, principalmente alunos das várias escolas exis-
tentes na envolvente.

Com vista a obter dados mais atualizados sobre a circulação pedonal e segurança 
rodoviária foi remetido um questionário a todas as juntas de freguesias, do qual 
resultou uma breve análise que passamos a apresentar:

• Relativamente aos arruamentos com espaços dedicado para peões o grá-
fico seguinte evidencia que 13 das juntas freguesias consideram que exis-
tem pouco ou muito pouco arruamentos com este espaço previsto. E no 
que respeita a adequação dos espaços existentes para circulação pedonal 
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14

Gráficos 22 e 23   Fonte: Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria
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As necessidades de melhoria da segurança rodoviária ficam também evidenciadas 
nas propostas efetuadas pelas juntas de freguesias, que identificam nos seguintes 
pontos:  

• Construção de passeios e/ou ajuste dos existentes tendo em consideração 
as pessoas com mobilidade reduzida;

• Construção de ciclovias;

• Melhorar a sinalização horizontal;

• Heterogeneidade de necessidade entre freguesias.

Ao nível do estado das ruas e da sinalização rodoviária os resultados do inquérito 
revelam que apesar de 10 (56%) da Juntas de freguesia considerarem que as ruas se 
encontram devidamente sinalizadas, quanto ao estado das ruas 13, respondem que as 
mesmas se encontram num estado razoável e 1 em estado muito deteriorado, apenas 
4 referem que estão em Bom estado (2) e Muito bom estado (2).

serem adequados para pessoas com mobilidade reduzida, 14 das juntas 
de freguesia respondem que os mesmos são pouco ou nada adequados.

• Relativamente à sinalização existente para peões, apenas 1 das freguesias 
classifica que as ruas da sua freguesia estão devidamente sinalizadas, 
situando-se as restantes entre o pouco, o razoável e o muito pouco sina-
lizadas;

• As reclamações da população face à falta de circuitos pedonais acontece 
em 15 freguesias, sendo que em 9 acontecem com alguma frequência, e 
em 6 com muita frequência.
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As reclamações efetuadas pela população relativamente à falta de condições rodoviá-
rias rececionadas pelas juntas de freguesia, algumas vezes em 61% dos casos e muitas 
vezes em 22%, num total de 78%, parece ser significativo da necessidade de melhoria 
das condições rodoviárias.

Quanto a propostas de intervenção, colocam-se de seguida as que espelham as res-
postas de 10 freguesias e que evidenciam ainda algumas melhorias a realizar:

Classificação da segurança 
rodoviária na Freguesia

7
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Suficiente

Má

Muito boa

Muito má

Boa

0 2 4 6 8 10 12

Gráfico 24   Fonte: Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria

• Melhoramento das ruas, construção de passeios e passadeiras para re-
dução de velocidade e mais sinalização no geral;

• Proibição de trânsito nas zonas urbanas, impedimento de estacionamento 
em cima de passeios;

• Realização de obras de melhoramento das ruas em simultâneo com as 
obras para instalação do saneamento básico;

• “Possuir mais verba para resolver a problemática”.

Insuficiente Rede de transportes  
Públicos infraconcelhio

A mobilidade liga pessoas, culturas, cidades, países e continentes e como tal é fun-
damental para promover a inclusão social.

O direito à mobilidade é reconhecido como um direito de cidadania. Na constituição 
da República Portuguesa esta questão encontra-se diretamente relacionada com o 
direito à habitação, no artigo 65º incumbindo ao estado assegurar a existência de 
uma rede de transportes adequada.

De modo geral e conforme o gráfico seguinte, mais de metade das juntas de freguesia 
classifica a segurança rodoviária das suas freguesias como suficiente, o que nos pode 
levar a concluir que a necessidade de intervenção neste âmbito é ainda bastante 
relevante. 
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A deslocação de pessoas encontra-se relacionada com a necessidade de acesso a bens 
e serviços que desejam e que contribuem para melhorar a qualidade de vida, sendo 
os transportes um meio para garantir essa acessibilidade. O acesso ao trabalho, à 
escola, áreas de lazer e comércio são alguns dos motivos que estão subjacentes às 
necessidades de deslocação.

Na sua maioria, a oferta de bens e serviços concentra-se em zonas urbanas, como 
também é o caso da cidade de Leiria, o que obriga à deslocação das pessoas das zonas 
rurais para a zona urbana e também exige um sistema de transportes que corres-
ponde a essas necessidades de deslocação. 

O concelho de Leiria é constituído por 18 freguesias/união de freguesias, sendo estas 
na sua maioria rurais. A maioria do bens e serviços situa-se na cidade de Leiria, o 
acesso aos mesmos implica a deslocação das pessoas, pelo que é fundamental uma 
rede de transportes que promova esse acesso. 

Tendo sido identificado como problema a insuficiente Rede de Transportes Públicos 
Intra Concelhio, foi efetuada a análise aos horários dos transportes públicos rodoviá-
rios existentes, nos lugares de referência de cada Freguesia do Concelho de Leiria, 
em dias úteis e todo ao ano, portanto, não considerando os horários em período es-
colar. Foi possível concluir que há lugares como Arrabal, Cortes e Parceiros que não 
possuem transporte público rodoviário, fora do período escolar.

Os lugares atravessados pela EN109 são os mais privilegiados na rede de transporte 
público rodoviário, nomeadamente, Regueira e Pontes, Ortigosa, Monte Redondo, 
Monte Real, Carreira.

De salientar que existem outras localidades que não estão refletidas no gráfico, mas 
que se deparam com a mesma problemática.

O horário compreendido entre as 06:00 e as 10:00 é aplicável à maioria das localida-
des, contudo no período da tarde esta realidade não acontece.

De referir que o Município de Leiria apenas possui a competência de gestão do Trans-
porte coletivo da rede Urbana ‘MOBILIS’, estando em avaliação dinâmica as necessi-
dades da população e ajustes, sempre que possível e necessário dos horários. 

Foi também dinamizado contrato com a JCDECAUX e o ML no sentido de aumentar o 
número de abrigos em toda a rede Urbana, criando melhores condições de conforto 
para os utentes dos transportes coletivos.

A Rede Interurbana encontra-se sob gestão da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria. O Município de Leiria mediante as necessidades identificadas e sempre que 
é reportada alguma reclamação ou pedido de ajuste de horários, articula e encaminha 
com a CIMRL no sentido da mesma efetuar ajustes ou melhorias necessárias. 
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Transportes Públicos – Concelho de Leiria Rodoviária do Lis

Gráfico 25   Fonte: Rodoviária do Lis
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Considerando que as Juntas de freguesia são as entidades que pela sua proximida-
de serão as que possuem informação privilegiada para identificar as necessidades 
relativas aos transportes coletivos, foi remetido um questionário a todas a juntas de 
freguesias que nos permitisse recolher essa informação.

Da breve análise efetuada às respostas obtidas apresentamos as seguintes conclu-
sões:

O gráfico seguinte revela que 12 das 18 juntas de freguesias do concelho, consideram 
que a rede de transportes coletivo é insuficiente para dar resposta as necessidades 
da população.
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Classificação da rede de transportes públicos na Freguesia
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Gráfico 26   Fonte: Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria

Para melhorar a rede de transportes coletivos, foram apresentadas pelas freguesias 
algumas propostas, que agrupámos nos seguintes pontos:

• Criação e/ou ajuste de novos horários e de novas rotas de circulação dos 
transportes públicos;

• Alargamento/Reforço da Rede Mobilis (inclusive para outras freguesias);

• Impacto desta melhoria a nível ambiental, pois possibilitaria diminuir a 
circulação rodoviária particular. 

No que respeita a reclamações da população sobre a insuficiência de resposta de 
transportes coletivos, 15 freguesias recebem reclamações, sendo que em 12, isso 
acontece algumas vezes e em 3, muitas vezes.

No que respeita a alternativas de transportes, 78% das freguesias não possuem ou-
tras alternativas. As restantes freguesias têm oferta ao nível da rede privada de táxis, 
sendo que, num dos casos, a própria junta assegura a deslocação, quando necessário, 
de alunos e pessoas idosas, através de uma carrinha de 9 lugares.
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área temática

Idosos
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matriz swot

Idosos

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• IPSS e estabelecimentos privados com respostas 
sociais orientadas para a 3ª Idade;

• Rede de suporte informal (vizinhança);

• Associações locais, voluntários, grupos de jovens, …

• Entidades Públicas (Autarquia, Segurança 
Social, Cuidados de Saúde Primários, Forças 
de Segurança, Ministério Público);

• Serviços de Teleassistência (Autarquia, 
Atlas, Cruz Vermelha Portuguesa);

• Projetos CLDS 4G: “Sentir 
o território” e “D’El Rei 4G”;

• Rede Social – EPII (Equipa para 
a Pessoa Idosa em Isolamento).

F1 

• Falta de Suporte e acompanhamento 
familiar aos idosos.

F2 

• Associação Alzheimer Portugal 
– Delegação de Pombal;

• Associação Alzheimer Pinhal Litoral;

• Delegação Parkinson de Leiria;

• Equipa de Saúde Mental dos Cuidados 
de Saúde Primários;

• Centro Hospitalar de Leiria.

F2

• Falta de respostas sociais especializadas 
no acompanhamento a idosos com demência.

F3

• Instituições (respostas de apoio 
ao envelhecimento);

• Rede de suporte informal;

• Grupos de apoio (locais/voluntários);

• Entidades Públicas (Autarquia, Segurança 
Social, Cuidados de Saúde Primários, Forças 
de Segurança, Ministério Público);

• Serviços de Teleassistência (Autarquia, Atlas- 
Projeto Velhos Amigos, Cruz Vermelha Portuguesa);

• Projetos CLDS 4G: “Sentir 
o território” e “D’El Rei 4G”;

• Rede Social – EPII (Equipa para 
a Pessoa Idosa em Isolamento);

• Projetos promovidos pela Autarquia: Viver 
Melhor, Viver Ativo, Novas Primaveras, 
Freguesias em Movimento, Sempre Consigo;

• Projeto Envelhecer Com Saúde – 
UCC Dr. Arnaldo Sampaio;

• Projeto Envelhecimento Ativo – 
UCC Dr. Gorjão Henriques;

• Academia Sénior;

• IPL - Programa 60+.

F3 

• Aumento de situações de isolamento 
social na população idosa.
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F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F4

• Resposta social de Centro de Dia (CD) e Serviço 
de Apoio Domiciliário (SAD) da rede solidária;

• Cuidadores Informais;

• Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados – Hospital D. Manuel Aguiar.

F4

• Baixa taxa de cobertura de ERPI’s da rede 
solidária face à procura.

F5

• Projetos promovidos pela autarquia: Sempre 
Consigo, Banco de Ajudas Técnicas, 10 mil vidas;

• Serviços de Teleassistência (Autarquia, Atlas- 
Projeto Velhos Amigos, Cruz Vermelha Portuguesa);

• Núcleo de Empréstimo de Tecnologias 
de Apoio – NETA/ UCC Dr. Arnaldo Sampaio;

• Banco de Ajudas Técnicas da LSCCL;

• Banco de Ajudas Técnicas da AC. Maceira;

• Banco de Ajudas Técnicas UCC Dr. 
Gorjão Henriques;

• Banco de Ajudas Técnicas Hospital;

• Banco de Ajudas Técnicas – Cruz 
Vermelha Portuguesa;

• Projetos de financiamento locais 
(ver o que existe no concelho);

• IPSS e estabelecimentos privados 
com resposta à 3.ª idade;

• RNCCI – ECCI e UCCI;

• Rede Social .

F5

• Aumento do número de pessoas 
idosas dependentes.

F6

• Programas municipais de apoio aos idosos 
da CML (e.g., “Novas Primaveras”, “Viver 
Ativo”, Classes de Mobilidade, Academia 
Sénior, Teleassistência - Projeto “10 Mil Vidas”, 
Projeto “Viver Melhor no Saka”);

• Programa de formação sénior IPL 60+;

• Universidade Sénior – Santa Casa da Misericórdia;

• EPII – Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento;

• Programa de alfabetização para 
idosos da UF de Santa Catarina 
da Serra e Chainça (ver nome);

• Programa “Troca de Saberes” da Liga Social 
e Cultural Campos do Lis (e.g.,costura, pintura);

• Projeto “Velhos Amigos” da ATLAS;

• Programas da Associação Pipocas de IP (e.g., 
curso de costura, programa de iniciação digital);

• Programas da Associação SEMPRAUDAZ 
– Associação Cultural;

• Associação Social CertaMente;

• SAD 24 - AMITEI;

• Programas do CLDS 4G - Leiria (i.e., 
“D’El-Rei” e “Sentir o Território”).

F6

• Inadequação de respostas sociais 
às necessidades das pessoas idosas.
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O Oportunidades (Opportunities) A Ameaças (Threats)

O1

• GNR/PSP – Pogramas de Proximidade ao Idoso;

• Estatuto do Cuidador Informal;

• PROCOOP – Apresentação 
de candidaturas para alargamento de horários 
do SAD abrangendo período noturno;

• IEFP e outras entidades formadoras  
– sensibilizar/capacitar familiares;

• Programas de financiamento: PRR (Plano 
de Recuperação e Resiliência), BPI Sénior, 
Fundação Montepio, PT2020;

• RNCCI – Vertente Descanso do Cuidador.

A1

• Locais de trabalho e residências 
distantes entre familiares e idosos;

• Dinâmicas familiares sobrecarregadas 
que impossibilitam e diminuem o tempo/
acompanhamento aos idosos;

• Falta de recursos financeiros famílias/idosos;

• Falta de conhecimento/sensibilidade 
dos familiares face ao processo 
de envelhecimento e problemas decorrentes 
(físicos, psicológicos, emocionais e sociais);

• Divergências no seio familiar quanto ao apoio/
acompanhamento a prestar ao idoso.

O2

• Associação Alzheimer Portugal;

• PRR;

• Plano Nacional de Saúde Mental.

A2

• Falta de financiamento;

• Insuficiência de Recursos Humanos 
e de formação para trabalhar com pessoas 
com diagnóstico de demência;

• Intervenção diminuta na prevenção 
de quadros demenciais;

• Dificuldade de exequibilidade do Plano 
Nacional de Saúde Mental.

O3

• GNR e PSP – Programas de Proximidade ao Idoso;

• PRR.

A3 

• Insuficiente Rede de Suporte Informal e Formal;

• Declínio físico e cognitivo e aumento 
da dependência do próprio idoso;

• Políticas governamentais insuficientes 
na área e conciliação trabalho /família;

• Limitações financeiras do próprio idoso;

• Localização geográfica/Insuficiente 
rede de transportes.
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O Oportunidades (Opportunities) A Ameaças (Threats)

O4

• PROCOOP – Apresentação de candidaturas 
para alargamento de vagas em ERPI;

• Programas de financiamento: PRR (Plano 
de Recuperação e Resiliência), PT2020, PARES.

A4

• Falta de recursos financeiros;

• Falta de recursos humanos para 
prestação de cuidados geriátricos;

• Limitação dos acordos de cooperação;

• Excesso de um processo excessivamente 
burocrático para legalização de novas 
estruturas e/ou alargamento das existentes;

• Inexistência de unidade de cuidados 
paliativos no concelho;

• Remuneração desadequada dos Recursos 
Humanos face às funções exigidas.

O5

• SAPA – Sistema de Atribuição 
de Produtos de Apoio;

• Programas de financiamento: PRR (Plano 
de Recuperação e Resiliência), PT2020;

• IEFP – Estágios Profissionais na área de saúde.

A5

• Falta de recursos a vários níveis: 
económicos, humanos, etc;

• Dificuldades de recrutamento de trabalhadores 
especializados (e.g., médicos, fisioterapeutas, 
técnicos de serviço social, animadores sociais); 

• Pandemia.

O6

• BPI Sénior; 

• Candidaturas a programas de financiamento 
Nacionais e Europeus (PARES; Portugal 2020; PRR;) 

• INATEL; 

• Descontos e benefícios promovidos por várias 
Entidades/ Empresas (Cultura, Transportes Lazer);

• Existência de novas respostas sociais 
(e.g., residências assistidas);

• Teleassistência para Idosos;

• Programas da GNR e PSP direcionados 
à população idosa (e.g,   Programa 
Apoio 65 – Idosos em Segurança).

A5 

• Modelo de funcionamento 
das Organizações (Respostas);

• Falta de financiamento, limitação de tempo 
e sustentabilidade dos projetos, o que leva 
a uma interrupção da sua implementação;

• Dificuldades de recrutamento de trabalhadores 
especializados (e.g., médicos, técnicos 
de serviço social, animadores sociais); 

• Fraco envolvimento dos parceiros; 

• Legislação insuficiente/desatualizada 
para proteção dos idosos;

• Dificuldade no acesso/transportes 
para participação em atividades.
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O envelhecimento da população portuguesa é hoje uma realidade 
conhecida quanto aos fatores que lhe deram origem, enquadrados 
pela evolução das últimas décadas de modernização social 
e económica, de melhoria das condições de vida e de acesso 
a cuidados de saúde, conjugados com fatores sociais e culturais 
que alteraram os níveis de fecundidade e natalidade, e melhoraram 
as probabilidades de sobrevivência dos indivíduos.

Em 2019, eram 2,3 milhões os indivíduos (ou seja, 22% da população de Por-
tugal) com idade superior a 65 anos, que tiveram (e têm) diferentes percursos, 
estilos de vida, características individuais (da escolaridade aos rendimentos 
e ao percurso profissional) e redes familiares distintas. Não é a mesma coisa 
envelhecer na cidade ou nas zonas rurais, sozinho ou acompanhado, com 
diferentes recursos pessoais e socioeconómicos, beneficiando de distintas 
respostas de saúde e acessibilidades aos equipamentos, serviços, monito-
rização, espaços públicos, com autonomia ou algum grau de dependência.

Em 1960, a esperança de vida à nascença rondava os 64 anos – 60,7 para os 
homens e 66,4 para as mulheres. Cinquenta e oito anos depois, estes valores 
situavam se nos 81 anos (78 para os homens e 83,5 para as mulheres) e em 
2080, segundo as projeções do Instituto Nacional de Estatística, chegarão aos 
87,4 anos para os homens e aos 92,1 para as mulheres. A manter se o ritmo 
de redução da mortalidade, cujos efeitos se observam no aumento continuado 
do número de anos que, em média, uma pessoa pode esperar viver desde o 
seu nascimento, é expectável que população idosa continue a aumentar.

Mas não foi apenas na esperança de vida à nascença que se verificou uma 
melhoria nas últimas décadas. O aumento do número de anos que uma pes-
soa com 65 ou mais anos pode esperar viver tem feito aumentar o número 
de sobreviventes em idades cada vez mais avançadas: desde 1960 houve um 
ganho de 6 anos, um pouco mais significativo para as mulheres (acréscimo 
de 6,3 anos) do que para os homens (acréscimo de 5,3 anos). Em 2018 uma 
mulher tinha uma esperança de vida aos 65 anos de 21 anos, enquanto que 
para os homens esta era de 18 anos. Esta evolução explica o progressivo au-
mento dos indivíduos com 80 ou mais anos no total da população: se em 1960 
representavam cerca de 3%, em 2019 já eram 6,6%. Trata se de um dado im-
portante uma vez que é sabido que, tendencialmente, a capacidade funcional 

Enquadramento
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para realizar as atividades da vida diária (que dizem respeito aos cuidados pessoais 
e às atividades de carácter doméstico) pode ser afetada à medida que avança a idade, 
a par da possibilidade do aumento de doenças crónicas e de evolução prolongada.

Estamos perante um envelhecimento que é sobretudo feminino, devido à maior lon-
gevidade das mulheres. Este facto explica não apenas que a maior parte dos idosos a 
viver sozinhos sejam mulheres, como também que haja uma feminização da popu-
lação que vive em alojamentos coletivos de apoio social (lares de idosos), como nos 
mostraram os censos de 2011. Na verdade, a institucionalização torna se, em muitos 
casos, uma opção precisamente porque, associada ao viver sozinho em idades mais 
tardias, a probabilidade de surgirem dependências aumenta, no seguimento do que 
apontámos sobre o maior número de «anos de vida não saudável» das mulheres. 
Acentua se o processo de duplo envelhecimento, devido à diminuição do número de 
jovens e ao aumento do peso dos idosos, processo que progressivamente se estende 
a todo o País a partir de 2001, devido ao aumento da emigração, ao número de óbitos 
superar o de nascimentos, e à diminuição da fecundidade (Moreira e outros, 2020).  

Censos 2021: Conheça Portugal

Tabela 2   Fonte: INE, Censos 2021

1960 1970 1981 1991 2001 2011 2021

População Residente 8 889 392 8 663 252 9 833 014 9 867 147 10 356 177 10 562 178 Pro 10 344 802

Taxa de crescimento anual 
médio da população – -0,3 1,2 0 0,5 ┴ 0,2 -Pro 0,2

Mulheres (%) 52,1 52,6 51,8 51,8 51,7 ┴ 52,2 Pro 52,4

Homens (%) 47,9 47,4 48,2 48,2 48,3 ┴ 47,8 Pro 47,6

Jovens (%)
< 15 anos

29,2 28,5 25,5 20 16 ┴ 14,9 Pro 12,9

População em idade activa (%)
15 – 64 anos

62,9 61,9 63 66,4 67,7 ┴ 66,1 Pro 63,7

Idosos (%)
≥ 65 anos

8 9,7 11,4 13,6 16,4 ┴ 19,0 Pro 23,4

Índice de envelhecimento (%)
Idosos por cada 100 jovens

27,3 34 44,9 68,1 102,2 ┴ 127,8 Pro 182,1

Indivíduos em idade 
activa por idoso 7,9 6,4 5,5 4,9 4,1 ┴ 3,5 Pro 2,7

Solteiros (%) 52,8 49 44,2 – – ┴ 40,5 Pro 43,4

Casados (%) 41,5 45,2 49,7 50 50,4 ┴ 46,6 Pro 41,1

Divorciados (%) 0,2 0,2 0,4 – – ┴ 5,6 Pro 8,0

Viúvos (%) 5,5 5,6 5,7 – – ┴ 7,3 Pro 7,5

Famílias 2 356 982 2 345 225 2 924 443 3 147 403 3 650 757 4 043 726 Pro 4 149 668

Famílias Unipessoais (%) 10,8 10 13 13,8 17,3 21,4 Pro 24,8

Famílias com 2 pessoas (%) 19,5 21,9 23,5 25,3 28,4 31,6 Pro 33,3



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 48

Local de residência 
(NUTS – 2013) (1)

Índice de envelhecimento (nº) por Local de residência (NUTS – 2013)

Período de referência dos dados

2020 2019 2018 2017

Nº Nº Nº Nº

Portugal PT 167 163,2 159,4 155,4

Continente 1 169,6 165,9 162,2 158,3

Centro 16 206,8 203,6 199,2 194

Leiria 16F1009 156,6 153 148,4 143,4

Índice de envelhecimento (nº) por Local de residência 
(NUTS – 2013); Anual – INE, Estimativas anuais da população residente

Tabela 3   Fonte: INE, Censos 2021

(1) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). 
Ao nível da NUTS II ocorreu apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a 
ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa".
(2) Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão adminis-
trativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova 
versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. 

Aumento de situações de isolamento 
social na população idosa

Por se estar atualmente a viver uma época em que se assiste a um crescimento acen-
tuado da população idosa, resultante da diminuição da taxa de natalidade e do au-
mento da esperança média de vida, são cada vez mais, as notícias de vários tipos de 
negligência, maus-tratos e solidão/ isolamento social verificados nesta etapa da vida 
do ser humano. 

Considera-se que a pessoa idosa se encontra isolada ou em situação de isolamento 
quando tem 65 anos ou mais e não dispõe de cuidador ou serviço de apoio social, que 
assegure a satisfação das suas necessidades básicas ou que não possui redes socias 
afetivas que promovam a partilha e convívio. O isolamento social é consequência da 
indisponibilidade emocional, física ou geográfica de familiares ou amigos relativa-
mente ao apoio a prestar à pessoa idosa.

A solidão é completamente contrária ao conceito do “humano”, mas é frequentemente 
mais comum do que se pensa. O grupo humano que proporcionalmente atinge taxas 
mais altas de crescimento de solidão está entre os 65 e os 85 anos de idade.



01.2 Idosos Rede Social

P. 49

Segundo Sousa (2006:39), o isolamento social está intimamente colado à solidão, 
referindo-se à integração de pessoas e grupos com a comunidade e caracteriza-se 
pela falta de comunicação e manutenção de contactos mínimos. Segundo o relatório 
do CEPCEP (2012) alguns dos fatores de risco que podem potenciar o isolamento 
social são: ter uma doença física ou mental, viver sozinho, ser cuidador de outrem 
por um longo período de tempo, sofrer a perda de um ente querido, ser vítima de 
maus-tratos, perdas ao nível dos órgãos sensoriais e motores (dificuldade em ouvir, 
ver, falar e andar), baixo estatuto socioeconómico. 

Para o Weiss (1973) a solidão é “um sentimento que consiste no isolamento emo-
cional que resulta da perda ou inexistência de laços íntimos e do isolamento social 
como a consequente ausência de uma rede social com os seus pares”. A pessoa idosa 
pode ter uma rede social extensa e sentir-se só se esta não for de encontro às suas 
necessidades.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), em outubro de 2021, em mais uma 
edição da Operação “Censos Sénior”, foram sinalizados, a nível nacional, 44 484 (qua-
renta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro) idosos que vivem sozinhos e/ou 
em situação de isolamento social, devido à sua condição física, psicológica, ou outra 
que possa colocar em causa a sua segurança. Face a 2020 foram sinalizados mais 2 
045 (dois mil e quarenta e cinco) idosos num total de 42 439 situações registadas, 
face a 2019 foram sinalizados mais 2 616 (dois mil seiscentos e dezasseis) num total 
de 41 868 situações registadas.

Na edição de 2021, a GNR realizou 172 (cento e setenta e dois) ações em sala e 3 431 
(três mil quatrocentos e trinta e um) ações porta a porta, abrangendo um total de 19 
812 (dezanove mil oitocentos e doze) idosos. Deste valor, 1 203 (mil duzentos e três) 
idosos pertencem à região de Leiria, sendo o 15.º distrito com mais idosos que vivem 
socialmente isolados.

É ainda possível verificar, através da análise do gráfico abaixo, que o número de fa-
mílias clássicas unipessoais, isto é, o número de pessoas a viver sozinhas, tem vindo 
a aumentar de ano para ano, tendo o ano de 2011 mais 7079 (sete mil e setenta e 

Gráfico 27   Fonte: GNR, 2021
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nove) famílias clássicas unipessoais do que 1981. Segundo os dados apresentados nos 
censos de 2021, o número total de famílias clássicas unipessoais é de 12 336 (doze 
mil trezentas e trinta e seis) pessoas, o que representa um aumento de cerca de duas 
mil pessoas em agregado unipessoal. Tendo em conta estes dados é expectável que 
neste número estejam englobados idosos, uma vez que de 2001 para 2011 também 
se registou um aumento de cerca de mil idosos em isolamento (PORDATA).

Mais especificamente, na tabela abaixo estão expressos os dados recolhidos durante 
os últimos 4 anos de intervenção quer da EPII quer das forças de segurança em todo 
o concelho de Leiria, na problemática do isolamento da população idosa estando 
englobados nestes números situações de isolamento social e geográfico.

No total de pessoas sinalizadas como estando em isolamento, pelo menos 83 já tive-
ram intervenção/avaliação social da equipa de EPII, que inclui técnicos da área social. 
A tabela representa famílias/idosos com necessidade de apoio a vários níveis, social, 
da área da saúde, das forças de segurança, bem como por vezes até institucional, com 
vista à melhoria da sua qualidade de vida. 

Gráfico 29   Fonte: PORDATA (2021)
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Gráfico 28   Fonte: PORDATA (2021)
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Ano EPII Forças de Segurança

2018 14 64

2019 26 21

2020 18 12

2021
(1º trimestre)

25 17

Total 83 26

Número de idosos identificados em situação 
de isolamento, no Concelho de Leiria

Tabela 4   Fonte: EPII e Forças de Segurança
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Ano F M Total

2018 10 4 14

2019 18 8 26

2020 10 8 18

2021 18 7 25

Total 56 27 83

Nº de Pessoas Idosas em Isolamento

Tabela 5   Fonte: EPII, 2022

No gráfico abaixo, verificamos que no concelho de Leiria a maioria das pessoas em 
situação de isolamento são do sexo feminino, o que vai ao encontro da tendência 
geral, uma vez que: "A esperança de vida à nascença continua a ser superior para 
as mulheres, mas a diferença para os homens tem vindo a diminuir, sendo agora de 
5,60 anos (6,02 em 2008-2010)", refere o INE na publicação "Tábuas de Mortalidade 
em Portugal – Desagregação regional (2018-2020)".

Na tabela seguinte, vemos esta tendência confirmada pelos dados da EPII.

Do mesmo modo, de acordo com os dados disponibilizados pela Polícia de Segurança 
Pública, o número de pessoas idosas com isolamento geográfico e/ou social tem vindo 
a aumentar, como se verifica na tabela seguinte.
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Gráfico 30   Fonte: INE, Censos 2021
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Ano Isolamento Geográfico e/ou Social

2018 3

2019 7

2020 5

2021/1º Sem 11

Número de pessoas idosas em isolamento geográfico 
e/ou social da área de abrangência da PSP

Tabela 6   Fonte: PSP

Falta de suporte  
e acompanhamento familiar aos idosos

A perda de autonomia física e funcional, as dificuldades de adaptação às novas tecno-
logias e o isolamento em relação à família traduz-se numa vulnerabilidade acrescida 
do idoso face à exclusão social (Silva, 2001).

A tabela abaixo reflete o número de pessoas idosas em isolamento sinalizadas à EPII 
com e sem suporte familiar:

Ano C/ Suporte Familiar S/ Suporte Familiar Total

2018 7 7 14

2019 12 14 26

2020 8 10 18

2021 13 12 25

Total 40 43 83

Nº de pessoas idosas em isolamento 
no Concelho de Leiria

Tabela 7   Fonte: EPII - Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento, 2021

Conforme verificamos na tabela anterior, a maioria das pessoas idosas sinalizadas 
em situação de isolamento não tem suporte familiar, apesar de não representarem 
um número muito significativo em relação às pessoas idosas em isolamento com 
suporte familiar.
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A demência nos idososA demência nos idosos

A demência é uma síndrome que leva à deterioração da função cognitiva (ou seja, 
a capacidade de processar o pensamento) além do que se poderia esperar das con-
sequências usuais do envelhecimento biológico. Afeta a memória, o pensamento, a 
orientação, a compreensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem 
e o julgamento (WHO, 2022). A doença de Alzheimer é a demência mais prevalente, 
sendo responsável por 50 a 70% dos casos (Santana, et al, 2015). 

A demência é atualmente a sétima principal causa de morte entre todas as doenças e 
uma das principais causas de incapacidade e dependência entre os idosos em todo o 
mundo. Acrescenta-se que cerca de 55 milhões de pessoas têm demência, com mais 
de 60% vivendo em países de baixo e médio rendimento (WHO, 2022). 

Na União Europeia, a doença de Alzheimer e outras demências representaram 5% 
de todas as mortes em 2017 (Comissão Europeia, 2020). Estima-se que em Portugal, 
a população com demência irá mais que duplicar de 2018 para 2050, superando a 
tendência europeia (União Europeia, 2019).

A demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 
anos. Em algumas situações pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas 
entre os 40 e os 60 anos.” (AlzheimerPortugal, s/d). 

Ano
Isolados Residem sozinhos

Total
M F M F

2018 1 6 15 52 74

2019 – – – 4 4

2020 2 – 5 6 13

2021
(1º trimestre)

1 – 3 11 15

Total 2 6 18 71

Nº de pessoas idosas abrangidas 
pelo programa Censos Sénior

Tabela 8   Fonte: GNR, 2011

Para complementar dispusemos a informação disponibilizada pela Guarda Nacional 
Republicana sobre os cidadãos do concelho de Leiria que estão isolados geografica-
mente e que não tem retaguarda familiar/social acompanhados no âmbito do Pro-
grama “Sensos Sénior”, conforme tabela infra.
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Os autores Carreira, Rodrigues e Vergueiro (2017) referem que, do processo de de-
mência, resultam diversos sintomas e incapacidades do sujeito para realizar as mais 
diversas atividades familiares, sociais, laborais e quotidianas, produzindo uma de-
sadaptação pessoal ao seu meio. 

A deterioração das perturbações cognitivas e psicocomportamentais levam à perda 
de autonomia e de independência, e posteriormente, à morte (Nunes, 2014, cit por 
Carreira, Rodrigues e Vergueiro, 2017). A demência tem impactos físicos, psicológi-
cos, sociais e económicos, não apenas para as pessoas que vivem com demência, mas 
também para seus cuidadores, famílias e sociedade em geral (WHO, 2022).

A tabela abaixo indica um aumento do número de pessoas com o diagnóstico clínico 
de demência, no concelho de Leiria, entre os anos de 2018 e 2021, com valores que 
ascendem de 855 para 972. No que concerne o género constata-se que prevalece o 
género feminino relativamente ao género masculino.

Centro de Saúde Sexo 2018 2019 2020 2021
(até novembro)

Centro de Saúde 
Dr. Gorjão Heriques

Masculino 183 185 183 185

Feminino 333 359 370 370

Centro de Saúde  

Dr. Arnaldo Sampaio

Masculino 126 135 130 137

Feminino 213 263 272 280

Total 855 942 955 972

Número de pessoas com diagnóstico
clínico de demência no Concelho de Leiria

Tabela 9   Fonte: Agrupamento Centros de Saúde Pinhal Litoral, 2021

Falta de respostas sociais especializadas 
no acompanhamento a idosos com demência

Dados da Organização Mundial de Saúde, referem que em 2019, os cuidadores infor-
mais (ou seja, mais comumente familiares e amigos) passaram em média 5 horas por 
dia a cuidador de pessoas que vivem com demência, o que pode ser avassalador. Estas 
pressões físicas, emocionais e económicas podem causar grande stress às famílias 
e cuidadores, e é necessário apoio dos sistemas de saúde, social, financeiro e legal. 
Cinquenta por cento do custo global da demência é atribuído aos cuidados informais 
(WHO, 2022). Por outro lado, as instituições não estão preparadas para acolher idosos 
com demência, quer a nível de infraestruturas, quer ao nível de recursos humanos 
qualificados. A situação atual das instituições ao receber todo o tipo de idosos in-
dependentemente das suas necessidades físicas, psicológicas e emocionais está a 
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comprometer o seu funcionamento e a afetar a resposta adequada às necessidades 
dos idosos com demência (AlzheimerPortugal, s/d).

Face ao impacto da demência no próprio utente, mas também nos seus familiares 
e na sociedade em geral, assim como o aumento do número de pessoas com o diag-
nóstico de demência em Portugal, e especificamente no concelho de Leiria é impor-
tante refletir sobre a necessidade de respostas sociais e de saúde especializadas no 
acompanhamento a utentes com demência e seus familiares. 

No concelho de Leiria existe uma fraca resposta especializada para as pessoas com 
demência e seus familiares. Localmente pode-se referir a Associação Alzheimer 
Pinhal Litoral com sede em Leiria. A nível nacional existe a Associação Alzheimer 
Portugal que disponibiliza a linha de apoio telefónico. Realiza ainda workshops e 
ações de informação para familiares, técnicos e ajudantes de ação direta, enquanto 
entidade formadora.

Aumento do número de pessoas 
idosas dependentes

Segundo o Conselho da Europa (1998), designa-se por dependência um estado no qual 
o individuo que, por razões ligadas à falta ou à perda de autonomia física, psíquica 
ou intelectual, tem necessidade de uma assistência e/ou ajudas importantes a fim 
de realizar os atos correntes de vida diária e, de modo particular, os referentes ao 
cuidado pessoal. No âmbito do DL nº 265/99 de 14 julho, consideram-se em situação 
de dependência os indivíduos que não possam praticar com autonomia os atos indis-
pensáveis à satisfação das necessidades básicas da vida quotidiana, nomeadamente 
os relativos à realização dos serviços domésticos, à locomoção e cuidados de higiene, 
carecendo da assistência de outrem.

Estas definições de dependência supões a existência de três dimensões: a existência 
de uma limitação física, psíquica ou intelectual que compromete determinadas capa-
cidades; a incapacidade para realizar por si as atividades de vida diária; a necessidade 
de assistência ou cuidados por parte de terceiros

A dependência tem sido, assim, avaliada pelo método de avaliação da capacidade 
funcional. A funcionalidade é definida como a capacidade de um indivíduo para se 
adaptar aos problemas e exigências do quotidiano e é avaliada com base na capa-
cidade e autonomia de execução das atividades de vida diária. Os idosos enfrentam 
uma grande variedade e uma prevalência elevada de problemas de saúde físicos e 
cognitivos que podem afetar adversamente a capacidade para um funcionamento 
independente (Figueiredo, 2007).

Embora empiricamente os parceiros tenham noção desta realidade, foi necessário 
recolher alguns dados no sentido de perceber este aumento. Foram discutidos os 
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indicadores que poderiam refletir esta questão e concluiu-se que seria pertinente 
cruzar dois tipos de informação: da saúde e da segurança social.

Assim, solicitou-se ao Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral (ACES PL) 
dados relativos ao diagnóstico clínico de limitação funcional, física e psicológica, 
identificado pelo Médico de Família dos utentes idosos do concelho. Estes dados apre-
sentam-se na tabela abaixo, estratificados por centro de saúde e sexo. Da observação 
dos mesmos, conclui-se que o número de idosos com limitação funcional física ou 
psicológica e, portanto, dependência, tem vindo a crescer anualmente. 

Foram ainda solicitados à Segurança Social dados referentes ao número de idosos 
beneficiários do “Complemento por Dependência” desde 2018. No nosso entender, 
estes dados seriam uma mais-valia na confirmação de que existem cada vez mais 
idosos dependentes no nosso concelho, no entanto, com a observação dos dados 
recolhidos, essa informação não se confirma quando falamos de números totais.

A tabela apresentada refere-se ao número de beneficiários idosos do complemento 
por dependência residentes no concelho de Leiria. Mostra que houve um aumento 
muito pequeno no número de beneficiários com complemento de dependência de 1º 
Grau (idosos sem autonomia para satisfazer as necessidades básicas da vida quoti-
diana com higiene pessoal, alimentação ou deslocação) mas que tal não se verificou 
no número de beneficiários com complemento de dependência de 2º Grau (além da 
dependência de 1.º grau, idosos que se encontrem acamados ou com demência grave).

Centro de Saúde Sexo 2018 2019 2020 2021
(até novembro)

Centro de Saúde 
Dr. Gorjão Heriques

Masculino 24 24 44 53

Feminino 43 49 28 71

Centro de Saúde  

Dr. Arnaldo Sampaio

Masculino 47 55 61 65

Feminino 93 108 111 121

Total 207 236 244 310

Número de utentes com diagnóstico clínico de limitação 
funcional, física e psicólogica, no Concelho de Leiria

Tabela 10   Fonte: Agrupamento Centros de Saúde Pinhal Litoral, 2021
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2018 2019 2020 2021

1º Grau 2110 2120 2120 2121

2º Grau 442 410 407 391

Total 2552 2530 2527 2512

Número de beneficiários idosos do complemento  
por dependência residentes no concelho de Leiria

Tabela 11   Fonte: ISS, IP

Baixa taxa de cobertura de ERPI´s  
da rede solidária face à procura

As respostas dirigidas a pessoas idosas registaram um crescimento de 53%, entre 
2000 e 2020, que ascende a 160% se consideradas apenas as principais respostas, 
traduzindo um aumento superior a 2700 novas respostas. 

As respostas ERPI e SAD foram as que, neste domínio, mais cresceram no período 
2000-2020 (176% e 170%, respetivamente) e as que apresentavam maior oferta. 

No ano de 2020, contabilizaram-se cerca de 7350 respostas de ERPI, SAD e Centro 
de Dia no território continental, das quais 37% correspondiam a SAD.

A capacidade (número de lugares) das respostas para as pessoas idosas revelou um 
aumento de 65%, entre 2000 e 2020, mais acentuado (79%), contudo, se consideradas 
apenas as três principais respostas. 

Em 2020, contabilizaram-se na totalidade de respostas para esta população-alvo 
mais de 300000 lugares no Continente, dos quais 278529 lugares em Centro de Dia, 
ERPI e SAD. 

O peso relativo da população residente com 65 ou mais anos na população total tem-
-se intensificado ao longo dos anos, representando, em 2020, 22,7% da população 
total do Continente. 

A nível territorial, embora não seja possível identificar um padrão de distribuição, 
são observáveis taxas de utilização mais elevadas nos concelhos localizados junto à 
faixa litoral norte e centro.

As respostas dirigidas à população idosa acolhiam, em 2020, maioritariamente uten-
tes provenientes da própria freguesia ou concelho de implantação do equipamento, à 
exceção da resposta ERPI, onde os utentes oriundos de outros concelhos ou distritos 
representavam 63 %, traduzindo um raio de abrangência mais alargado. 
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Quanto ao período de funcionamento, a resposta ERPI, atendendo ao objetivo a que 
se destina funciona durante todos os dias da semana. 

A distribuição etária dos utentes das respostas dirigidas à População Idosa evidencia 
uma utilização destes serviços em fases cada vez mais tardias. 

Quanto ao nível de incapacidade, são visíveis diferenças que distinguem os utentes 
de Centro de Dia, ERPI e SAD. A análise da capacidade para a realização de ativida-
des básicas de vida diária sugere níveis de dependência elevados na resposta ERPI.

O funcionamento das respostas sociais que compõem a RSES é suportado pelos 
acordos de cooperação, celebrados entre o Estado e as entidades que integram a 
rede solidária (IPSS e entidades equiparadas), a comparticipação do utente e/ou dos 
familiares e as receitas próprias das instituições. 

A despesa pública com acordos de cooperação registou, entre 2000 e 2020, um cres-
cimento de 162%, traduzindo a atualização anual dos valores da comparticipação 
pública por utente e o aumento do número de utentes abrangidos pelos acordos de 
cooperação. 

Em 2020, a despesa pública referente a acordos de cooperação para funcionamento 
das respostas sociais cifrou-se em 1517 milhões de euros, 44,8% da qual dirigia-se 
a respostas de apoio a Pessoas Idosas. O valor da comparticipação financeira da Se-
gurança Social, por força dos acordos de cooperação celebrados para as respostas 
sociais abrangidas pelo Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 
para o biénio 2019-2020, foi aumentado em 3,5% em 2020, face a 2019. 

O fenómeno do envelhecimento demográfico é apontado como propiciador de si-
tuações de maior vulnerabilidade e desigualdade sociais, dado que este aumento da 
longevidade, só por si não garante um aumento da qualidade de vida.

Nas faixas etárias com 65 ou mais anos, segundo dados dos Censos 2011 e do estudo 
efetuado em 2012, o indicador de funcionalidade que sinaliza “ter muita dificuldade” 
ou “não conseguir realizar”, pelo menos uma de seis atividades diárias, designada-
mente ver, ouvir, andar, memória/concentração, tomar banho/vestir-se, compreender/
fazer-se entender, atinge uma prevalência de 50%.

Podemos, então, avançar que os idosos tendem a viver mais, mas com menos capa-
cidades e tendencialmente mais dependentes. A definição de dependência encerra 
a existência de três fatores: a existência de uma limitação física, psíquica ou intelec-
tual que compromete determinadas capacidades, a incapacidade para realizar por 
si as atividades de vida diária e a necessidade de assistência ou cuidados por parte 
de terceiros.

Assumindo que o aumento da longevidade potencia naturalmente mais situações de 
dependência nos idosos, e que a família tradicional evoluiu para novas estruturas 
familiares (famílias mais reduzidas e maior número de famílias monoparentais) em 
que as interdependências intergeracionais estão a mudar e que o indivíduo, a famí-
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lia e a sociedade deverão adaptar-se a esta nova situação. Surgem, então, como um 
dos “parceiros”, de forma a dar resposta às limitações e dependências dos idosos, as 
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. 

A questão que se coloca, na atualidade, é se estas estruturas residenciais, são sufi-
cientes para dar resposta à procura? 

É de senso comum que os idosos têm alguma “aversão” aos “lares”, mas também é 
verdade que só os procuram em última instância e sabendo que estão muitas vezes 
num estado de dependência em que não vêm outras alternativas. Felizmente, esta 
tendência tem vindo a mudar e o estigma da institucionalização tem vindo a desapa-
recer, muito também devido à implementação do conceito de “envelhecimento ativo”. 

Tirando outros fatores (económicos, sociais, etc) a integração do idoso em ERPI é, 
atualmente, um processo moroso que carece de permanência em lista de espera., 
principalmente em IPSS, com vagas comparticipadas. Estas listas são constituídas 
por um elevado número de inscrições o que por si só já influenciam, indiretamente, o 
estado de dependência em que muitas vezes os idosos chegam, aquando da admissão, 
se esta chegar a ocorrer.

Nos últimos dois anos, a pandemia provocada pelo COVID-19, veio de igual forma 
reforçar o “medo” da institucionalização já que as ERPI´s foram foco de muitos sur-
tos associados ao vírus. Esta situação, aliada às imposições/medidas de combate à 
propagação do vírus, tais como o impedimento de sair da estrutura, o recebimento 
de visitas, etc. vieram afetar a procura temporariamente. Assim, podemos concluir 
que também, indiretamente, os idosos que requeriam cuidados especializados, foram 
aumentando o seu grau de dependência.

Historicamente, a grande maioria dos cuidados são prestados por cuidadores infor-
mais não remunerados. Dizendo respeito e afetando toda a sociedade, o trabalho de 
cuidar tem sido efetuado principalmente por mulheres, dominando uma divisão se-
xual do trabalho de cuidar, tanto no interior da família quanto nas estruturas formais 
de cuidados (Daly, 2012). Mesmo com avanços em igualdade de género em diversos 
domínios da sociedade, a distribuição desigual das responsabilidades domésticas e de 
cuidado entre homens e mulheres continua a ser uma das aéreas mais problemáticas 
na União Europeia em termos de igualdade de género (CE, 2016). A mulher entrou em 
massa no mercado de trabalho, mas a divisão “mulher cuidadora/homem provedor” 
não se desfez. Este fator é particularmente relevante em Portugal, onde a entrada 
das mulheres no mercado de trabalho foi rápida e massiva (Silva, 2002), mas não foi 
acompanhada de um desenvolvimento adequado dos serviços formais de cuidados, 
nem por uma passagem para uma justa redistribuição do trabalho doméstico e de 
cuidar (Perista et al., 2016). Assim, as mulheres vêm persistentemente combinando 
emprego a tempo inteiro com o trabalho doméstico e de cuidar não pago, realizando 
em casa um “segundo turno” ou um “dia duplo”, que é esperado das mulheres com 
emprego (Hochschild, 2012). 
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Segundo Comas D’Argemir (2019) os cuidados têm sido especialmente invisíveis 
por três razões básicas: a) porque é a família a principal instituição em que se leva 
a cabo, de forma gratuita e altruísta; b) porque é difícil catalogá-los como formas de 
trabalho, por estarem imbuídos de afeto e obrigação moral; c) porque são as mulheres 
quem os presta, e estão fortemente naturalizados. A este conjunto acrescenta-se uma 
quarta razão: a discriminação da dependência (Comas D’Argemir, 2015), a exclusão 
histórica de qualquer pessoa com algum tipo de incapacidade da vida em sociedade. 

Existe uma ambivalência generalizada na noção de cuidados à pessoa que se prende 
com uma questão de demarcação entre cuidado feito por afeto (e/ou por obrigação 
moral e social), e cuidado remunerado. Tendo sido naturalizado como um dever da 
família, realizado por amor, pressupõe-se uma linha de demarcação entre o cuidado 
“gratuito”, por amor, e o trabalho remunerado exercido por profissionais, que tem 
por motivação o dinheiro (Folbre e Nelson, 2000). Fala-se de trabalho “inestimável” 
(Trabut e Weber, 2012, p. 133), incomensurável, negando-se o reconhecimento e o 
seu valor económico que sustenta a sociedade capitalista. Estudos recentes vieram 
contribuir para o entendimento da fronteira móvel que separa as duas faces: cuidado 
remunerado e gratuito, defendendo que existe uma interação permanente entre o 
cuidar e o aspeto económico, e que é preciso criar um equilíbrio entre os dois (Zelizer, 
2010). O cuidado, por um lado, refere-se a uma prática e, por outro, a um valor, ou 
um conjunto de valores (Lima, 2016); consiste nas atividades de cuidado práticas, 
mas também envolve os sentimentos de cuidado, como os de preocupação ou afeto 
por parte de um prestador de cuidados. Seguindo o trabalho de Comas D’Argemir 
(2019) situamos o cuidado na “economia dos afetos”, num duplo sentido: porque 
este trabalho não remunerado tem um valor económico (que é evidente quando se 
realiza no mercado ou do Estado), e também porque “economiza” o gasto público, 
privatizando a responsabilidade do cuidado nas famílias. 

A prestação de cuidados informais no domicílio nunca teve, historicamente, visibili-
dade devido à divisão sexual histórica do trabalho entre trabalho produtivo e trabalho 
reprodutivo, sendo as atividades de cuidado circunscritas ao domínio do “privado” 
e do dever familiar, e naturalizadas como função das mulheres (Pateman, 1987; 
Kymlicka, 2002, pp. 386-398; Daly, 2012). Em Portugal, ainda hoje, a sociedade e o 
Estado apoiam-se maioritariamente na família, principalmente nas mulheres, para 
a prestação da maior parte dos cuidados às pessoas em situação de dependência 
(Portugal, 2008). Os cuidados informais, sendo reconhecidos pelo Estado, têm de ser 
enquadrados nos sistemas de cuidados sociais e de saúde e no tipo de mercado de 
trabalho que temos. Existindo um caminho feito no sentido da igualdade de género 
na esfera do mercado de trabalho, dentro dos domicílios e no domínio dos cuida-
dos continuamos, em Portugal, com um paradigma familista e de divisão sexual do 
trabalho de cuidados muito acentuado. Tem havido uma evolução nos direitos dos 
trabalhadores na área dos cuidados infantis, no domínio dos cuidados a adultos em 
situação de doença, deficiência e dependência.

As políticas públicas devem permitir que as pessoas em situação de dependência 
tenham acesso e liberdade de escolha para aceder a diferentes tipos de cuidados e 
contribuir para que as pessoas possam ter a liberdade de escolher ser cuidadores 
informais ou não, tendo o direito ao reconhecimento social e tratamento justo caso 
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escolham cuidar. Este caminho é o de uma nova organização social dos cuidados, 
com uma distribuição mais justa e igualitária das tarefas domésticas e de cuidado, 
das quais todos dependemos para a continuidade da vida em sociedade.

Definição, dimensão e caracterização 
dos cuidados informais 

Para reconhecer e apoiar os cuidados informais precisamos de os quantificar e qua-
lificar e, para isso, necessitamos de uma definição. A forma como definimos o que 
são cuidados informais tem importância e influencia as medidas que são criadas e 
o reconhecimento que é feito. 

As famílias e os domicílios são caracterizados por diversos tipos de comportamentos 
altruísticos e recíprocos que podem não constituir tipicamente “trabalho informal” 
(Arber e Ginn, 1990). Estes autores argumentam que o que define os cuidados infor-
mais é o facto de serem atividades “extra” que vão para além das atividades normais 
de ajuda dentro dos domicílios. Mas o que é “normal” também é socioculturalmente 
marcado. Muitas vezes, as medidas políticas que oferecem apoio aos cuidadores in-
formais são restritas aos membros da família, por isso o cuidador informal significa 
cuidador familiar em termos de apoios legais, embora em termos reais extrapole a 
definição política. 

Os cuidados informais são uma parte fundamental da chamada economia do cuidado, 
que envolve a produção e o consumo de bens e serviços necessários ao bem-estar 
físicos, social, mental e emocional de qualquer pessoa que temporária ou permanen-
temente necessite de cuidados. As atividades de produção económica relacionadas 
ao cuidado são amplas, incluindo serviços diretos (tarefas relacionais individuais 
entre o cuidador e o recetor de cuidados) e indiretos (que não incluem o envolvimento 
pessoal, o que inclui tarefas domésticas como cozinhar, limpar, fazer compras). 

Como o cuidado informal é entendido no contexto nacional, influencia as avaliações 
sobre o cuidado e se a presença de cuidado informal é tida em conta quando se alo-
cam serviços formais. A definição legal que se faz de cuidador informal é essencial 
pois define quem fica incluído e quem fica excluído dos direitos aos apoios e serviços 
prestado pelo Estado e tem repercussões importantes no apoio que os cuidadores 
recebem. 

Cerca de 80% de todos os cuidados continuados na Europa são prestados por cuida-
dores informais (Hoffmann & Rodrigues, 2010), superando claramente a mão-de-obra 
de cuidados sociais, mesmo em países com uma infraestrutura de cuidados sociais 
bem desenvolvida. São maioritariamente mulheres, que prestam cuidados ao côn-
juge, aos pais ou aos sogros, e uma grande parte é prestada por pessoas mais velhas 
do que a idade normal da reforma (OCDE, 2011). Em nenhum país os homens e as 
mulheres prestam a mesma parte de trabalho de cuidado (OIT, 2018). Em Portugal, a 
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maioria dos cuidados a pessoas em situação de dependência são prestados por cui-
dadores não profissionais que o fazem de forma não remunerada. Sendo tipicamente 
mulher, familiar da pessoa cuidada e com idades entre os 45 e os 75 anos, existe uma 
grande diversidade de situações (Teixeira et al., 2017). 

A necessidade de apoio das pessoas dependentes e dos seus cuidadores não é um 
problema recente, no entanto, é principalmente devido ao envelhecimento demo-
gráfico e ao aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, que os es-
tados sociais das sociedades pós-industriais começaram, a partir dos anos 1990, a 
enfrentar a tarefa de reorganização do cuidado às pessoas dependentes, focando- se 
nas pessoas idosas (Albertini, 2014). Com condições e trajetórias muito diferentes, 
a prestação de cuidados continuados nos países europeus desenvolveu-se nas ulti-
mas duas décadas no sentido de uma transição de cuidados institucionalizados para 
cuidados no domicílio, da prestação pública para a prestação privada ou mista, com 
compensações monetárias para as pessoas que necessitam destes cuidados, e para 
o reconhecimento do apoio prestado pelos cuidadores familiares (ERS, 2015). 

Em Portugal, enquanto o setor público é responsável pelos cuidados de saúde pres-
tados na área de cuidados continuados, o mesmo não acontece na área social, em 
que os cuidados formais sociais, pessoais e de apoio ao domicílio são essencialmente 
assumidos por agentes privados, com ou sem fins lucrativos, sendo a participação 
do Governo, enquanto prestador deste tipo de cuidados, muito limitada (Santana et 
al., 2014). A maior componente das prestações sociais é garantida pelas IPSS, sendo 
o Estado principalmente o agente financiador, através de protocolos celebrados com 
a Segurança Social (ERS, 2015). As políticas de cuidados têm-se desenvolvido atra-
vés de dois eixos fundamentais – o desenvolvimento de transferências monetárias 
diretas do Estado para as famílias (como o subsídio por assistência à terceira pessoa 
e o complemento por dependência), que assumem o cuidado informal, e o desenvol-
vimento da provisão de cuidados formais através do SNS, particularmente no âmbito 
dos cuidados de saúde primários e das equipas de cuidados na comunidade, ou pelo 
setor social de cuidados, particularmente a rede de serviços e equipamentos sociais, 
protagonizado pelas IPSS (Soeiro et al. 2020). Os subsídios de apoio direto à família, 
que são medidas compensatórias para amparar custos adicionais são, no entanto, 
tão reduzidos que se tornam apenas medidas assistencialistas de apoio à pobreza e 
carência económica. Já nas IPSS, a família também aparece como cofinanciadora, 
através do pagamento de uma comparticipação (Soeiro e Araújo, 2020, p. 51).
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Centro 
de Saúde

Centro de dia ERPI SAD (idosos) Creche

TCC TCCSC TCC TCCSC TCC TCCSC TCC TCCSC

2018 3,5 96,4 4,9 84,2 4,5 141,7 21,3 69,9

2019 3,4 96,1 5,3 91,8 4,4 140,7 21,5 69,7

2020 3,5 97,8 5,4 93,8 4,3 138,6 21,6 68,9

2021 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Baixa taxa de cobertura de Estrutura residencial 
para Idosos da rede solidária face à procura 
do concelho de Leiria

Relativamente ao concelho de Leiria, a taxa de cobertura das ERPI da rede solidária 
(segundo a informação tratada pelo ISS, IPP/Centro Distrital de Leiria, a 20 de Março 
de 2022) tem vido a aumentar, como se pode constatar nos seguintes dados: no ano 
2018 a taxa de cobertura foi de 4,9; em 2019 de 5,3; e em 2020 de 5,4 (conforme se 
verifica na tabela abaixo). Também foi analisada a situação demográfica dos censos 
de 2021 (dados provisórios, disponibilizados pelo INE e pela PORDATA), em que a 
população residente no concelho é de 128616, sendo que a população com 65 ou 
mais anos se cifra em 22,3% deste total (ou seja, 28681). O índice de envelhecimento 
tem vindo a aumentar ao longo dos anos, tendo atingido o valor máximo, em 2021, 
de 168,7.

As ERPI do concelho de Leiria da rede solidária são 23, estando disponíveis 1039 
vagas (de acordo com a carta social 2022).

O n.º de sinalizações do CDSSL para institucionalização de idosos em ERPI da rede 
solidária no concelho de leiria aumentou significativamente no último ano, como 
se pode constatar nos dados tratados pelo ISS, IP/Centro Distrital de Leiria a 20 de 
março de 2022, em que no ano 2018 se verificaram 18 sinalizações (12 mulheres e 6 
homens), 15 sinalizações no ano 2019 (7 mulheres, 8 homens) e 25 sinalizações no 
ano de 2020 (20 mulheres, 5 homens). Quanto às sinalizações do CDSSL para vagas 
reservadas em ERPI no concelho de Leiria os números foram: em 2018, 17 sinaliza-
ções (11 mulheres, 6 homens); em 2019, 13 sinalizações (7 mulheres, 6 homens); e 
em 2020, 21 sinalizações (17 mulheres, 4 homens). Ou seja, no total as sinalizações 
por ano foram: em 2018, 35 sinalizações (23 mulheres, 12 homens); em 2019, 28 
sinalizações (14 mulheres, 14 homens); e em 2020, 46 sinalizações (37 mulheres, 9 
homens).

Taxas de cobertura da cooperação para idosos 
no Concelho de Leiria, 2018-2021

Tabela 12   Fonte: INE, PORDATA
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Ano F M Total

2018 12 6 18

2019 7 8 15

2020 20 5 25

Ano F M Total

2018 11 6 17

2019 7 6 13

2020 17 4 21

Número de sinalizações para instituconalização em ERPI da rede 
solidária de idosos do concelho de Leiria, entre 2018 e 2020

Número de propostas efetuadas para vaga reservada 
em ERPI no concelho de Leiria, entre 2018 e 2020

Tabela 13   Fonte: INE, PORDATA

Tabela 14   Fonte: INE, PORDATA

A necessidade da diversidade de serviços disponível para a satisfação desta neces-
sidade é uma realidade, de forma a conseguirem responder de modo global a solici-
tações de natureza face à falta de vagas em ERPI e ao aumento da população etária 
com mais de 65 anos. São cada vez mais necessários programas de cuidados a idosos 
inovadores ou alternativos, sobretudo respostas que retardem a institucionalização 
do idoso, mantendo o idoso no seu meio (Krann et  al.1993, citado por Martin et al 
2006).
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Inadequação de respostas sociais 
às necessidades das pessoas idosas

Na última década, verificou-se um aumento do número de idosos (i.e., pessoas com 
idade igual ou superior a 65 anos) residentes no Município de Leiria, passando de 
22.034 em 2011 para 28.635 em 2021 (Censos de 2021). O crescimento acentuado 
da população idosa em Portugal é um fenómeno resultante da diminuição da taxa de 
natalidade e do aumento da esperança média de vida e tem efeitos, que dá origem 
a situações de solidão e isolamento social e, consequentemente, à necessidade de 
recurso a respostas sociais, como Centros de Dia, Centros de Convívio, SAD (Serviço 
de Apoio Domiciliário) e ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas). Porém, 
estas são respostas tipificadas, pelo que não são capazes de intervir de forma eficaz 
e suficiente perante todas as necessidades existentes.

A inadequada resposta social ao nível das instituições a esta nova realidade com 
uma população mais envelhecida, que reduz abruptamente os níveis de atividade 
com que as pessoas viveram durante décadas, dá lugar à emergência de projetos de 
intervenção social e comunitária, cuja iniciativa parte da sociedade civil. 

Nesse sentido, em Leiria, existem várias entidades com projetos dirigidos à população 
sénior, tais como:

Grupos

Bajouca Coimbrão Monte Real 
e Cravide

Monte Redondo 
e Carreira

Total

F M F M F M F M

2020 26 6 19 7 0 0 26 4 88

2021 15 4 7 5 0 0 21 2 54

Nº de participantes nas atividades  
Grisalhos Autónomos do CLDS 4G Norte

Tabela 15   Fonte: CLDS 4G Norte

• Grisalhos Autónomos, pelo CLDS 4G Norte – são atividades dirigidas a 
grupos de idosos e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade, com as 
valências de: animação sociocultural (i.e., artes, manualidades); prática 
de desporto; passeios a outros locais do país; colónia de férias; atividades 
de voluntariado; e ações de sensibilização e capacitação relativas a temá-
ticas pertinentes (e.g., crimes de burla, apropriação ilícita de património, 
informática). Estas atividades atingiram um total de 88 participantes em 
2020 e de 54 em 2021, conforme se verifica na tabela abaixo.



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 66

Acompanhamento Individual

Bajouca Coimbrão Monte Real 
e Cravide

Monte Redondo 
e Carreira

Total

F M F M F M F M

2020 3 1 7 3 6 2 8 1 31

2021 2 1 6 3 9 3 9 2 35

Nº de idosos acompanhados em acompanhamento individual 
no coração do seu conforto do CLDS 4G Norte

Tabela 16   Fonte: CLDS 4G Norte

• Gerações ativas e saudáveis, pelo CLDS 4G Norte – focam-se na dinamiza-
ção de atividades de animação/pedagógicas sobre agricultura biológica/
tradicional entre idosos e crianças, bem como na realização de ações de 
sensibilização sobre alimentação saudável/alimentos biológicos/atividade 
física regular, cidadania, com o apoio, partilha e contributo de empresas 
e agricultores locais. Nesta atividade foram integrados 85 idosos.

• Projeto CLDS “D’El-Rei 4G” – é desenvolvido no âmbito do Programa Con-
tratos Locais de Desenvolvimento Social 4.ªGeração, para o território da 
União das freguesias de Marrazes e Barosa, União das freguesias de Par-
ceiros e Azoia e freguesia de Maceira. O D’El-REI 4G, dinamiza várias 
atividades junto de participantes com mais de 65 anos, cujos objetivos 
gerais assentam no empoderamento dos participantes em contexto in-
tergeracional contribuindo para a diminuição do isolamento e/ou situa-
ção de exclusão social.  Atividades como as Reminiscências (atividades 
de estimulação e recolha de memória individual e coletiva), Oficinas do 
Tempo – Histórias D’El-Rei (utilizando o recurso a práticas artísticas), 
Gira a Freguesia – Caminhos D’El-Rei (apoio psicossocial com vista ao 
estímulo da participação ativa), entre outras. No total as atividades do 
projeto contaram com a participação de 232 idosos (163 do sexo feminino 
e 69 do sexo masculino), entre os quais 82 em atividades de continuidade.

• Associação Pipocas de IP – Associação de Solidariedade Social, que dina-
mizou diversas atividades entre 2019 e 2021, tais como artes manuais, 
piqueniques, palestras, convívios e sessões de fisioterapia, e que incluí-
ram um elevado número de idosos, conforme tabelas abaixo. Além disso, 
a APIP providencia ainda apoio alimentar bimensal e apoio da Loja Social, 

• No coração do seu conforto, pelo CLDS 4G Norte – consiste na realização 
de sessões individuais com idosos ao domicílio (com recurso à equipa 
técnica, outros profissionais e/ou a pessoas e entidades voluntárias), para 
a identificação e motivação para participação em atividades na freguesia, 
através do desenvolvimento de atividades socioculturais que promovam 
a estimulação cognitiva, motora e sensorial (e.g., ler jornais, jogar cartas; 
fazer exercícios físicos simples). No ano de 2020, foram integradas 31 
pessoas e 35 em 2021, como se observa na tabela abaixo.
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• Viver Activo, da Câmara Municipal de Leiria – trata-se de um programa 
focado na promoção de atividades físicas (e.g., natação, hidroginástica, 
dança, caminhadas) enquanto elemento desencadeador da prática do 
exercício regular, fomentando o importante concelho de “envelhecimento 
saudável”. Este projeto contabilizou um total de 1013 inscritos no ano 
de 2019 e de 788 inscritos em 2021, sendo que em 2020 não foi possível 
apurar os dados, uma vez que o programa foi suspenso devido à pande-
mia COVID-19.

• SEMPRAUDAZ - Associação Cultural – promove a cultura artística e literá-
ria, através de sessões variadas de Literatura, História, Inglês, Meditação, 
Filosofia, Psicologia, Ciência, Astronomia, Yoga, Cavaquinhos e Aula Coral, 
bem como palestras, apresentações de livros e passeios. Esta entidade 
conta com um total de 174 utentes, entre os quais a grande maioria per-
tence ao sexo feminino (132).

• Programa 60+, do Politécnico de Leiria – programa socioeducativo, que se 
direciona para adultos reformados ou em situação de pré-reforma, com 
mais de 50 anos. Estabelece como objetivos contribuir para um processo 
de envelhecimento ativo e saudável, promover o acesso ao conhecimento, 
a interação social, a aprendizagem intergeracional e, entre outros, esti-
mular a troca de saberes e experiências. Este programa tem uma vertente 
sujeita a pagamento (i.e., unidades curriculares de Atividade Física, Inglês 
Elementar, Inglês Intermédio, Formações Modulares em TIC, Aplicações 
Office Online, Comunicação Digital, Edição de Vídeo); e tem também ati-
vidades gratuitas (e.g., clube de leitura em português e em inglês, clube 

que procura promover a melhoria da condição de vida das pessoas em 
situação de dificuldade e/ou emergência social, através da distribuição 
de alimentos, produtos de higiene e artigos do lar.

Anos 2019 2021

Total de Inscritos 1013 788

Nº de Inscritos do sexo feminino 689 563

Nº de Inscritos do sexo masculino 324 225

Nº de Inscritos do Núcleo de Leiria 760 605

Nº de Inscritos do Núcleo de Maceira 115 74

Nº de Inscritos do Núcleo de Caranguejeira 113 72

Nº de Inscritos do Núcleo de Bajouca 25 37

Número de inscritos no projeto Viver Activo 
da Câmara Municipal de Leiria

Tabela 17   Fonte: Programa Viver Activo
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de escrita, dança, encontros de reflexão sobre ciência, inglês do dia-a-dia, 
oficina de iniciação ao uso do computador, gerontomotricidade, oficina de 
manualidades criativas, projeto de mentoria sénior “Aprendendo +”, clube 
de poesia online “Projeto En-RED-Versad@s”, intercâmbios, seminários e 
workshops temáticos, visitas de estudo). Este programa contabilizou um 
total de 65 utentes (sendo 39 do sexo feminino e 26 do sexo masculino).

• Novas Primaveras, da Câmara Municipal de Leiria – trata-se de uma par-
ceria criada entre a Sociedade Artística e Musical dos Pousos (SAMP), o 
Município de Leiria, as Juntas de Freguesia e as Instituições que desen-
volvem respostas sociais de Centro de Dia e ERPI (através de uma ação 
por mês em cada instituição, culminando numa sessão anual conjunta), 
com o objetivo de promover o bem-estar pessoal e a autoestima, através 
das várias atividades artísticas proporcionadas pela equipa da SAMP. O 
programa tem vindo a crescer desde a sua implementação, sendo que 
atualmente integra 27 instituições com diversas respostas sociais na área 
da população idosa.

• Cartão Leiria Sénior, da Câmara Municipal de Leiria – cujos objetivos 
passam pela promoção da qualidade de vida dos munícipes, conferindo o 
direito de usufruir de benefícios, tais como descontos comerciais, indus-
triais e de prestação de serviços e entradas gratuitas ou com descontos 
nos ingressos, em eventos do Município ou organizados com o apoio do 
Município. Em 2018, um total de 14 idosos (7 F e 7 M) tiveram acesso ao 
Cartão Leiria Sénior; em 2019 foram 17 (10 F e 7 M); em 2020 foi con-
tabilizado um total de 6 (4 F e 2 M); e em 2021 não foi possível apurar o 
número total de beneficiários.

• Serviço de Teleassistência (10 mil vidas), da Câmara Municipal de Leiria 
– Este serviço pretende: 1) contribuir para a manutenção da autonomia 
das pessoas idosas ou em situação de dependência e isolamento, no seu 
domicílio, beneficiando em simultâneo da integração na respetiva comu-
nidade; 2) evitar ou retardar a necessidade de recurso à institucionaliza-
ção de pessoas idosas e/ou em situação de dependência e isolamento; 3) 
proporcionar uma resposta imediata em situações de emergência a todos 
aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade. Em 2018, este 
serviço contabilizou um total de 49 utentes, em 2019 um total de 50, em 
2020 foram 54 e em 2021 houve 60 beneficiários.

• Viver Melhor no Saka, da Câmara Municipal de Leiria – cujos principais 
objetivos passam pela promoção da inclusão social e combate à pobreza e 
discriminação, bem como o desenvolvimento de medidas ativas de inclu-
são e participação cívica. As atividades desenvolvidas incluem ações de 
animação sócio-cultural, ações de desenvolvimento comunitário, fomento 
da prática desportiva, entre outras. Desde 2019, este projeto contabilizou 
50 idosos inscritos, sendo a grande maioria do sexo feminino (44).

• Classes de mobilidade – este programa resulta do trabalho da Rede So-
cial, e estabelece como objetivos a promoção da mobilidade, da autono-
mia funcional, da interação e da atividade física em conjunto, em lares 
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e centros de dia, atenuando situações de isolamento da população idosa 
institucionalizada. Atualmente, existem cerca de 20 instituições aderen-
tes a este programa.

• Velhos Amigos da ATLAS – apoio a idosos em situação de carência e iso-
lamento, que se concretiza por visitas ao domicílio, por voluntários, que 
distribuem uma refeição quente uma vez por semana (ao sábado). No 
ano 2021 beneficiaram 81 idosos deste projeto, que receberam um total 
de 7014 refeições quentes e nutritivas, confecionadas e cedidas por 70 
Restaurantes Solidários (6531 refeições) e por voluntários (83 refeições). 
Para além disso, no âmbito das Parcerias Para o Impacto do Portugal Ino-
vação Social, o projeto contempla um Dispositivo de Georreferenciação 
(que engloba um botão SOS, um serviço de teleassistência 24h/dia e de-
teção de quedas) e um Tablet para Estimulação Cognitiva (onde treinam 
as várias áreas cognitivas e contribuem para a diminuição do isolamento 
social através de uma rede social interna e da possibilidade de realizar 
videochamadas).

Os projetos mencionados têm tido um impacto significativo na população-alvo (i.e., 
nos idosos envolvidos), trazendo diversos benefícios para a mesma, nomeadamente 
ao nível do combate à solidão e ao sedentarismo. Além disso, podemos acrescentar 
que os projetos de intervenção comunitária constituem uma estratégia que potencia 
práticas de inclusão, que não só respondem às necessidades de sobrevivência, mas 
também a princípios e valores como a cooperação, a comunicação, a solidariedade, a 
participação ativa e a autonomia. É importante destacar ainda que embora a existên-
cia destes projetos retarde a ida dos idosos para as respostas sociais mencionadas, 
esta não é suficiente para fazer face às necessidades desta população.

Além dos projetos mencionados, o município de Leiria promove uma programação 
inclusiva de eventos relacionados com diversas vertentes, sendo que a população 
idosa pode e deve participar nos mesmos, como são exemplo: Recriação Histórica, 
Leiria Medieval, Leiria sobre Rodas e Leiria Cidade Natal.

O envelhecimento é um processo complexo, uma vez que conforme envelhecemos, 
torna-se ainda mais importante permanecermos ativos. Porém, envelhecer não impli-
ca a exclusão da sociedade, pelo contrário, deve ser visto como uma oportunidade de 
fazer novos amigos, conhecer novos lugares, fazer atividades que se gosta, aprender 
e partilhar experiências com indivíduos que partilham a mesma fase da vida. É im-
portante destacar que, antes de recorrer à institucionalização, há um vasto número 
de opções, nomeadamente projetos e atividades que sejam do seu interesse, onde os 
idosos são estimulados a nível intelectual e físico.
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área temática

Crianças
e Jovens
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matriz swot

Crianças e Jovens
F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Financiamento Câmara Municipal – 
Programa Creche para todos;

• Apoio local à natalidade 
por via das Juntas de Freguesia.

F1 

• Baixa natalidade.

F2 

• Financiamento Câmara Municipal – 
Programa Creche para todos;

• Diversidade de respostas de equipamentos 
educativos – rede solidária ou privadas.

F2

• Insuficiência de resposta Creche da Rede 
Solidária no território do Concelho.

F3

• Existência de Agrupamento TEIP (Território 
Educativo de Intervenção Prioritário);

• Escolas profissionais, cursos profissionais;

• Associativismo local;

• Intervenção dos CLDS no território; 

• Envolvimento da malha empresarial; 

• Programa Like Saúde; 

• Financiamentos locais e parcerias público-
privadas (existe sensibilização dos empresários);

• Programa PIICIE.

F3 

• Existência de Jovens NEET 
(Not in Employment Education or Training) 
– Jovens que não trabalham, nem estudam, 
nem frequentam qualquer tipo de formação.

F4

• Atividades locais de diversos âmbitos, 
promovidas por:  Associações, IPSS, 
Empresas e outro tipo de entidades.

F4

• Insuficiência de respostas para ocupação 
de jovens no período das pausas letivas, 
nomeadamente nas férias de verão.

F5

• Disponibilidade por parte dos técnicos 
dos SD de Leiria do IPDJ, no apoio e esclarecimento 
nos processos inerentes à formalização 
de candidatura e durante a execução dos projetos;

• Variedade de áreas de intervenção dos diversos 
programas de acordo com as especificidades 
das associações/entidades;

• Associações de estudantes e movimento 
associativo como promotoras de projetos;

• Parcerias locais para viabilidade dos projetos.

F5

• Fraca adesão de entidades de Leiria à apresentação 
de candidaturas de Programas do IPDJ.

F6

• Instituições começam a estar despertas 
e recetivas para estas questões;

• Elaboração do Plano Municipal para a Igualdade;

• Iniciativas locais de sensibilização à comunidade.

F6

• Estigmatização da comunidade em geral 
para as questões LGBTQIA+.
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O Oportunidades (Opportunities) A Ameaças (Threats)

O1

• Gratuitidade da frequência 
de creche no 1º e 2º escalão de rendimentos 
da comparticipação familiar;

• Ano letivo 2020/2021, Portaria nº 271/2020 
de 24/1172020. Ano letivo 2021/2022, Portaria 
nº 99/2021 de 21 de setembro 2021;

• Alargamento das respostas do SNS para 
tratamento de fertilidade;

• Alargamento do período licença de parental 
(Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).

A1

• Limitação ao acesso do abono pré-natal;

• Limitação nos critérios de acesso às prestações 
por encargos familiares para crianças e jovens 
(valor/escalão). 

Incerteza do futuro económico associado:

• contexto pandémico; 

• transição energética que se reflete 
ao nível dos custos;

• alterações climáticas; 

• Adiamento do nascimento do 1º filho, 
limitando o período de fertilidade;

• A não gratuitidade universal 
no acesso à resposta creche;

• Não existência de conciliação trabalho e família;

• Existência de novas tipologias 
de família que poderão ter acesso mais 
limitado a políticas de natalidade;

O2

• Gratuitidade da frequência 
de creche no 1º e 2º escalão de rendimentos 
da comparticipação familiar;

• Alargamento dos acordos de cooperação 
existentes e celebração de novos acordos;

• Abertura de candidaturas creches.

A2

• A não gratuitidade universal 
no acesso à resposta creche;

• Existência de lista de espera nas IPSS já existentes;

O3

• Programa Escolhas;

• Formação do IEFP;

• Programa Cuida-te + – Psicólogo;

• Programa da PSP – “Bullying é para fracos” 
e da GNR – Programa Bullying e Cyberbuling;

• Escola Segura PSP e GNR.

A3 

• Não existência em todas 
as escolas de equipas multidisciplinares 
para acompanhamento mais próximo;

• Insuficiência de acessibilidade e transportes 
para zona industrial de modo a facilitar 
a empregabilidade dos jovens sem meio 
próprio de deslocação;

• Inexistência de sustentabilidade 
durante o primeiro mês de trabalho, 
antes do primeiro vencimento;

• Pouca divulgação das respostas de apoio existentes 
para os jovens em início da atividade profissional.

O4

• Programas do IPDJ;

• Colónias de Férias do ISS –
Programa Sem Fronteiras.

A4

• Insuficiência de financiamento para aprovação 
de todos os projetos apresentados.
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O Oportunidades (Opportunities) A Ameaças (Threats)

O5

• Diversidade de Programas do IPDJ para 
jovens com divulgação nacional;

• Domínio das Redes Sociais: linguagem 
digital, influencers e youtubers.

A5

• Sistema de informação e divulgação 
centralizado ao nível das redes sociais;

• Entidades com estruturas demasiado 
burocráticas e complexas que desmotivam 
técnicos e responsáveis para apresentação 
de candidaturas e desenvolvimento de projetos;

• Valores dos apoios desajustados 
face aos custos reais.

O6

• Grande enfoque nacional e internacional 
para estas questões;

• Plano Nacional de Promoção 
da Cidadania e Direitos;

• Programas Nacionais e Europeus 
de financiamento na formação de públicos 
estratégicos nesta área – POISE.

A6

• Preconceitos, estereótipos, discriminação;

• Dificuldade de autoaceitação 
e da sociedade em geral;

• Inadequação das estruturas públicas/serviços;

• Complexidade da questão e rápida mutação.
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Em 20 de Novembro de 1989, as Nações Unidas adotaram por unanimidade 
a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), documento que enuncia 
um amplo conjunto de direitos fundamentais – os direitos civis e políticos 
e também os direitos económicos, sociais e culturais de todas as crianças, 
bem como as respetivas disposições para que sejam aplicados.

As crianças nos Estados-membros do Conselho da Europa têm direito a usu-
fruir de todo o conjunto de direitos humanos salvaguardados pela Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos, pela Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança (CNUDC) e outros instrumentos internacionais de direi-
tos humanos. Estes incluem os direitos civis, políticos, económicos, sociais 
e culturais. 

A CNUDC introduziu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade 
deve olhar para as crianças, designadamente como verdadeiros sujeitos de 
direitos e agentes de mudança. No entanto, após entrada em vigor da CNUDC 
(1990), esta ideia é ainda contestada. Apesar dos progressos alcançados, os 
direitos da criança são diariamente violados. Existem ainda lacunas na pro-
teção jurídica das crianças e mais ainda entre a lei e as práticas. 

É necessário, um forte empenhamento político em conjunto com uma su-
ficiente alocação de recursos e a consciencialização alargada da sociedade 
sobre os direitos da criança, de modo a garantir que as crianças são vistas e 
tratadas como plenas detentoras dos seus direitos. (Estratégia do Conselho 
da Europa sobre os Direitos da Criança (2016-2021) Direitos humanos da 
criança).

Os jovens são intervenientes fundamentais na construção da democracia, na 
criação de discursos pacíficos, no fomento da coesão social e na promoção 
dos valores da sociedade.

Enquadramento

“Os direitos das crianças são 
universais, inalienáveis e indisponíveis”
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ)
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É importante envolver e reconhecer os jovens e as partes interessadas no do-
mínio da juventude, como aliados fundamentais para o reforço da resiliência a 
fim de combater esses desafios, manter a paz, prevenir a violência e trabalhar 
rumo a uma sociedade inclusiva e pacífica. Neste contexto, o trabalho com 
jovens pode desempenhar um papel importante no sentido de valorizar o 
potencial dos jovens, para desempenharem um papel positivo na construção 
de uma sociedade pacífica, coesa e segura.

Os jovens são inovadores e agentes de mudança inestimáveis, os seus con-
tributos deverão ser ativamente apoiados, solicitados e encarados como es-
senciais para a construção de uma sociedade pacífica e para o apoio a uma 
governação democrática. Mais ainda, a participação dos jovens promove o 
envolvimento cívico e a cidadania ativa. Além disso, a educação para a cida-
dania democrática, na qual se inclui a cidadania digital devidamente acom-
panhada da educação em matéria de direitos humanos, nomeadamente no 
domínio da educação para a paz e do pensamento crítico, desempenham um 
papel essencial no seu desenvolvimento. (Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE) Eur-Lex).

“Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois 
sentimentos: ternura, pelo que é, e respeito,  

pelo que pode vir a ser”. 
Louis Pasteur



01.3 Crianças e Jovens Rede Social

P. 77

Identificação das necessidades/problemas

Os problemas e necessidades identificados resultaram dos contributos após auscul-
tação de todos os parceiros do CLAS.

No âmbito da temática das crianças e jovens, os problemas e/ou necessidades iden-
tificados foram os seguintes:

O grupo de trabalho das Crianças e Jovens realizou três reuniões, nas quais foi efetua-
da uma reflexão conjunta sobre os problemas identificados e definidos os indicadores 
sobre os quais foi realizada a recolha de dados. 

Após uma análise cuidada sobre os dados obtidos iremos apresentar os resultados 
dos mesmos de seguida.

1 Baixa natalidade

2 Insuficiência de resposta Creche da Rede 
Solidária no território do Concelho

3 Existência de Jovens NEET (Not in Employment Education 
or Training) – Jovens que não trabalham, nem estudam, 
nem frequentam qualquer tipo de formação

4 Insuficiência de respostas para ocupação de jovens no período 
das pausas letivas, nomeadamente nas férias de verão

5 Fraca adesão de entidades de Leiria à apresentação 
de candidaturas de Programas do IPDJ, I.P.

6 Estigmatização da comunidade em geral para as questões LGBTQIA+

Problemas e/ou necessidades identificadas

O Concelho de Leiria registou os seguintes nascimentos, segundo o Instituto Nacional 
de Estatística, nos anos de 2017 a 2020. Não existem ainda dados relativos ao ano 
de 2021.

Problema Indicador
2018 2019 2020

M F T M F T M F T

Baixa 
natalidade

Nº de nascimentos 
comparação anual 520 553 1073 537 525 1062 572 495 1067

Tabela 18   Fonte: PORDATA

Indicador: nº de nascimentos comparação anual

Problemática 1  Baixa natalidade
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Gráfico 31   Fonte: PORDATA
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Analisando os valores apresentados, são valores que nos indicam que a natalidade 
tem baixado nestes últimos anos, mas o ano de 2020 comparativamente com o ano 
de 2019 apresentou um acréscimo de nascimentos, no entanto residual considerando 
que são apenas 5 crianças, mas como os dados relativamente ao ano de 2021 ainda 
não se encontram disponíveis, não podemos fazer uma avaliação de qual a tendência 
da natalidade no concelho a partir do ano de 2020.  

As respostas sociais dirigidas a crianças com idade inferior a 3 anos, englobam a 
Creche, que visa o apoio à primeira infância.

A nível nacional, o número de respostas sociais de creche, ainda que apresente um 
ligeiro recuo nos últimos anos, registava em 2020, um crescimento total de 63%, por 
relação a 2000. (Dados do relatório da Carta Social de 2020)

Em 2020, o concelho de Leiria registava 37 equipamentos sociais, com resposta de 
creche (total de privadas e com acordo de cooperação). O relatório de 2021 ainda não 
se encontra disponível. (Relatório da Carta Social 2020)

Da análise deste indicador e após recolha de dados estatísticos do sistema informático 
da Segurança Social (SISS), verifica-se que a taxa de cobertura das creches do acordo 
de cooperação no concelho de Leiria, regista o seu máximo em 2020 de 21,6%, no 
entanto, é manifestamente insuficiente atendendo ao número de crianças em lista 
de espera. Ainda não se encontram disponíveis os dados de 2021.

Do estudo efetuado, não foi possível apurar/tratar a taxa de cobertura de creches da 
rede privada, por não terem sido encontrados dados estatísticos que permitissem 
uma avaliação.

Indicador: taxa de cobertura das creches da rede solidária   
e Taxa de cobertura das creches da rede privada 

Problemática 2  Insuficiência de resposta Creche 
da Rede Solidária no território do Concelho
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Gráfico 32   Fonte: SISS-Coop-Listagem mensal de acordos 
de cooperação (os dados de 2021 ainda não se encontram disponíveis)

Taxa de cobertura de creches
com acordo de cooperação no concelho de Leiria

2018 2019 2020

21,3

21,5

21,6

Indicadores: nº de crianças em lista de espera em Creches 
da Rede Solidária (IPSS) e nº de crianças em lista de espera 
em Creches Privadas

A dificuldade de as famílias poderem aceder a uma creche da rede solidária, por 
insuficiência de vagas, levou o município a implementar o Programa “Creche para 
Todos”, por forma, a garantir a integração das crianças, até aos 36 meses de idade e 
beneficiárias do 1º até ao 3º escalão de abono, em equipamento educativo.

A nível nacional, foram aprovadas pelo parlamento, medidas de apoio às famílias 
que contemplam a gratuitidade da frequência de creche no 1º e 2º escalão de rendi-
mentos da comparticipação familiar, prevendo-se ainda o alargamento do número 
de vagas na rede solidária.

As entidades proprietárias de equipamentos sociais, no contexto da análise deste 
ponto do Diagnóstico, são agrupadas segundo a natureza jurídica em entidades lu-
crativas e entidades não lucrativas. As entidades lucrativas congregam as entidades 
particulares com fins lucrativos, enquanto as entidades não lucrativas compreendem 
as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), outras entidades sem fins 
lucrativos (entidades equiparadas a IPSS e outras organizações particulares sem fins 
lucrativos), as Entidades Oficiais – que prosseguem fins de ação social e os Serviços 
Sociais de Empresas e Misericórdias.

Considerando os dados da Carta Social de 2020 são 37 equipamentos de Resposta 
Social de Creche que pertencem ao concelho de Leiria, entre as quais 17 têm acordo 
de cooperação celebrado com a Segurança Social.

No âmbito deste diagnóstico, estes estabelecimentos foram questionados quanto 
à existência de lista de espera, nomeadamente para os anos de 2019, 2020 e 2021. 

Foram obtidas no total 35 respostas positivas, distribuídas da seguinte forma: 7 para 
o ano de 2019, 10 para o ano de 2020 e 18 para o ano de 2021. 
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Problemática 3  Existência de Jovens NEET  
(Not in Employment Education or Training)  
– Jovens que não trabalham, nem estudam,  
nem frequentam qualquer tipo de formação

Problema Indicador
Ano

2019 2020 2021

Insuficiência de resposta 
Creche da Rede Solidária 
no território do Concelho

Nº de Crianças em lista de espera 
em Creches da Rede Solidária (IPSS)

264 273 338

Nº de Crianças em lista de espera 
em Creches Privadas

13 63 173

Tabela 19   Fonte: Creches da Rede Solidária e Privada do Concelho de Leiria

Analisando os dados obtidos conclui-se que existe um tendencial bastante crescen-
te em relação à lista de espera, independentemente de serem estabelecimentos da 
rede solidária ou Creches privadas. Este crescimento pode justificar-se devido a uma 
maior abrangência de programas para a gratuitidade das creches e considerando 
o alargamento destes programas podemos já prever uma maior procura o que irá 
originar, expectavelmente, num aumento de número de Crianças em lista de espera.    

Relativamente ao indicador do número de jovens que abandonam a escola sem for-
mação e/ou trabalho, não foi possível aferir o número de jovens do concelho de Leiria 
que abandonam a escola sem formação e/ou trabalho, em virtude de o IEFP não pos-
suir os dados diferenciados por concelho e/ou problemática e o Município de Leiria 
também não possuir esta informação. 

De acordo com a carta educativa 2030, a análise do perfil concelhio de insucesso 
e abandono escolar revela que o concelho de Leiria apresenta uma das taxas mais 
baixas de retenção a nível nacional e uma taxa residual de abandono escolar. Em 
2018/19, a taxa de retenção no concelho de Leiria situava-se nos 5,07%, ou seja, 603 
alunos num universo de 12 855 ficaram retidos nesse ano letivo.

De modo a dar resposta a esta problemática, foi criado e regulamentado, através da 
Portaria n.º 98/2022 de 18 de fevereiro, o Programa «Trajetos» que visa promover o 
acesso a oportunidades de educação, formação, emprego ou empreendedorismo por 
parte de jovens que não se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação, tendo 
em vista a implementação da renovada Garantia Jovem. 

O Instituto Português do Desporto e Juventude é o organismo da administração pú-
blica responsável pela promoção, gestão e execução do Programa.

Indicador: nº de Jovens que abandonam a escola sem formação 
e ou trabalho 
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O Programa «Trajetos» operacionaliza as seguintes medidas, no sentido de dar res-
posta às necessidades de dois segmentos diferentes da população jovem NEET:

•  Empreende-te Já — Medida de apoio ao empreendedorismo, através do 
desenvolvimento de competências e ideias de negócio, à constituição de 
empresas e de autoemprego, bem como à sua sustentabilidade, por parte 
de jovens com o 12.º ano concluído

•   Afirma-te Já — Medida de apoio à promoção de projetos de intervenção 
local, tendo em vista a remoção ou diminuição de obstáculos ao acesso à 
educação, à formação profissional e ao emprego digno, por parte de jovens 
em contextos particularmente vulneráveis, compreendendo dois eixos:

•  Eixo aprendizagem — Apoio a projetos de aquisição de compe-
tências transversais, promovendo o empoderamento, o desen-
volvimento pessoal e a definição de um projeto de vida de jovens 
NEET, incluindo competências linguísticas e digitais, através de 
ferramentas de youth work e educação não formal, tendo como fi-
nalidade a conclusão da escolaridade obrigatória e/ou a conclusão 
de formação profissional;

•  Eixo empregabilidade — Apoio a projetos de aquisição de compe-
tências transversais, promovendo o empoderamento, desenvol-
vimento pessoal e definição de projeto de vida de jovens NEET, 
incluindo competências linguísticas, digitais e literacia financeira, 
através de ferramentas de youth work e educação não formal, tendo 
como finalidade a promoção da empregabilidade.

Indicador: nº de sinalizações na CPCJ por  
abandono/absentismo escolar de jovens 

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei nº 147/99 
de 1 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 142/2015, de 8 setembro 
e pela Lei nº 26/2018, de 5 julho, tem por objeto a promoção dos direitos e a pro-
moção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e 
desenvolvimento integral.

A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos 
nos graus elementares. Deve ser-lhe ministrada uma educação que promova a sua 
cultura e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as 
suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se 
um membro útil à sociedade. (Declaração Universal dos Direitos da Criança, Procla-
mada pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (XIV), de 20 
de novembro de 1959)

Em Portugal, muitos dos estudos apontam para uma relação entre o insucesso es-
colar e o contexto sociocultural dos alunos. Com efeito, as famílias desfavorecidas 
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apresentam taxas mais elevadas de insucesso escolar, de retenções e abandono, o 
que limita o acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens e perpetua a sua 
situação socioeconómica.

A taxa de abandono precoce da educação e formação registou, pelo quinto ano con-
secutivo, uma diminuição, segundo informação disponibilizada pelo INE. Em 2021, 
essa taxa atingiu um mínimo histórico de 5,9% (5,3% no continente), tendo este 
indicador sido reduzido para menos de metade nos últimos seis meses.

Ao analisarmos o indicador em causa, constatamos que o concelho de Leiria, refle-
te a informação do INE, tendo maior relevância o insucesso escolar em relação ao 
abandono.   

Das sinalizações rececionadas na Comissão Proteção de Crianças e Jovens de Leiria 
(CPCJ), remetidas pelos estabelecimentos de ensino, verifica-se que, o absentismo 
começa a ter maior relevância na faixa etária dos 11 anos e acentua-se nos jovens 
entre os 15/18 anos. O abandono escolar tem maior expressão nos jovens entre os 
15/21 anos.

O processo de promoção e proteção centra-se no superior interesse da criança/jovem.

Um dos princípios orientadores da intervenção, com vista à promoção dos direitos e 
proteção da criança ou do jovem em perigo é, segundo o estatuído no Art.º 4º, alínea 
g) da (LPCJP), o de dar prevalência a medidas que integrem aqueles na sua família. 
Qualquer das medidas de promoção e proteção, enunciadas nas várias alíneas do 
Art.º 35º, nº1 da LPCJP, visa proporcionar-lhe as condições que permitam proteger e 
promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento 
integral. (Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
142/2015 da LPCJP).

Do impacto da crise, decorrente da pandemia pelo vírus SARS-Cov-2 na educação, as 
dificuldades de acesso foram talvez as que mais afetaram os alunos e famílias. Com a 
pandemia, as desigualdades dispararam, por falta de equipamentos que permitiam 
acompanhar as aulas por via remota, por falta de condições no acesso às redes mó-
veis, por falta de apoios adequados a alunos, por desigualdades profundas entre as 
famílias em diversos domínios, incluindo o da literacia digital. (Estudo CNE)

As medidas governamentais de promoção do sucesso educativo nacional, com o 
Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), implementado 
a nível nacional em agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, tem enfoque 
em estabelecimentos de ensino que se localizam em territórios económica e social-
mente desfavorecidos marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, 
a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. Os objetivos 
centrais do programa são:  a prevenção, a redução do abandono escolar precoce e do 
absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos 
os alunos. (Direção Geral de Educação)
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No concelho de Leiria, existe um agrupamento com Programa TEIP, o Agrupamento 
de Escolas dos Marrazes.

O Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do concelho 
de Leiria, (intervenção 2018/2019), destinou-se a todos os alunos identificados com 
risco de insucesso escolar, que se encontravam matriculados no ensino Pré-Escolar 
ou no 1º Ciclo do Ensino Básico dos 7 Agrupamentos de Escola (AE) do concelho de 
Leiria, excetuando o AE dos Marrazes, por integrar o Programa TEIP.

O Projeto Educativo Municipal (2021/2022), dá continuidade às atividades do Plano 
Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), cuja a matriz concetual 
está alinhada com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso escolar na melhoria 
do sucesso e prevenção do insucesso escolar. (Município de Leiria)

A educação deve promover o desenvolvimento da personalidade da criança/jovem, 
dos seus dons e aptidões mentais e físicas, da sua identidade, língua e valores cultu-
rais, bem como, pelas culturas e valores diferentes dos seus. As medidas de combate 
ao absentismo e abandono escolar, passarão por mudanças práticas dentro da sala 
de aula, envolvendo a comunidade e promovendo um maior envolvimento familiar 
na escola.

Tabela 20   Fonte: CPCJ de Leiria

Problema Indicador Ano

faixa etária/género

Total6 – 8 
anos

9 – 10 
anos

11 – 14 
anos

15 – 17 
anos

18 – 21 
anos

M F M F M F M F M F

Existência 
de Jovens NEET 

(Not in Employment 
Education 

or Training) – Jovens 
que não trabalham, 

nem estudam, 
nem frequentam 

qualquer tipo 
de formação

Nº de sinalizações 
na CPCJ 

por abandono 
escolar de jovens

2018 0 0 1 1 1 0 3 0 3 3 12

2019 1 0 0 1 1 2 3 2 3 1 14

2020 4 0 1 1 0 2 2 4 1 0 15

2021 2 1 2 0 1 2 4 2 1 2 17

Nº de sinalizações 
na CPCJ 

por absentismo 
escolar de jovens

2018 3 1 1 0 8 17 22 8 11 5 76

2019 1 1 2 2 7 10 16 15 14 2 70

2020 1 0 3 2 8 8 17 13 7 3 62

2021 1 1 5 1 14 12 13 9 7 4 67
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Problemática 4  Insuficiência de respostas  
para ocupação de jovens no período das pausas 
letivas, nomeadamente nas férias de verão

A problemática relativa à insuficiência de respostas para ocupação de jovens no pe-
ríodo das pausas letivas é uma problemática recorrente, dado que foi também refe-
renciada no Diagnóstico social 2017-2020, conforme  se transcreve : “foi identificado, 
pelos parceiros do grupo, um problema que não será aprofundado neste diagnóstico, 
mas que se considera que deverá constar do documento, devendo ser aprofundado 
noutros momentos de trabalho de parceria, com vista à identificação de ações que 
possam responder ao mesmo:

Indicadores: nº de projetos por freguesia existentes para a faixa 
etária dos 10 aos 14 anos e nº de projetos por freguesia 
existentes para a faixa etária dos 15 aos 18 anos  

O Decreto-Lei n.º 32/2011 de 7 de Março estabelece que as iniciativas destinadas 
exclusivamente a grupos de crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 
6 e os 18 anos, cuja finalidade compreenda a realização, durante um período de 
tempo determinado, de um programa organizado de carácter educativo, cultural, 
desportivo ou meramente recreativo,  e cuja duração seja igual ou superior a cinco 
dias consecutivos ou a cinco horas por dia, salvo algumas exceções, onde configura 
um “Campo de Férias”.

Excluindo-se do âmbito de aplicação do referido decreto-lei:

a. As atividades que se inserem no desenvolvimento da ação escolar, orga-
nizadas pelas escolas e pelas direções regionais de educação, incluindo 
as atividades de tempos livres que, independentemente do momento em 
que se efetuam, se encontrem integradas no período letivo e no horário 
escolar;

b. As atividades de competição desportiva organizadas pelos clubes, asso-
ciações e federações das respetivas modalidades;

c. As iniciativas previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior, sempre que 
incluídas num programa com duração inferior a cinco dias consecutivos 
ou a cinco horas por dia.

Não se consideram abrangidas as atividades das associações escutistas e guidistas 
desenvolvidas para os seus membros ou para membros de outras associações escutis-

• Insuficiência de respostas em períodos de férias escolares para crianças 
e jovens entre os 6 e 16 anos, e incapacidade das famílias em suportar 
financeiramente as existentes.”
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tas e guidistas, salvo quando organizem atividades que expressamente se enquadrem 
no exercício da atividade de organização de campos de férias.

Neste âmbito, os dados recolhidos sobre o indicador: Nº de projetos por freguesia 
existentes para a faixa etária dos 10 aos 14 anos  e  Nº de projetos por freguesia exis-
tentes para a faixa etária dos 15 aos 18 anos, tiveram como fonte o IPDJ,I.P, e por base 
as entidades de Leiria que cumpriram com o definido no  Art.º 12º do Decreto-Lei nº 
32/2011 de 07 de Março, que estabelece que as Entidades Organizadoras de Campos 
de Férias devem comunicar ao IPDJ,I.P. a abertura de cada campo de férias com a an-
tecedência mínima de 20 dias úteis, relativamente ao início das respetivas atividades.

No concelho de Leiria, apenas foi comunicada a realização de campos de férias por 
uma entidade que realizou o seu projeto na freguesia do Coimbrão, tendo as restantes 
desenvolvido os seus projetos na freguesia de Leiria.

Constata-se que no ano de 2021 houve uma redução significativa do número de res-
postas existentes, julgamos que se deve ao facto de em 2020 ter havido uma diminui-
ção da procura por parte das famílias devido à situação pandémica, o que originou 
que alguns dos projetos não se tivessem realizado por falta de inscrições e em 2021 
as entidades organizadoras apresentaram menos projetos. 

Tabela 21   Fonte: IPDJ, I.P.

Problema Indicador
Freguesia de Leiria Freguesia de Coimbrão

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Insuficiência 
de respostas 

para ocupação 
de jovens no período 
das pausas letivas, 

nomeadamente 
nas férias de verão

Nº de projetos 
por freguesia 

existentes para 
a faixa etáriados 
10 aos 14 anos  

13 10 8 2 1 1 0 0

Nº de projetos 
por freguesia 

existentes para 
a faixa etária 

dos 15 aos 18 anos

8 7 8 2 1 1 0 0

Indicadores: programas existentes para a faixa etária 
dos 10 aos 14 anos e Programas existentes para a faixa 
etária dos 15 aos 18 anos

Identificámos três entidades públicas que têm programas para jovens das faixas 
etárias dos 10 aos 14 e dos 15 aos 18 anos, o Município de Leiria com programas 
de âmbito concelhio e o Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. (IPDJ) e o 
Instituto da Segurança Social com programas de âmbito nacional.
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O IPDJ, I.P. para a faixa etária dos 10 aos 14 anos tem como resposta os Programas 
OTL na modalidade de Curta Duração e o Programa Férias em Movimento. Até ao 
ano de 2018, teve em parceria com o Instituto da Segurança Social o Programa Sem 
Fronteiras.

Para a faixa etária dos 15 aos 18 anos, para além do Programa OTL na modalidade de 
Curta Duração, o IPDJ, I.P. tem também a modalidade de Longa Duração, bem como o 
Programa Férias em Movimento, a Ação Geração Z e o programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas. Também para esta faixa etária teve, até ao ano de 2018, 
em parceria com o Instituto da Segurança Social o Programa Sem Fronteiras.

Em 2018 e 2019, o Município de Leiria, em parceria com a Nerlei - Associação Em-
presarial da Região de Leiria e a Acilis - Associação de Comércio, Indústria e Serviços 
da Região de Leiria, promoveu o projeto VALORIZA-TE - programa ocupacional de 
verão, dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Cujas 
finalidades são:

1. Adquirir hábitos de trabalho, assumir ou partilhar pequenas responsa-
bilidades;

2. Possibilitar aos jovens um contacto direto com uma entidade de proxi-
midade, localizada na área correspondente ao concelho de Leiria, e par-
ticipar em tarefas concretas;

3. Apreender valores e comportamentos considerados relevantes para um 
bom desempenho profissional;

4. Integrar de forma participada equipas de trabalho, no contexto da hierar-
quia da entidade e perceber as diversas interações e responsabilidades, 
internas e externas;

5. Compreender a complexidade de uma organização e do seu mercado, as 
suas oportunidades e dificuldades;

6. Obter uma certificação de participação no programa ocupacional, com 
vista à sua valorização pessoal, profissional e curricular.
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Problema Insuficiência de respostas para ocupação de jovens no período 
das pausas letivas, nomeadamente nas férias de verão

Indicador Programas existentes para a faixa 
etária dos 10 aos 14 anos

Programas existentes para a faixa 
etária dos 15 aos 18 anos

2018

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Sem Fronteiras

• Programa OTL – Curta Duração e Longa Duração

• Programa Férias em Movimento

• Ação Geração Z

• Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

• Projeto Valoriza-te

• Programa Sem Fronteiras

2019
• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa OTL – Curta Duração e Longa Duração

• Programa Férias em Movimento

• Ação Geração Z

• Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

• Projeto Valoriza-te

2020
• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa OTL – Curta Duração e Longa Duração

• Programa Férias em Movimento

• Ação Geração Z

• Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

2021
• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa OTL – Curta Duração e Longa Duração

• Programa Férias em Movimento

• Ação Geração Z

• Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

Tabela 22   Fonte: IPDJ, I.P. e Município de Leiria

Problemática 5  Fraca adesão de entidades  
de Leiria à apresentação de candidaturas  
de Programas do IPDJ, I.P.

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) estabelece como missão a 
execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da 
juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, designadamente 
com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais.

O IPDJ visa também dinamizar o apoio ao associativismo, ao voluntariado e promoção 
da cidadania, à ocupação de tempos livres e à educação não formal, entre outros.

Sendo uma das suas atribuições promover a implementação de programas destinados 
a responder às necessidades e especificidade do universo jovem, nomeadamente nas 
áreas de ocupação de tempos livres, do voluntariado, do associativismo, da educação 
não formal e da formação, foram criados diversos programas, dos quais paras as 
faixas etárias referenciadas neste documento, se salientam os seguintes: 

Indicadores: programas existentes e número de candidaturas 
apresentadas no concelho de Leiria
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• Programa OTL – Longa Duração

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

• Ação Geração Z

• Campos de Trabalho Internacionais

O programa Ocupação de Tempos Livres (OTL) visa proporcionar aos/às jovens ex-
periências em contexto de aprendizagem não-formal ou em contexto ativo de traba-
lho, e desenvolver capacidades e competências pessoais, profissionais e sociais. O 
OTL proporciona a participação ativa em projetos (de curta ou longa duração) com 
a comunidade, contribuindo para a ocupação dos tempos livres de forma saudável. 

Os destinatários são:

• Entidades promotoras;

• Jovens monitores/as e dinamizadores/as (18 aos 30 anos);

• Jovens participantes (12 aos 17 anos).

Os projetos de longa duração realizam-se, anualmente, entre abril e 30 de novembro, 
e os projetos de curta duração realizam-se, anualmente, entre junho e setembro.

O programa Férias em Movimento foi criado a pensar na ocupação saudável dos 
tempos livres dos/as jovens no período de férias escolares e pretende fomentar o 
desenvolvimento de projetos úteis à comunidade, através da prática de atividades 
lúdico-pedagógicas e que configuram campos de férias. O programa apresenta duas 
modalidades:

• Campos de férias residenciais com uma duração máxima de 14 noites e 
mínima de 6 noites;

• Campos de férias não residenciais com uma duração máxima de 15 dias 
e mínima de 5 dias.

Os campos de férias decorrem entre junho e setembro, de acordo com a calendari-
zação estipulada anualmente pelo IPDJ.

Podem candidatar-se à realização de atividades as entidades organizadoras de cam-
pos de férias detentoras de Licença - Nº de Registo para o exercício da atividade de 
campos de férias, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 32/2011 de 7 de março:
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• Associações inscritas no Registo Nacional de Associativismo Juvenil 
(RNAJ);

• Clubes desportivos, associações de modalidade e federações desportivas;

• Outras entidades privadas desde que sem fins lucrativos.

Os destinatários são jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos. 

O Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» promove práticas 
no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da 
sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios flores-
tais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de 
territórios afetados.

Destinatários/as:

• Jovens residentes em Portugal com idades compreendidas entre os 18 e 
os 30 anos, inclusive;

Entidades:

• Constantes do Registo Nacional das Organizações Não Governamentais 
de Ambiente e Equiparadas;

• Entidades constantes do Registo das Organizações de Produtores Flo-
restais;

• Associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associativismo 
Jovem;

• Câmaras municipais;

• Juntas de freguesia;

• Outras entidades que prossigam objetivos abrangidos pela área de inter-
venção deste programa, mediante despacho do Conselho Diretivo do IPDJ.

As candidaturas decorrem, anualmente, entre abril e novembro.

O programa Geração Z é uma ação de voluntariado jovem de longa duração, gerido 
pelo IPDJ, para entidades privadas sem fins lucrativos e jovens com idades entre os 
16 e os 30 anos.

Objetivos:

• Alargar o âmbito de intervenção do voluntariado ao abrigo do programa 
«Agora Nós»;

• Valorizar as intervenções realizadas por e para jovens;

• Criar sinergias com entidades da sociedade civil e entidades públicas 
através da preparação de atividades de voluntariado;
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Áreas de intervenção

Os Campos de Trabalho Internacionais (CTI) visam promover atividades de volun-
tariado de caráter comunitário, civil ou social, realizadas por um grupo de jovens 
de várias nacionalidades. Potenciam o desenvolvimento de uma comunidade local 
através de tarefas de carácter coletivo e possibilitam aos/às jovens: aprendizagens 
culturais, linguísticas, e interação intercultural.

Áreas de atividade:

• Direitos humanos;

• Participação cívica;

• Prevenção da violência no namoro;

• Prevenção de comportamentos agressivos (bullying);

• Igualdade de género;

• Desporto;

• Intercâmbio cultural;

• Solidariedade intergeracional;

• Emprego e empreendedorismo;

• Turismo juvenil;

• Inclusão social, com especial atenção para ações dirigidas a jovens NEEF 
(nem em emprego, nem em educação ou em formação);

• Combate a extremismo e comportamentos violentos;

• Saúde juvenil;

• Ambiente;

• Associativismo.

• Ambiente;

• Arqueologia;

• Sociocomunitária;

• Restauro e valorização do património histórico-cultural;

• Outras de reconhecido interesse.

• Contribuir para uma intervenção útil e eficaz na comunidade;

• Potenciar a qualidade das atividades de voluntariado e a aquisição   
de competências por parte dos/as voluntários/as;

• Valorizar o reconhecimento da educação não formal.
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Destinatários/as:

• Entidades promotoras;

• Jovens portugueses ou estrangeiros, com idades entre os 18 e os 30 anos.

O IPDJ, I.P. tem verificado nos últimos anos um reduzido número de candidaturas de 
projetos apresentados por entidades de Leiria aos seus programas, tendo inclusiva-
mente havido programas, como é o caso do Voluntariado Jovem para as Florestas e 
Programa OTL nas modalidades de curta e longa duração, sem nenhuma candidatura 
apresentada. 

Verificou-se também nos dois últimos anos devido à situação pandémica que vive-
mos, uma diminuição do número de candidaturas apresentadas no âmbito do pro-
grama Férias em Movimento, consequência da diminuição da procura deste tipo de 
projetos por parte dos jovens, talvez devido ao medo do contágio.  
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Problema
Fraca adesão de entidades de Leiria à apresentação 
de candidaturas de Programas do IPDJ

Indicador Programas existentes
Nº de candidaturas apresentadas 
no concelho de Leiria

2018

• Programa OTL – Longa Duração

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas

• Ação Geração Z

• Campos de Trabalho Internacionais

• Programa Férias em Movimento 
– 6 candidaturas

• Ação Geração Z – 1 candidatura

2019

• Programa OTL – Longa Duração

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas

• Ação Geração Z

• Campos de Trabalho Internacionais

• Programa Férias em Movimento 
– 4 candidaturas

• Ação Geração Z – 1 candidatura

2020

• Programa OTL – Longa Duração

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas

• Ação Geração Z

• Campos de Trabalho Internacionais

• Programa Férias em Movimento 
– 5 candidaturas

• Ação Geração Z – 1 candidatura

2021

• Programa OTL – Longa Duração

• Programa OTL – Curta Duração

• Programa Férias em Movimento

• Programa Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas

• Ação Geração Z

• Campos de Trabalho Internacionais

• Programa Férias em Movimento 
– 2 candidaturas

• Ação Geração Z – 1 candidatura
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Gráfico 33 –  Fonte: IPDJ, I.P.
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Problemática 6  Estigmatização da comunidade  
para as questões LGBTQIA+

Para compreender este fenómeno, é fundamental conhecer a comunidade LGBT-
QIA+ e saber em que consiste a sigla. Trata-se de um movimento político e social 
de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais, identidades de género e 
características sexuais, sendo a sigla composta pelas iniciais de vários grupos, com 
o símbolo + representando a inclusão de todas as possibilidades que existam, para 
além daquelas indicadas pelas letras.

A orientação sexual diz respeito a um envolvimento ao nível da atração sexual e/ou 
emocional de uma pessoa (ou ausência desse envolvimento) em relação a outra e os 
comportamentos ou a afiliação social que podem resultar desta atração. Por outro 
lado, a identidade de género consiste na forma como a pessoa se perceciona e o gé-
nero com que se identifica.

Na sigla LGBTQIA+, estão representadas diferentes orientações sexuais, nomeada-
mente das pessoas lésbicas (pessoas que se identificam como mulheres e que se 
sentem orientadas sexual e/ou afetivamente para outras pessoas que se identificam 
como mulheres), gays (pessoas que se identificam como homens e que se sentem 
orientadas sexual e/ou afetivamente para outras pessoas que se identificam como 
homens), bissexuais (pessoas que se sentem orientadas sexual e/ou afetivamente 
para pessoas de ambos os sexos) e assexuais (pessoas com ausência de atração sexual 
e/ou reduzido interesse na atividade sexual). Por sua vez, as letras T e Q representam 
o plano da identidade de género, nomeadamente as pessoas trans (pessoas cujo 
sexo que foi atribuído à nascença não é conforme com a sua identidade de género) 
e as pessoas queer (pessoas que transitam entre o género feminino, masculino e/ou 
outros que não se incluam no binarismo). Por último, a letra I representa as caracte-
rísticas sexuais das pessoas intersexo (pessoas com anatomia reprodutiva ambígua 
à nascença).

Na discussão da identidade de género, não podemos deixar de abordar as pessoas cis, 
aquelas que experienciam uma congruência socialmente reconhecida entre o sexo 
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atribuído à nascença e a identidade de género, bem como as pessoas não-binárias, 
ou seja, que não se identificam no binarismo de género masculino/feminino. 

No âmbito da orientação sexual, são mais amplamente conhecidos os termos de 
heterossexualidade (atração emocional e/ou sexual por pessoa de sexo diferente) 
e homossexualidade (atração emocional e/ou sexual por pessoa do mesmo sexo, 
abrangendo gays e lésbicas). Além das letras representadas na sigla LGBTQIA+, têm 
surgido outros termos, nomeadamente as pessoas pansexuais (pessoas com atração 
emocional e/ou sexual por todos os géneros, por exemplo, não binários).

Indicador: nº de ações existentes para sensibilização 
das questões LGBTQIA+

Nos últimos 4 anos, têm sido organizados eventos e dinamizadas ações de sensibi-
lização com o objetivo de informar a comunidade acerca das questões LGBTQIA+ e, 
assim, combater o preconceito e a estigmatização. Através de uma pesquisa online, 
foram recolhidos dados acerca das ações que se têm realizado.

A 16 de maio de 2018, foi realizada uma conferência na Escola Superior de Saúde, 
com o tema “Identidade Trans: Desconstruir, Educar, Respeitar”, com o orador Sa-
kris Kupila (ativista transgénero finlandês). A conferência, organizada pelo Grupo de 
Leiria da Amnistia Internacional, decorreu na semana em que se assinala o Dia In-
ternacional contra a Homofobia e a Transfobia (17 de maio) e contou com a presença 
da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

A 24 de outubro, o Teatro José Lúcio da Silva recebeu a peça de teatro “Os brincos à 
Ronaldo e outras histórias”, uma iniciativa do Município de Leiria, no âmbito do Dia 
Municipal para a Igualdade, dirigida aos alunos do 9º ano de diversos agrupamentos 
do concelho. A peça, recomendada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género, alertou para preconceitos e comportamentos de discriminação, tendo em 
vista uma sociedade mais igualitária e inclusiva. 

Ainda em 2018, a nível distrital, foram realizadas duas sessões para recolha de dados 
sobre o ambiente escolar, a aceitação e abertura aos temas LGBTI e o testemunho de 
situações de discriminação, no âmbito do Projeto Educação LGBTI da Rede Ex Aequo 
(associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes), com 
o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), da Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e do Portugal 2020. Este projeto tem como 
principais objetivos a sensibilização e o esclarecimento sobre os temas da orientação 
sexual, identidade e expressão de género e das características sexuais, através de 
educação não-formal e entre pares, bem como o combate à discriminação homo-bi-
-trans-interfóbica na sociedade e o bullying nas escolas.

No ano de 2019, apenas foi encontrado registo de um evento: a 15 de novembro, 
realizou-se na Stereogun (espaço de diversão noturna) a festa “Oh Deer! I’m Queer!”, 
organizada pelo Movimento LGBTI Leiria, como uma celebração da cultura Queer e 
combate às fobias, onde foi anunciada a data da primeira marcha LGBTI de Leiria.
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Em 2020, não existe registo de ações de sensibilização ou eventos neste âmbito, 
possivelmente devido às limitações decorrentes da pandemia Covid-19.

Em 2021 foram retomados os eventos, optando-se por realizar alguns online, para 
cumprir o dever de isolamento social. A 17 de maio, realizou-se a iniciativa “#Ti-
raaBandeiradoArmário”, organizada por associações de diversos concelhos, nomea-
damente o Movimento LGBTI Leiria, LGBTI Viseu, Path Coimbra e Clube Safo. Esta 
iniciativa consistiu na partilha de fotos online com a bandeira Queer para celebração 
do Dia Internacional Contra a LGBTfobia.

A 26 de junho, realizou-se a “Conversa Alfabeto LGBTQIA+”, no Praça Caffée, em 
Leiria. Esta conversa, organizada pelo Movimento LGBTI Leiria, contribuiu para des-
mistificar o alfabeto LGBTQIA+ e celebrar o mês do orgulho Queer.

Recorrendo novamente às plataformas online, o Movimento LGBTI Leiria e o Grupo 
de Leiria da Amnistia Internacional organizaram o webinar “Desafios e soluções: A 
comunidade LGBTQIA+ nos media”, que decorreu a 2 de julho. Este webinar teve 
como principal objetivo a criação de um diálogo de partilha entre ativistas, os media 
e intervenientes políticos sobre a importância da representação e visibilidade da 
comunidade Queer na comunicação social. Contou com a presença das convidadas 
Joana Martins, repórter na RTP e autora do programa #SÓQNÃO, onde são abordadas 
temáticas LGBT; Joana Cadete Pires, ativista queer e vice-presidente da ILGA Portugal 
(Associação de Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo); e Cristina 
Rodrigues, feminista e deputada não inscrita na Assembleia da República, que tem 
contribuído para trazer assuntos relevantes para a comunidade Queer à discussão 
política.

A 2 de outubro, foi realizada a Marcha pelos Direitos LGBTQIA+, organizada pelo 
Movimento LGBTI Leiria, o Grupo de Leiria da Amnistia Internacional, a Collippo, a 
Câmara Municipal e as associações de estudantes da ESTG, ESECS e ESSLei. O evento, 
pensado para setembro de 2020 e atrasado devido à pandemia, convidou a popula-
ção a sair à rua na defesa da diversidade contra todas as formas de discriminação, a 
homofobia, a transfobia e o discurso de ódio

Tabela 24   Fonte: IPDJ, I.P.

Problema Indicador 2018 2019 2020 2021

Estigmatização 
da comunidade em geral 

para as questões LGBTQIA+

Nº de ações existentes 
para sensibilização 

das questões LGBTQIA+
4 1 0 4

Indicador: nº de queixas junto das autoridades policiais sobre  
violência e atos discriminatórios relativos às questões LGBTQIA+

O que distingue um crime de ódio de outros crimes é o facto de ser motivado pelo ódio/
preconceito em relação à vítima (ou ao grupo de pessoas que a vítima representa ou 
se presume representar, constituindo estas situações crimes-mensagem). Apesar do 
reconhecimento progressivo do conceito, o crime de ódio não está ainda enquadrado 
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Problema Indicador 2018 2019 2020 2021

Estigmatização 
da comunidade em geral 

para as questões LGBTQIA+

Nº de queixas junto 
das autoridades policiais 

sobre violência e atos 
discriminatórios relativos 

às questões LGBTQIA+

0 0 0 0

Tabela 25   Fonte: Associação ILGA Portugal – Plataforma Digital

na legislação portuguesa como figura penal autónoma. No entanto, no Código Penal 
Português, são estabelecidas agravantes penais para crimes de homicídio qualificado, 
ofensas à integridade física qualificada ou crime de discriminação e incitamento ao 
ódio e à violência (ILGA, 2020).

É incontestável que a comunidade LGBTQIA+ é alvo de discriminação e até violência 
na sociedade. As ações de sensibilização e eventos supramencionados têm como 
principal objetivo o combate destes comportamentos, procurando informar a comu-
nidade e promover a aceitação. Foram contactados o Comando Territorial de Leiria 
da Guarda Nacional Republicana e ainda o Comando Distrital de Leiria da Polícia de 
Segurança Pública, numa tentativa de conhecer a realidade do concelho no que diz 
respeito à discriminação e violência relacionada com as questões de identidade de 
género e/ou orientação sexual. Contudo, nos registos das ocorrências por parte das 
forças de segurança, não é especificada a motivação subjacente à prática do crime, 
pelo que não existem dados oficiais disponíveis, o que dificulta o conhecimento da 
real dimensão deste fenómeno. 

Como forma de tentar combater esta limitação e dar a conhecer a dimensão deste 
crime no nosso país, a Associação ILGA Portugal elabora e publica anualmente um 
relatório sobre discriminação contra pessoas LGBTI+. Este relatório divulga os dados 
recolhidos no Observatório da Discriminação Contra Pessoas LGBTI+, uma plata-
forma disponível em formato online que tem como objetivo receber denúncias de 
situações de discriminação e/ou violência em função da orientação sexual, identidade 
e expressão de género ou características sexuais ocorridas em território português. 

Durante o ano 2018, foram recolhidos 186 questionários válidos, 2 dos quais repor-
tavam-se a situações passadas no distrito de Leiria. Já no relatório relativo ao ano de 
2019, 3 das 171 denúncias referem-se ao distrito de Leiria.

Indicador: nº deatos de bullying relacionados  
com as questões de género

Outro indicador relativo ao problema da “Estigmatização da Comunidade em geral 
para as questões LGBTQI+” versou especificamente sobre as questões de bullying. O 
indicador estava formulado da seguinte forma: Nº de atos de bullying relacionados com 
as questões de género (para os anos 2018, 2019, 2020).

Para recolher a informação relativa a este indicador, definiu-se que iriam ser contac-
tados os diversos Agrupamentos Escolares e Escolas (públicas e privadas) do concelho 
de Leiria, com alunos a partir do 2º ciclo de Escolaridade do Ensino Básico (2º CEB).
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O procedimento levado a cabo consistiu no contacto com as escolas, através do envio 
de um email dirigido às Direções e ao o email geral, onde era feito um enquadramento 
do processo em curso de recolha de informação para atualização do Diagnóstico So-
cial. No email era requisitada a participação através do fornecimento de informações 
quantitativas.

Foram contactadas as seguintes escolas/Agrupamentos: 

• Agrupamento de Escolas Caranguejeira e Santa Catarina da Serra;

• Agrupamento de Escolas Colmeias;

• Agrupamento de Escolas D. Dinis;

• Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira;

• Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus;

• Agrupamento de Escolas Henrique Sommer-Maceira;

• Agrupamento de Escolas Marrazes;

• Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel-Carreira;

• Escola Secundária Afonso Lopes Vieira;

• Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo;

• Colégio Conciliar de Maria Imaculada;

• Colégio Senhor dos Milagres;

• Colégio Dinis de Melo;

• Colégio Dr. Luís Pereira da Costa R;

• Colégio Nossa Senhora de Fátima.

A taxa de resposta foi de 40%, tendo 6 escolas/agrupamentos enviado resposta.

Verificamos que nenhuma escola e/ou Agrupamento de Escolas alega ter tido atos 
de bullying relacionados especificamente com as questões de género. Importa referir 
que todos os respondentes indicaram que não faziam o registo indicando especifi-
camente as causas da situação e, consequentemente, não tinham informações sobre 
situações relacionadas com questões de género.

Problema Indicador 2018 2019 2020 2021

Estigmatização 
da comunidade em geral 

para as questões LGBTQIA+

Nº de actos de bullying 
relacionados com as questões 

de género
0 0 0 0

Tabela 26   Fonte: Agrupamentos de Escolas do concelho

Pessoas
em Situação

de Sem-Abrigo
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área temática

Pessoas
em Situação

de Sem-Abrigo
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matriz swot

Pessoas em Situação 
de Sem-Abrigo

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Existência de equipas 
de acompanhamento da DGRSP;

• F1.1; F2; F3; F4; F5 e F6 — 

• NPISA Leiria;

• Linha de Emergência Social;

• CDSSL/SAAS;

• Centro de Acolhimento de Leiria; 
INPULSAR – Equipas de Rua.

F1 

• Existência de PSSA na sequência 
de uma decisão judicial, de cessação da pena 
ou de licenças de saída jurisdicional.

F2 e F3

• Estratégia Local de Habitação;

• Programa de Apoio ao Alojamento da autarquia;

• Fundo Municipal de Emergência Social;

• CDSSL/SAAS.

F2

• Existência de PSSA na sequência de situação 
de despejo ou de desalojamento.

F3

• Existência de Apartamento de Reinserção da CVP.

F3 

• Existência de PSSA na sequência 
de desinstitucionalização.

F4

• Existência de PSSA na sequência de alta hospitalar.

F5

• Existência de respostas públicas e privadas 
na área dos CAD (Comportamentos Aditivos 
e Dependências), CAL e INPULSAR 
– Equipas de Rua;

• Projeto Morada Certa – Housing First.

F5

• Existência de PSSA com doença mental e/
ou consumos de substâncias psicoativas 
e PLA (Problemas Ligados ao Álcool).

F6

• Inexistência de estrutura/resposta local, para 
acolhimento/pernoita de pessoas/famílias 
em situações de emergência que careçam 
de alojamento temporário até ao devido 
encaminhamento social.  
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O Oportunidades (Opportunities) A Ameaças (Threats)

O1; O2; O3; O4; O5; O6; O7; O8

• ENIPSSA (Estratégia Nacional para a Inclusão 
das Pessoas em Situação de sem Abrigo); 

• Plataforma europeia de combate 
à situação de sem-abrigo;

• Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
– IHRU,IP. – Bolsa Nacional de Alojamento 
Urgente e Temporário (BNAUT), 1º Direito;

A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7 e A8

• Restrições orçamentais;

• insuficiente articulação entre os serviços;

• Desconhecimento do conceito de Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo – ENIPSSA;

• Aumento da criminalidade e insegurança 
na cidade associado a Grupos de pessoas 
que pernoitam na rua, promovendo o discurso 
populista e ampliando as opiniões estereotipadas.

O5

• Guia Prático dos Direitos das Pessoas 
com Doença Mental em Portugal;

• Plano Nacional de Saúde Mental…

A2

• Falta de regulação do mercado 
de arrendamento privado.

O4; O5; O7; O8

• Manual de Procedimentos de Referenciação/
Articulação entre a Saúde Mental e o Setor Social.

O7, O8

• Equipas técnicas de atendimento conjunto 
ISS/IEFP das pessoas em situação de sem-
abrigo (em Leiria assegurado o atendimento 
pela representante do Centro de Emprego 
de Leiria em articulação com os gestores 
de caso em cada situação);

• Existência de Programas e Medidas para integração 
de PSSA, através de critérios e condições 
específicas e adaptadas à situação das Pessoas 
(ex. Incentivo ATIVAR, Estágios Profissionais…).

A4

• O problema não ser considerado uma prioridade 
pelas entidades responsáveis;

• Dificuldade de cedência de terrenos para melhoria 
de circuitos pedonais e segurança rodoviária.

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F7

• Reuniões do NPISA;

• Rede Social/ CLAS de Leiria;

• Parcerias com ensino superior 
Politécnico de Leiria).

F7

• Desconhecimento por parte 
dos parceiros/comunidade da existência 
da ENIPSSA e das respostas à população 
em situação de sem abrigo.

F8

• Existência do NPISA;

• Rede Social/ CLAS de Leiria.

F8

Estigmatização das Pessoas em Situação 
de Sem Abrigo, constituindo uma barreira à inclusão:

• Acesso à habitação 

• Acesso à saúde;

• Acesso educação, emprego e formação profissional;

• Promoção advocacy.
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O fenómeno sem abrigo sempre esteve associado a fatores de pobreza 
e exclusão social e durante muito tempo, ligado a pessoas que mendigavam 
nas ruas das vilas e cidades, considerados incapazes de prover 
o seu sustento, que manifestavam comportamentos de ócio e de preguiça, 
chamados de indigentes, pedintes, vagabundos, durante vários séculos, 
perpetrando o estigma social que se arrastou no tempo, sustentando 
a prática da caridade como resposta a esta mendicidade, que encobria 
o fenómeno sem abrigo aos olhos da sociedade e de quem governava. 

As características da população que pede nas ruas ou que nelas pernoita, al-
teraram-se nas últimas décadas. Com frequência nos cruzamos com pessoas 
de diferentes sexos, idades e etnias, portugueses ou estrangeiros que mal 
sabem falar português e que recorrem à mendicidade ou ao desenvolvimento 
de pequenas tarefas (arrumar carros ou lavar os vidros para-brisas) para an-
gariar uma pequena verba pecuniária (Fernandes, M. 2006) e após as graves 
crises económicas a nível mundial, os indivíduos que dormem na rua “já não 
são somente os marginalizados clássicos, mendigos e vagabundos; a estes 
veio juntar-se uma “nova geração de excluídos” fruto da crise económica, do 
desemprego, da droga e das deficientes políticas sociais. Está-se, portanto, 
perante um fenómeno que apresenta novos contornos e uma maior comple-
xidade” (Pimenta, 1992).

Na realidade, muitas destas situações correspondem a um conjunto de pro-
blemas, como sejam a falta de habitação, problemas familiares, sociais, eco-
nómicos, de desemprego ou doença mental, para além de que existe uma 
fronteira muito ténue entre os problemas que são causa ou consequência 
desta forma extrema de exclusão social.

Segundo Bruto da Costa, representa “uma das formas mais extremas de ex-
clusão social, por vezes uma das mais visíveis, aquela em que o carácter de 
privação múltipla é patente e, por vezes, contrasta fortemente com o meio 
ambiente em que se apresenta [...]. Também do ponto de vista técnico, é uma 
das formas mais complexas e mais difíceis de resolver” (1998: 80). 

A visibilidade deste problema social contribuiu para que se olhasse para o 
mesmo de uma nova forma. As pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) 

Enquadramento
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representam um dos fenómenos sociais mais complexos e multidimensionais em 
nível global, existindo já uma preocupação para atenuar e, por outro lado, promover 
o acesso destes indivíduos aos seus direitos e liberdades fundamentais, em condições 
de igualdade plena com a restante sociedade. 

A crescente preocupação do Governo Português relativamente a fenómenos que 
configuram formas extremas de pobreza e exclusão como é o caso das pessoas em 
situação de sem abrigo, está alinhado com recomendações emanadas pela EU e com 
a tomada de consciência da existência de um problema e da insuficiência de conheci-
mento atualizado sobre o mesmo o fez com que nas últimas décadas fossem criadas e 
promovidas políticas e medidas de caráter social e inclusivo, estratégias (e políticas) 
integradas, que permitam prevenir e combater de forma eficaz estes processos de 
marginalização social.

O modelo de intervenção definido assenta numa premissa de rentabilização de re-
cursos humanos e financeiros, bem como na necessidade de evitar a duplicação de 

Assim, em 2007, o governo português entendeu criar um “(...) Grupo Interinstitu-
cional, cuja missão foi a de desenvolver uma Estratégia Nacional, (...) com vista, não 
só a cumprir as diretrizes europeias nesta matéria, mas também a implementar 
um conjunto de medidas que permita criar condições para que sejam despistadas e 
acompanhadas as situações de risco prevenindo a perda de habitação, e garantindo 
que ninguém tenha de permanecer sem alojamento condigno”. (ENIPSA 2009-2015)

Após um período de interregno e avaliação da implementação da primeira Estratégia 
direcionada para os sem abrigo, surge uma nova Estratégia, aprovada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 107/2017, cuja visão aposta em consolidar uma abor-
dagem estratégica e holística de prevenção e intervenção, centrada nas pessoas em 
situação de sem-abrigo, por forma a que ninguém tenha de permanecer na rua por 
ausência de alternativas.

Assente em três objetivos estratégicos:

“Afinal, o modo como olhamos para um problema  
e procuramos combatê-lo depende 
do modo como o compreendemos.” 

Bruto da Costa, 1998

• A promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de 
sem-abrigo, (informação, sensibilização e educação);

• O reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em 
situação de sem-abrigo (aposta na formação e qualificação dos técnicos, 
dirigentes ou outros interventores em diferentes níveis de intervenção);

• Coordenação, monitorização e avaliação da ENIPSSA 2017-2023. 
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Conceito «Pessoa em situação de sem-abrigo»

Sem teto Sem casa

Pessoas a viver no espaço 
público. Consideram-se espaços 
de utilização pública:

• Rua, passeios e jardins;

• Estações de metro e de camionagem;

• Paragens de autocarro;

• Estacionamentos;

• Viadutos;

• Pontes ou semelhante. 

Pessoas a viver em centros 
de alojamento temporário;
• albergues, onde a pernoita é limitada;

• sem acesso a alojamento 
de longa duração.

Pessoas a viver em abrigo de emergência, 
considerando-se qualquer equipamento 
que acolha, de imediato, gratuitamente 
e por períodos de curta duração, 
pessoas que não tenham acesso 
a outro local de pernoita.

Pessoas a viver em alojamentos 
específicos para pessoas sem casa;

• alojamento (ex. apartamentos 
de transição), onde a pernoita é limitada;

• sem acesso a alojamento 
de longa duração.

Pessoas a viver em local precário, local que, 
devido às condições em que se encontra 
permita uma utilização pública, tais como:

• Carros abandonados;

• Vãos de escada;

• Entradas de prédios;

• Fábricas e prédios abandonados;

• Casas abandonadas ou outros.

Pessoas a viver em pensões ou quartos 
pagos pelos serviços sociais.

Tabela 27   Fonte: ENIPSSA

“Considera-se pessoa em situação de sem-abrigo aquela que, independentemente da 
sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, 
condição sócioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre:

Para melhor clarificar esta definição, apresentam-se alguns exemplos de situações 
em que as pessoas se encontram sem abrigo.

• sem teto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência 
ou com paradeiro em local precário ou; 

• sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para 
o efeito”.

In Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017

respostas e qualificar a intervenção ao nível da prevenção das situações de sem-abri-
go e do acompanhamento junto dos utentes, centrando-se no indivíduo, na família 
e na comunidade. 

Dado que esta Estratégia é dirigida a um grupo-alvo bem definido, existiu a necessi-
dade de consensualizar e aperfeiçoar o conceito que, após a aprovação da Estratégia 
passou a vigorar, em Portugal, no âmbito da sua implementação e que é o seguinte:
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O fenómeno das Pessoas em Situação 
de sem abrigo em Portugal

Ao longo dos tempos, no nosso país, as perceções sobre o fenómeno da “população 
de rua” foram diferentes, consoante o período histórico, as respetivas conjunturas 
socioeconómicas e os governantes da época. As constantes mutações da sociedade 
portuguesa ao nível da demografia, do tecido social e económico e mesmo pelos 
progressos tecnológicos, inscreveram problemas estruturais que até aos nossos dias 
evidenciam a necessidade da definição de políticas de inclusão social, para determi-
nadas franjas da população, especialmente para os sem-abrigo.

O processo de conhecimento do universo dos sem-abrigo é uma tarefa difícil e com-
plexa, “(…) homeless people exist outside of the normal structures of society, they comprise a 
moving target which by its very nature is dificult to access. Subsections of the homeless popu-
lation are even more difficult to identify (…)” (Edgar; Doherty et al, 2001). Traduzindo a 
citação destes autores, “os sem-abrigo existem fora das estruturas normais da sociedade, 
constituem um alvo móvel que, pela sua própria natureza, é de difícil acesso. Subseções da 
população em situação de rua são ainda mais difíceis de identificar” ou seja, muitas vezes, 
os números apontados referem-se a estimativas que, em algumas situações, tendem 
a variar amplamente consoante as fontes e o seu significado político

Embora não se consiga ter uma perceção real da grandeza, ao analisar-se os valores 
que determinadas organizações de apoio a esta população registam, verifica-se que 
os números apurados sugerem que este fenómeno está longe do fim e nos últimos 
anos os dados apresentados pela Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA) nos seus relatórios anuais, confirmam uma 
subida dos números de Pessoas em Situação de Sem Abrigo identificadas.

Em 2018, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE), estima que, em Portugal, o número de pessoas em situação sem-abrigo 
aumentou 157%, num período de quatro anos - entre 2014 e 2018, ano que regista-
ram 3396 pessoas sem um teto.

Já em 2019, os números voltaram a subir e, de acordo com o último relatório da 
ENIPSSA, apresentado já em 2021, mas tendo como referência a recolha de dados 
sobre o ano de 2020, refere que Portugal tem pelo menos 8209 pessoas em situação 
de sem-abrigo e em 2020 foram detetadas mais 1102 do que em 2019.

Dos 8209 sem-abrigo a viver em Portugal detetados no ano passado, mais de metade 
(58% - 4.786) estão na Área Metropolitana de Lisboa, e (15% - 1213) na região do 
Porto.

Da totalidade das pessoas identificadas, a maioria são homens na faixa etária dos 
45 aos 64 anos, sem teto ou sem casa até um ano. As principais causas estão asso-
ciadas a dependência de álcool ou de substâncias psicoativas (2442), desemprego 
ou precariedade no trabalho (2347) ou insuficiência financeira associada a outros 
motivos (2017).
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O levantamento dá ainda conta de que a maioria das pessoas nesta situação (2819) 
tem como fonte de rendimento o Rendimento Social de Inserção (RSI), seguindo-se 
fonte desconhecida (1946 indivíduos), salário ocasional (863), pensões e outras pres-
tações de carácter regular (858), prestações ou dádivas de carácter eventual (618), 
salário regular (515), outras (416) e ainda subsídio de desemprego (234). (www.pu-
blico.pt/2021)

O gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação 
de Sem-Abrigo refere que que o aumento de casos detetados se deve "fundamentalmen-
te a uma melhoria no processo de diagnóstico em todo o país, o que permite no curto e médio 
prazo a adoção de estratégias para um acompanhamento mais personalizado e próximo de 
cada pessoa e, em simultâneo o desenho e adoção de estratégias de prevenção" e acrescenta 
ainda que parte do aumento de casos detetados em 2020 pode também ser explicada 
pela crise provocada pela pandemia.

Sobre o facto de mais de 70% dos sem-abrigo viverem nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e do Porto, explica que "este fenómeno é muito urbano e citadino e tende a exponen-
ciar-se em cidades muito grandes", "em parte porque as pessoas tendem a ter a expectativa de 
que nas grandes cidades têm mais oportunidades e depois não as têm", mas também devido 
ao "grande anonimato em que as pessoas vivem com um enfraquecimento muito grande das 
relações sociais e pessoais", o que acaba por dificultar o combate a este fenómeno.

O Governo destaca, igualmente, que em 2020, de acordo com o mesmo levantamento, 
485 pessoas deixaram a situação de sem-abrigo e obtiveram uma habitação perma-
nente, numa subida de 39% face a 2019. (TSF – Rádio Notícia:2021)

Pessoas em situação de sem abrigo 
no Concelho de Leiria

Consubstanciado no modelo de intervenção e acompanhamento estabelecido pela 
ENIPSSA 2017-2023 nos objetivos estratégicos definidos, advém a necessidade de 
obter o conhecimento atualizado sobre esta realidade social e sobre esta problemática 
no território nacional, garantindo que a operacionalização da Estratégia (ENIPSSA 
2017-2023) é realizada no âmbito das Redes Sociais Locais e sempre que a dimensão 
do fenómeno o justifique, sejam criados ao nível local os Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).

Decorrendo das próprias características urbanas do fenómeno e da necessidade 
de conhecer e perceber a dimensão do problema no Concelho de Leiria, surge um 
diagnóstico elaborado no âmbito dos trabalhos da Plataforma Supraconcelhia, e que 
reforça a necessidade da conjugação de esforços e rentabilização de recursos na 
resolução do problema, que ganha já alguma expressão no concelho.
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Caracterização das Pessoas em Situação 
de Sem Abrigo

Tomando as diretrizes da ENIPSSA, em 08 de julho de 2020, é aprovado pelos par-
ceiros da Rede Social de Leiria a constituição do NPISA de Leiria. 

O NPISA de Leiria resulta de uma parceria institucional decorrente da Rede Social, 
composta por entidades públicas e privadas, com intervenção direta ou indireta junto 
de pessoas em situação de sem abrigo. Está organizado em Plenário e Núcleo Execu-
tivo composto por 6 entidades: 

Ao NPISA compete definir, propor e desenvolver todas as atividades que venham a 
ser consideradas como essenciais para a criação de condições necessárias à imple-
mentação e monitorização da ENIPSSA 2017-2023 no território. Compete também 
promover a utilização do conceito de pessoa em situação de sem abrigo previsto na 
ENIPSSA. Elaborar o diagnóstico local sobre o fenómeno das pessoas em situação 
de sem-abrigo, como contributo para o diagnóstico da rede social e base de planifi-
cação da sua atividade, nomeadamente na identificação e mobilização dos recursos 
necessários à resolução do problema.

Tem por objetivo intervir junto de pessoas em situação de sem-abrigo e acompanhar 
o processo de inclusão, promover ações de prevenção das situações de sem-abrigo, 
melhorar as respostas existentes e trabalhar na definição de novas respostas, as-
segurando os mecanismos que permitam dar continuidade e sustentabilidade aos 
resultados e impactos, em estreita articulação com o Conselho Local de Ação Social 
de Leiria.

• Câmara Municipal de Leiria

• Centro Distrital de Leiria, ISS.IP

• IEFP – Centro de Emprego de Leiria

• ARS Centro – Centro de Respostas Integradas de Leiria

• INPULSAR – Associação Para o Desenvolvimento Comunitário

• Paróquia de Leiria – Centro de Acolhimento de Leiria

A necessidade de se constituir uma equipa mais consistente e que permita estudar 
este fenómeno, disseminar o conceito e acompanhar as pessoas em situação de sem 
abrigo, justifica-se pelos dados apresentados no que diz respeito à sinalização/iden-
tificação do número de pessoas em situação de sem abrigo, antes da existência do 
NPISA e após a constituição do grupo de trabalho do NPISA em julho de 2020.



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 106

Os valores apresentados reportam-se a situações sinalizadas, nos anos de 2018 e 
2019, pela INPULSAR e pelo Centro de Acolhimento, sendo que nos anos de 2020 e 
2021 são já situações sinalizadas ao NPISA. 

Com a constituição do NPISA de Leiria em meados de 2020, com o acompanhamento 
pelas equipas e uma maior articulação entre os serviços, que se traduz num maior 
conhecimento e proximidade das situações, possibilitou-nos ter informação mais 
pormenorizada sobre as pessoas em situação de sem abrigo sinalizadas, nomeada-
mente em relação ao sexo, às idades, à causa ou causas que motivaram a situação 
de sem abrigo, doenças associadas, quantas conseguiram sair da situação de sem 
abrigo, quantas já não estão na cidade e quantas se encontram ativas em situação 
de sem abrigo. 

As pessoas identificadas em 2020 e 2021 são maioritariamente de sexo masculino, 
embora também se verifiquem pessoas do sexo feminino (normalmente em casal, 
embora existam algumas situações de pessoas do sexo feminino isoladas, conforme 
refletido nos gráficos seguintes:

Gráfico 34 – Centro de Acolhimento de Leiria; INPULSAR; NPISA Leiria
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Gráficos 35 e 36   Fonte: NPISA Leiria
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Relativamente à sinalização das pessoas em situação de sem abrigo, o NPISA de Lei-
ria criou alguns instrumentos de trabalho que nos permitem ter conhecimento da 
realidade, sempre atualizada em cada mês (antecipando as devidas alterações, uma 
vez que a fixação ou permanência destas pessoas em determinado território é muito 
flutuante e oscila de mês para mês e às vezes até de semana a semana), para efeito 
de registo e controlo das situações. Assim foi criada uma tabela/base de dados que 
nos permite fazer uma leitura das situações, controlar as saídas e as entradas, quer 
da situação de sem abrigo, quer destas pessoas à cidade de Leiria e caracterizar as 
situações por forma a poder responder em tempo útil e contribuir para o Diagnóstico 
Nacional sobre as Pessoas em Situação de Sem Abrigo efetuado pela ENIPSSA, em 
cada ano civil.

Assim, da análise efetuada aos registos de 2020 das 39 pessoas sinalizadas, em 31 
de dezembro, 12 pessoas saíram da situação de sem abrigo (autonomizaram-se e 
foram para quartos, ou para junto de familiares), sendo que 10 destas pessoas foram 
sinalizadas em 2020 e as outras duas eram registos de anos anteriores; 6 pessoas 
mudaram de cidade; e estavam registadas 14 pessoas sobre as quais não conseguimos 
apurar informação (houve um ou dois contatos e entretanto deixaram de procurar 
os serviços, deixaram de responder aos contatos e também não foram vistos pelas 
equipas de rua e portanto perdeu-se-lhe o rasto); das restantes situações, 13 man-
tiveram-se ativas (em situação de sem abrigo) no final de 2020, sendo que apenas 9 
dessas situações eram sinalizações de 2020, enquanto as restantes  eram situações 
já sinalizadas em anos anteriores (2018 e 2019) que transitaram na listagem e que 
foram objeto de intervenção e acompanhamento no ano seguinte.

Acresce ainda referir que durante o ano de 2020, 5 pessoas (sinalizadas e acompa-
nhadas pelos serviços, desde há alguns anos) foram integradas no Morada Certa – 
Projeto Housing First Leiria, promovido pela INPULSAR.

Em 2021, apesar de se verificar um aumento significativo das sinalizações face a 
2020, a leitura e análise dos dados permite-nos afirmar que o “saldo” ou o resultado 
final do trabalho desenvolvido é bastante positivo, nomeadamente no que toca à 
resolução de muitas situações para as quais foi possível encontrar resposta.

Assim, fazendo uma análise dos registos e sinalizações de Pessoas em Situação de 
Sem Abrigo em 31 de dezembro de 2021, pode dizer-se que:

• Das 54 sinalizações registadas, 23 pessoas que saíram da situação de sem 
abrigo (destas 23 pessoas, 5 correspondiam a sinalizações de 2020 que 
tinham transitado para 2021).

• 20 pessoas em situação de sem abrigo (pelas mais variadas razões) saíram 
ou mudaram de cidade;

Foram integradas mais 7 pessoas em situação de sem abrigo na resposta de Housing 
First (Morada Certa Promovida pela INPULSAR), perfazendo um total de 16 pessoas 
integradas nesta resposta, pese embora em 31 de dezembro de 2021, apenas perma-
necessem 14 pessoas, sendo importante referir que todas as que foram integradas 
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eram situações de pessoas que permaneciam há muitos anos na rua ou em condições 
muito precárias (a maior parte com mais de 10 anos na rua).

No final do ano de 2021, estavam apenas 15 pessoas em situação de sem abrigo ativa, 
praticamente todas sinalizadas durante o ano de 2021, sendo que apenas 2 pessoas 
das que se mantiveram em situação de sem abrigo diziam respeito a sinalização 
antes de 2021, o que quer dizer que todas as pessoas em situação de sem abrigo 
registadas antes de 2021, tiveram resposta de habitação e saíram da rua, à exceção 
de 2 pessoas que se mantiveram. Isto traduz-se num trabalho muito positivo com 
respostas efetivas para as pessoas em situação de sem abrigo.

Relativamente às pessoas em situação de sem abrigo para as quais não se conseguiu 
uma resposta no final de 2021, é importante conhecer o perfil destas pessoas, através 
de uma caracterização das mesmas. 

Breve caracterização das Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo na Cidade  
de Leiria em 31 de dezembro de 2021

Em relação às situações identificadas, encontramos trajetórias de grande vulnerabili-
dade, carência e insegurança, acumulam uma multidimensionalidade de problemáti-
cas associadas, nomeadamente ligadas a rutura familiar e consequente instituciona-
lização/ desinstitucionalização; ao cumprimento de medidas privativas de liberdade 
ou reclusão; ao consumo de substâncias psicoativas e álcool de forma continuada e ao 
longo de vários anos; a doença mental; a situações de maus tratos e de desemprego de 
longa duração em algumas situações agravadas pelo facto de acumulação de várias 
problemáticas pela mesma pessoa. 

As pessoas identificadas em situação de sem abrigo em 31 de dezembro de 2021, são 
maioritariamente do sexo masculino, conforme refletido no gráfico seguinte:

PSSA 2021 por sexo

67%
Masculino

33%
Feminino

Gráfico 37   Fonte: NPISA Leiria



01.4 Pessoas em Situação de Sem-Abrigo Rede Social

P. 109

No que respeita às idades, o escalão etário com mais representação é entre os 45 e os 
64 anos de idade com 11 pessoas, seguindo-se a faixa etária dos 30 aos 44 anos com 3 
pessoas, não se registando ninguém com 65 ou mais anos. No entanto, é importante 
referir que existe uma pessoa na faixa etária inferior a 30, que no caso, se trata de 
uma pessoa menor com 16 anos. 

As pessoas identificadas são todas de nacionalidade Portuguesa, embora não tenham 
todas a mesma naturalidade — 7 pessoas são naturais de Leiria e as outras 8 são 
naturais de outros Município de Portugal. Este registo também poderá justificar os 
dados relativamente ao tempo de permanência em situação de sem abrigo, sendo que 
nem sempre é fácil saber exatamente o tempo em que as pessoas se encontram nesta 
situação, em parte devido ao facto de serem pessoas que não estão sempre no mesmo 
sítio e percorrem várias cidades, vários Municípios pelo país inteiro, chegando por 
vezes a ter permanências de meses num local e depois irem para outro e outro, e 
sucessivamente, sem nunca se conseguir uma intervenção com aquela pessoa nem 
perceber exatamente a duração da situação.

Gráfico 38   Fonte: NPISA Leiria
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Gráfico 40   Fonte:NPISA Leiria
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A fonte de rendimentos destas pessoas é precária, sendo que a maior parte vivem de 
rendimentos incertos ou de prestações sociais como o Rendimento Social de Inserção 
– RSI ou Prestação Social Para a Inclusão – PSI, embora algumas também apresentem 
rendimentos de pensões, nomeadamente Pensões de Invalidez – PI, existem também 
algumas pessoas que referem ter algum rendimento de biscates (fonte desconhecida).

As pessoas em situação de sem abrigo acumulam, na maioria das vezes, várias pro-
blemáticas, pelo que a intervenção deve ser integrada e articulada entre os vários 
serviços e entidades que atuam no território. No gráfico abaixo, podemos observar 
que as problemáticas predominantes das pessoas sinalizadas, são o Desemprego de 
Longa Duração 2 pessoas (13%), Adições (PLA’s e consumos de SPA’s) 6 pessoas (40%), 
problemas associados a Doença Mental 4 pessoas (27%) e 1 pessoa menor (7%) por 
desinstitucionalização sem suporte familiar e existem depois 2 pessoas (13%) que 
acumulam problemas de adição com problemas associados à saúde mental. 

Em suma, importa referir que se tratam de indivíduos isolados, que recorrem com 
regularidade aos Serviços para conseguir satisfazer as necessidades básicas diárias 
ou solicitar outro tipo de apoios. Algumas das situações prevalecem há vários anos, 
com alguma intermitência ou com algumas ausências da cidade de Leiria, não se 
conseguindo precisar o tempo em que se encontram em situação de sem abrigo.

Gráfico 41   Fonte:NPISA Leiria
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Partindo do reconhecimento da complexidade e multidimensionalidade do fenómeno 
das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, podemos afirmar que não se trata somente 
de situações em que não é garantido o direito à Habitação, mas às quais também cor-
respondem um conjunto de problemas familiares, sociais, económicos, desemprego 
e doença mental, existindo ainda uma fronteira muito ténue entre os problemas que 
são causa ou consequência desta forma extrema de exclusão social. 

Respostas/ serviços em Leiria  
para as Pessoas em situação de sem abrigo

Em Leiria, existem vários serviços e respostas que respondem às necessidades diárias 
das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, pelo que oferecem: acolhimento individua-
lizado; apoio psicossocial; satisfação das necessidades básicas ao nível de Alimen-
tação, cuidados de Higiene pessoal, tratamento de roupa, fornecimento de peças de 
vestuário e calçado, cuidados de saúde, pagamento de medicamentos/acompanha-
mento a consultas e controlo da toma dos mesmos, encaminhamento para pernoita, 
pagamento de viagens — Centro de Acolhimento de Leiria – Paróquia de Leiria.

Distribuição de "snacks", atendimento Psicossocial; Encaminhamento para outros 
serviços sociais e de saúde, distribuição de roupa, apoio na compra de medicação – 
“Giros na Rua” – Equipa de Rua (INPULSAR).  

Alojamento transitório e temporário, alimentação — Refeições pontuais para aloja-
mentos de emergência, higiene, acompanhamento técnico durante a permanência 
– CAES – Centro de Alojamento de Emergência Social (Centro Distrital de Leiria, 
ISS.IP.).

E ainda a disponibilização de habitação individual, dispersa, permanente e integrada 
a pessoas em situação de sem-abrigo (crónico) — Morada Certa – Leiria Housing First 
(INPULSAR), seguindo-se uma apresentação e caracterização da resposta e seus 
beneficiários.

No que concerne à prossecução de respostas dirigidas a pessoas em situação de 
sem-abrigo no concelho de Leiria, a aposta tem sido na definição de uma estratégia 
integrada e articulada de intervenção, por forma a garantir um trabalho de continui-
dade e a prevenção das recaídas nestas situações. 

O Modelo de intervenção e acompanhamento é definido ao nível do NPISA, resulta 
da situação e do contexto da pessoa e baseia-se no modelo da ENIPSSA.

Em linha com as diretrizes governamentais, a aposta tem sido em disponibilizar 
soluções de habitação para as pessoas em situação de sem-abrigo, numa abordagem 
que coloca a habitação em primeiro lugar para, a partir daí, trabalhar a respetiva 
inserção social e autonomia dos utentes.
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O Morada Certa – Leiria Housing First, promovido pela InPulsar — Associação para 
o Desenvolvimento Comunitário, visa promover o acesso direto a uma habitação in-
dividualizada, estável e integrada a pessoas em situação de sem abrigo, particular-
mente as situações crónicas. Bem como garante e mobiliza um conjunto diversificado 
de serviços de suporte individualizados no contexto habitacional e na comunidade. 
Trata-se de uma resposta diferenciadora que tem por base os seguintes princípios: o 
acesso à habitação como um direito humano; a importância da escolha por parte do 
utente; a separação da casa e do tratamento; a orientação para o recovery; a redução 
de riscos e minimização de danos; o envolvimento e participação ativa do utente; a 
pessoa no centro da intervenção da intervenção e o suporte flexível e permanente.

O projeto surgiu em 2019 com o apoio do Município de Leiria, com vista a apoiar 
três pessoas em situação de sem abrigo. Face aos resultados desta primeira fase, em 
2020, foi possível disseminar e alargar esta resposta, primeiro com o apoio do Gru-
po Lusiaves, uma empresa privada, que iniciou um apoio inédito de financiamento 
de projetos desta natureza, e seguidamente com a assinatura de um protocolo para 
a constituição de Equipas Técnicas de Suporte e Acompanhamento a Utentes em 
Contexto Habitacional “Housing First”.

Até dezembro de 2021, o projeto Morada Certa integrou 16 inquilinos (15 do sexo 
masculino e 1 do sexo feminino). O processo de integração tem sido progressivo e 
apresenta uma taxa de permanência de 87,5%7.

A maioria dos inquilinos situa-se na faixa etária entre os 45-64 anos (69%), seguida 
da faixa etária entre os 30 – 44 anos (19%). De registar que há um inquilino com 
menos de 30 anos e outro com 65 ou mais anos.

2020 2021

7 Um por falecimento por doença crónica e outro inquilino porque mudou de concelho porque iniciou um relacio-
namento.

Gráfico 43   Fonte: InPulsar

Gráficos 44 e 45   Fonte: InPulsar
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Gráficos 46 e 47   Fonte: InPulsar

Gráficos 48 e 49   Fonte: InPulsar

Dos inquilinos acompanhados/as, a maioria apenas completou o 1.º CEB (38%), se-
guido do 2.º e 3.º CEB (31%) e sem escolaridade (31%). 

Relativamente à duração da situação, a maioria dos inquilinos integrados no progra-
ma estavam em situação de sem-abrigo há mais de 10 anos. O modelo Housing First é 
particularmente dirigido a situações crónicas de sem-abrigo e tem-se revelado eficaz, 
mesmo entre as pessoas com elevadas necessidades de apoio e comorbilidades. 

De referir ainda que em termos de problemática predominante, à entrada do projeto, 
destacam-se os problemas ligados ao álcool (7 pessoas), o consumo de substâncias 
psicoativas (6 pessoas) e os problemas de doença mental (3 pessoas).

Em síntese, a maioria dos inquilinos são homens (94%), solteiros (69%), com uma ida-
de média de 52 anos. A maioria das pessoas integradas são naturais de Leiria (75%) 
e apresentam baixas habilitações académicas. Verifica-se uma maior estabilidade 
habitacional, melhoria na qualidade de vida e integração comunitária.

8 Utentes que colocaram prótese dentária ou óculos.
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19% (3)
Entre 5 
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Há 10 ou 
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Duração da Situação
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a sua imagem  8

19% (3)
Utentes integrados  
em movimentos 
associativos/voluntariado

100% (16)
Utentes com Plano 
Individual contratualizado

25% (4)
Utentes integrados 
no mercado de trabalho

Outros Aspetos a Considerar
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Tabela 28   Fonte: InPulsar

Entidade Promotora Designação da Resposta Nº de Vagas Previstas

InPulsar – Associação para 
o Desenvolvimento Comunitário

Apartamentos Partilhados 5

Morada Certa 20

Relativamente à avaliação que os inquilinos fazem deste modelo:

• 100% sente-se muito satisfeito em relação ao apoio do programa "Morada 
Certa";

• 100% sente-se muito satisfeito em relação ao grau de envolvimento e 
preocupação dos membros de equipa;

• 80% sente-se muito bem e 20% sente-se bem com a forma como o pro-
grama "Morada Certa" o ajuda a sentir-se bem.

Principais resultados:

• Maior adesão a cuidados de saúde (cuidados primários e especializados) 
e consequente melhoria do estado de saúde

• Diminuição dos consumos de substâncias psicoativas

• Aumento do sentimento de segurança, estabilidade e privacidade

• Melhoria das condições de autonomização e responsabilidade (inserção 
profissional e comunitária)

• Envolvimento proativo da rede de parceiros (NPISA; Saúde; Proprietários; 
Particulares)

• Melhoria da imagem das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo

• Satisfação dos inquilinos relativamente ao programa

Os Apartamentos Partilhados surgem como uma resposta concreta ao aumento de pes-
soas em situação de sem-abrigo (PSSA) na cidade de Leiria e à necessidade de criar 
respostas diversificadas de alojamento de caráter temporário que garantam uma 
intervenção imediata para situações de pessoas recém-chegadas a esta situação e 
pessoas que entram e saem da situação. Com vista à prossecução deste objetivo, a 3 
de fevereiro de 2022, foi celebrado um protocolo de compromisso de prestação de 
serviços de apoio, acompanhamento social e alojamento em Apartamento Partilhado 
entre o Instituto da Segurança Social e a InPulsar – Associação para o Desenvolvi-
mento Comunitário.

Desta forma, salientamos como respostas, para além da resposta de emergência, os 
seguintes projetos que preveem as seguintes vagas para 2022:
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área temática

Migrantes
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as Migrações 
existem desde os tempos mais remotos que a humanidade 
está em movimento. Algumas pessoas movem-se em busca 
de oportunidades de trabalho ou económicas, para se unir à família 
ou para estudar. Outros deslocam-se para escapar de conflitos, 
perseguições, terrorismo ou violações de direitos humanos. Muitos 
outros movem-se na sequência dos efeitos adversos das alterações 
climáticas, desastres naturais ou outros fatores ambientais.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), define um migrante 
como qualquer pessoa que se mude ou se desloque através de uma fronteira 
internacional ou dentro de um Estado longe do seu local habitual de residên-
cia, independentemente do estatuto legal da pessoa; do movimento ser vo-
luntário ou involuntário; das causas do movimento; ou da duração da estadia.

Em Portugal, o processo de imigração passou por várias circunstâncias, desde 
a fixação de diferentes povos no processo de criação da nação portuguesa ao 
longo de milhares de anos, passando pelo mundo dos dias de hoje, com a imi-
gração proveniente das suas ex-colónias, da Europa de Leste, ou, até mesmo, 
a imigração sénior de luxo proveniente de outros países da União Europeia, 
devido à criação desse espaço comum e ao desejo dos europeus do Norte da 
Europa se fixarem nos países do Sul.

Portugal, tal como Espanha, passou de um país de emigração para um país 
de imigração, ou seja, a entrada de pessoas é superior à saída.

Em 2005, as maiores comunidades imigrantes legais em Portugal foram as 
Brasileiras, Romenas, Cabo-Verdianas e Angolanas. Todas estas comunida-
des foram as maiores em diferentes anos, acabando por ser suplantadas por 
outras provenientes de ondas migratórias mais recentes.

Segundo o Observatório das Migrações e de acordo com os dados mais recen-
tes apresentamos o seguinte:

Enquadramento
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• 6,4% dos residentes em Portugal são estrangeiros

• Portugal é apenas o 18.º país na UE com mais estrangeiros, com 6 estran-
geiros por cada 100 residentes

• Em 2020 Portugal atingiu os 662 mil residentes estrangeiros com 67.160 
de entradas (Imigrantes)

• A maioria dos estrangeiros são do sexo masculino 50.8%, sendo que 
49,2% pertencem ao sexo feminino.

Relativamente à percentagem da população migrante por nacionalidade apre-
sentamos o seguinte gráfico:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57%
Brasil

14%
Reino Unido

11%
Cabo Verde

9%
Roménia

9%
Ucrânia

Nacionalidade da População Emigrante

Gráfico 50   Fonte: Observatório das Migrações

Concelho de Leiria

Garantir o acolhimento com dignidade dos migrantes em Portugal leva à necessi-
dade de implementação de medidas e ações concretas que promovam a integração 
pessoal, social, profissional e cívica a nível local. O acesso de direito a uma cidadania 
resultante da tomada de consciência das oportunidades geradas pela diversidade 
cultural, enquanto fator de apoio ao desenvolvimento local permite aprofundar a 
realidade nesta matéria e, consequentemente, a criação de respostas e de práticas 
que possam contribuir para a construção de níveis superiores de integração dos 
migrantes visando o sucesso das políticas de integração.  

O concelho de Leiria nos últimos anos é marcado por uma forte e crescente presença 
de residentes estrangeiros. 

De acordo com os dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 
residiam no concelho de Leiria um total de 6.889 estrangeiros/as, dos quais 6.881 
tinham Títulos de Residência e 8 eram estrangeiros/as com Visto de Longa Duração. 
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É ainda importante referir que, de acordo com a mesma fonte do Portal de Estatística 
do SEF de 2020, do total de estrangeiros/as no concelho de Leiria, 48,5% (3.345) são 
do género masculino e 51.4% (3.544) feminino. 

A comparação com o ano 2019 indica que ocorreu um aumento significativo da po-
pulação estrangeira, com cerca de mais 11,8%. No entanto, os números podem não 
refletir a realidade, uma vez que não contemplam os cidadãos excluídos dos regis-
tos estatísticos oficiais, restringindo-se aos cidadãos “documentados”, pressupondo 
percentagens mais elevadas.

O SEF, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), o Registo de Cidadãos 
Estrangeiros da CML e o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), 
enquanto entidades públicas, assumem um papel preponderante no acolhimento e 
integração dos migrantes. A área de atuação destas entidades relaciona-se direta-
mente com a regularização, direitos e deveres dos migrantes.

Em maio de 2021, a abertura do CLAIM de Leiria enquanto serviço do Alto Comissa-
riado para as Migrações (ACM) em parceria com o Município de Leiria, tendo como 
objetivo apoiar todo o processo de acolhimento e integração à população, migrante 
do conselho – efetuou 370 atendimentos, entre os quais 164 a estrangeiros do sexo 
masculino e 318 do sexo feminino, provenientes maioritariamente do Brasil, Ucrânia, 
Marrocos e Angola. Os temas abordados correspondem principalmente a Permanên-
cia em Território Nacional, Reagrupamento Familiar, Nacionalidade, Atendimento 
Social, Educação, Saúde.

De salientar que um grande número de atendimentos, apoios ou encaminhamentos 
impôs uma articulação direta com as várias entidades e serviços do Concelho de 
Leiria, nomeadamente, serviços de Ação Social do Município, Centros de Saúde, Se-
gurança Social, IEFP, Gabinetes de Inserção Profissional e Agrupamentos Escolares, 
entre outros.
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144 113 120136 83109
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Brasil Ucrânia Uzbequistão China Roménia

Populacão estrangeira residente e com visto 
de longa duração no Concelho de Leiria

2000

1000

0

Gráfico 51   Fonte: site SEFTAT – Portal de Estatística 2020
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No âmbito da Ação Social do Município, e enquanto entidade promotora de inclusão 
social de grupos sociais em situação de vulnerabilidade, também direcionada para 
a comunidade migrante, registamos um número consubstancial de candidaturas a 
programas de apoio que o Município dispõe para estes grupos vulneráveis. 

Destacamos o Fundo Municipal de Emergência Social (FMES) que tem como objetivo a 
atribuição de Apoio Financeiro de caráter urgente e inadiável, a agregados familiares 
e pessoas isoladas que vivam em situação económico-social precária e de emergên-
cia, apresentando-se os seguintes dados relativamente a pessoas Migrantes:

• Entre agosto e dezembro de 2020, registaram-se 30 candidaturas, cor-
respondentes a 30 agregados familiares e abrangendo um total de 83 
indivíduos;

• Em 2021, registaram-se 101 candidaturas, correspondentes a 101 agre-
gados e abrangendo um total de 279 indivíduos.

As nacionalidades dos agregados que efetuaram o referido pedido de apoio 
correspondem ao seguinte:

Relativamente ao Programa “Creche para Todos”, que apoia agregados familiares 
residentes no concelho de Leiria, na medida em que integra crianças dos três meses 
aos 36 meses de idade, que estejam enquadradas no 1º, 2º e 3º escalão do abono de 
família e que não obtenham vaga na rede solidária no concelho - apresenta um total 
de 24 candidaturas de estrangeiros em 2021, correspondentes às seguintes nacio-
nalidades: Angola = 2; Espanha = 1; Rússia = 1; Ucrânia = 1; India = 1 e Brasil = 18.

O Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria, com o 
pressuposto de apoiar o arrendamento no mercado privado a famílias com dificul-
dades económicas, evitando ações de despejo e constituindo-se como alternativa à 
habitação social e enquanto programa com caráter provisório, que pretende ajudar 

Número de cidadãos migrantes
que solicitaram FMES, por nacionalidade
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Gráfico 52   Fonte: DIDIS – Divisão de Desenvolvimento social e da Saúde da C.M.L
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à reorganização socioeconómica do agregado familiar e promover as condições de 
habitabilidade e tipologia adequada à dimensão do agregado familiar – em 2020 
registou 22 pedidos de cidadãos migrantes, sendo que no ano de 2021 registou 38 
pedidos, evidenciando um ligeiro aumento.

Na área da Habitação Social, o Município visa a promoção da melhoria da qualidade 
de vida, de indivíduos e famílias em situação de carência económica, permitindo o 
acesso a uma habitação adequada e que reúna todas as condições de habitabilidade 
– em 2020 registou 1 pedido para um agregado familiar de 4 migrantes e no ano de 
2021 também 1 pedido para 3 migrantes.

No que diz respeito a ofertas de trabalho e empregabilidade o Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP), é um serviço do Município que tem como objetivo apoiar jovens 
e adultos desempregados, nacionais e migrantes, na definição ou desenvolvimento 
do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalhado, em estreita 
cooperação com o IEFP, nomeadamente para pessoas desempregadas e à procura 
de novo emprego. Apesar de não termos dados correspondentes aos atendimentos 
deste Gabinete, importa referir que o CLAIM de Leiria, no âmbito da sua atuação, en-
caminhou um total de 10 cidadãos migrantes para este serviço, uma vez que apenas 
dá resposta a cidadãos com situação regularizada. 

O IEFP enquanto serviço público de emprego nacional estabelece como missão a 
promoção da criação e da qualidade do emprego e o combate ao desemprego, através 
da execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional. 
Dispõe de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) – estruturas de apoio ao emprego, 
que em estreita colaboração com os gabinetes de emprego, suportam a atuação dos 
mesmos no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou rein-
serção profissional de desempregados, nomeadamente para pessoas que necessitam 
de apoio na resolução do seu problema de inserção ou reinserção profissional.

Os cursos de Português Língua de Acolhimento permitem elevar a capacidade de ex-
pressão e compreensão da língua portuguesa junto de adultos migrantes em Portugal, 
e facilitar o seu processo de integração social, profissional e cívico, contribuindo para 
a prevenção da discriminação em função da origem e promovendo a igualdade. Estes 
são destinados a cidadãos migrantes, adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, 
desempregados ou ativos empregados, cuja língua materna não é a portuguesa e/ou 
que não detenham competências básicas, intermédias ou avançadas, de acordo com 
o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL).

Existe um apoio financeiro concedido pelo IEFP, IP aos emigrantes ou familiares de 
emigrantes que iniciem atividade laboral em Portugal continental, e apoios com-
plementares para comparticipação das despesas inerentes ao seu regresso e do seu 
agregado familiar. São destinatários dos apoios os cidadãos que reúnam, cumulati-
vamente, as seguintes condições:
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• Iniciem atividade laboral em Portugal continental entre 1 de janeiro de 
2019 e 31 de dezembro de 2023, mediante a celebração de contrato de 
trabalho por conta de outrem ou mediante a criação de empresa ou do 
próprio emprego;

• Sejam emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 
2015;

• Tenham a respetiva situação contributiva e tributária regularizada;

• Não se encontrem em situação de incumprimento no que respeita a 
apoios financeiros concedidos pelo IEFP, IP;

• São, igualmente, destinatários da medida os familiares dos emigrantes 
que saíram de Portugal até 31 de dezembro de 2015, desde que reúnam 
as restantes condições previstas para os destinatários da medida.

Notas

(i) Considera-se emigrante o cidadão nacional que tenha residido em país es-
trangeiro durante, pelo menos, 12 meses, com carácter permanente, em país 
estrangeiro e onde tenha exercido atividade remunerada por conta própria ou 
por conta de outrem.

(ii) Considera-se familiar de emigrante o cônjuge ou equiparado, o parente ou 
afim em qualquer grau da linha reta e até ao 3.º grau da linha colateral que com 
ele tenha residido, com caráter permanente, em país estrangeiro, por período 
não inferior a 12 meses.

Tal como referido anteriormente, o IEFP dispõe de uma rede de GIP, promovidos 
por entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, credenciadas para prestar 
apoio a jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção 
no mercado de trabalho.

Os GIP, em estreita articulação com os serviços de emprego, podem desenvolver as 
seguintes atividades:

• Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude 
empreendedora;

• Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;

• Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e em-
preendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos;

• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 
emprego e na formação profissional no espaço europeu;

• Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de com-
petências de empregabilidade e criação do próprio emprego;

• Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego;
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• Ações previstas no eixo 1 – Emprego, formação e qualificação do Progra-
ma de Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS+;

• Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios 
em matéria de segurança social;

• Outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, 
para apoio à inserção profissional dos desempregados.

Entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos:

• Autarquias locais;

• Instituições particulares de solidariedade social;

• Associações relevantes na dinamização e desenvolvimento local;

• Associações para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas;

• Associações sindicais e empresariais

O GIP - Migrante é uma atividade da InPulsar- Associação para o Desenvolvimento 
Comunitário, desde 01 de janeiro 2021 e surgiu a convite do ACM, na sequência 
do trabalho desenvolvido pela InPulsar junto da população imigrante que reside no 
Concelho de Leiria. Tem como objetivos: 

• Promover o acesso às oportunidades educativas, formativas e desenvol-
ver uma atitude empreendedora de abordagem ao mercado de trabalho;

• Complementar a atividade do serviço público de emprego, numa lógica de 
proximidade, garantindo o desenvolvimento das ações contratualizadas 
com os serviços de emprego; ;

• Reforçar o apoio aos desempregados e outros grupos em situação de 
desfavorecimento na definição ou desenvolvimento do seu percurso de 
inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Trabalhar noutro país implica um conjunto de desafios para os quais todos se devem 
preparar adequadamente. A adaptação a uma nova cultura e uma nova língua, legis-
lação laboral e um sistema de proteção social diferentes, questões de fiscalidade, de 
acesso à saúde e ao ensino - mas também informação sobre o custo de vida, a procura 
de alojamento ou até, num primeiro momento, como procurar e candidatar-se a um 
emprego - são algumas das condições a ponderar, sem precipitações, antes de partir.

No âmbito social e cultural, destaca-se a AMIGrante (Centro Associativo Municipal) 
que à semelhança dos anos anteriores, e enquanto associação de migrantes, se cons-
titui num espaço privilegiado de organização de pertenças culturais, comunitárias 
e de participação, nos quais as pessoas são atores intervenientes na defesa dos seus 
direitos e na promoção de condições de bem-estar social. O horário de atendimento 
de apenas 2 horas diárias, em dois dias, e de 4 horas em 3 dias da semana, efetuado 
por voluntários. Importa referir que o contexto pandémico exigiu o encerramento 
da Associação por longos períodos de tempo. As questões abordadas referem-se so-
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bretudo a legalização, educação, trabalho, nacionalidade, apoio social e outros (e.g., 
reagrupamento familiar, retorno voluntário, saúde, habitação), mantendo-se os con-
tactos não só com a administração pública, mas também com entidades privadas.

Ainda no âmbito social, destaca-se a INPulsar, com as várias respostas sociais dire-
tamente direcionadas para a comunidade migrante do conselho.

O GIP Imigrante tem como objetivos promover o acesso às oportunidades educativas, 
formativas e desenvolver uma atitude empreendedora de abordagem ao mercado de 
trabalho; Complementar a atividade do serviço público de emprego, numa lógica de 
proximidade, garantindo o desenvolvimento das ações contratualizadas com os ser-
viços de emprego; Reforçar o apoio aos desempregados e outros grupos em situação 
de desfavorecimento na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção 
ou reinserção no mercado de trabalho.

Evolução do nº de atendimentos
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Gráfico 53   Fonte: AMIGrante

Tabela 29   Fonte: GIP Imigrante NS: 132 166 298

Sub: 34 63 97

T: 166 229 395
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até 29 anos
(inclusivé)

Não subsidiados 4 3 2 1 17 8 19 20 74 42 32
98

Subsidiados 0 2 1 0 0 3 5 13 24 6 18

30 anos 
– 54 anos

Não subsidiados 8 19 19 16 32 25 16 48 183 75 108
248

Subsidiados 4 11 7 3 6 7 6 21 65 23 42

> 55 anos
Não subsidiados 5 11 5 7 4 4 1 4 41 15 26

49
Subsidiados 1 0 1 1 2 2 1 0 8 5 3

Subtotais 22 46 35 28 61 49 48 106
395

Totais Habilitacionais 68 63 110 154

Total Global Anual
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O GIP Imigrante realizou 1.115 atendimentos no decorrer do ano de 2021, perfa-
zendo um total de 395 candidatos imigrantes, correspondendo a uma média de 3 
atendimentos por utente. Destes 395 imigrantes, 37% não reuniam as condições 
necessárias para se inscreverem no IEFP. Podemos caracterizar este público por se 
encontrar, maioritariamente, na faixa dos 30 — 54 anos (63%), e predominantemente 
do sexo feminino (58%).

Podemos ainda distinguir quatro principais nacionalidades dos utentes do GIP Imi-
grante: Brasil, Ucrânia, Marrocos e Angola. 

O Projeto Redes na Quint@ – E8G, promovido pela InPulsar – Associação para o De-
senvolvimento Comunitário, surge da candidatura ao Programa Escolhas 8ª Geração. 
É um projeto de intervenção local junto de crianças e jovens provenientes de con-
textos socioeconómicos vulneráveis na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, 
Leiria. Intervém especificamente na Urbanização Quinta do Alçada.

O Redes na Quint@ pretende promover a inclusão social e o diálogo intercultural de 
crianças, jovens e comunidade da Quinta do Alçada, através de práticas participativas, 
de proximidade e promotoras de estilos de vida saudável.

O projeto assume-se como uma resposta inovadora, de aposta e ampliação de fa-
tores e recursos endógenos, com o enfoque em melhorar os resultados escolares; 
desenvolver competências nas áreas das TIC; promover hábitos de saúde e/ou de 
vida saudáveis; desenvolver competências para o diálogo intercultural; desenvolver 
competências pessoais e/ou sociais e/ou cognitivas em crianças, jovens, familiares 
e comunidade em geral.

O Sistema de Segurança Social pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e a 
igualdade de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão social entre 
todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou 
residam no território português. É composto por três sistemas, o Sistema de Proteção 

Nacionalidade: evolução por trimeste
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Gráfico 54   Fonte: GIP Imigrante
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Social de Cidadania, o Sistema Previdencial e o Sistema Complementar nos termos 
da Lei de Bases da Segurança Social (Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro).

A Segurança Social tem várias respostas sociais, com o objetivo de ajudar as pessoas 
e famílias mais carenciadas. Entre os serviços disponibilizados, os mais procura-
dos na Seg. Social de Leiria correspondem a pedidos de PRESTAÇÕES FAMILIARES, 
nomeadamente o Abono de Família - Prestação em dinheiro atribuída mensalmen-
te, com o objetivo de compensar os encargos familiares respeitantes ao sustento e 
educação das crianças e jovens, desemprego, RSI, atendimento/acompanhamento 
social, estatuto do cuidador informal, programa operacional de apoio às pessoas 
mais carenciadas, POAPMC, PSI, CSI, apoio extraordinário COVID-19, programa de 
emergência alimentar – cantinas sociais, linha nacional de emergência social. 

Dentro do sistema de respostas da Segurança Social de Leiria destaca-se o RSI, cujos 
dados se apresentam no seguinte quadro.

A Delegação de Leiria da Cruz Vermelha desenvolve a sua missão em obediência aos 
Estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa e age em conformidade com as normas do 
Direito Internacional Humanitário, tendentes a garantir o respeito pela dignidade da 
pessoa humana, a favorecer a paz, a minimizar os efeitos negativos dos conflitos e a 
proteger a vida e a saúde das populações, onde se inclui a população migrante.  Na 
área do apoio social presta assistência e acompanhamento a centenas de famílias 
com algum tipo de carência, através da nossa loja social e através da distribuição de 
alimentos. 

a) Inclui: "América Central", "América do Sul (exceto Brasil)", "Ásia", "Índia",   
"Médio Oriente", "Países da UE (exceto Portugal)" e "Vazio-Desconhecido/a"

Região Mundo
Nacionalidade

Nº de Beneficiários

2020 2021

Brasil 35 44

África 26 32

Europa de Leste 6 10

PALOPS 3 11

OUTRAS (a) 9 17

Tabela 30   Fonte: Núcleo de Intervenção Social, Unidade  
de Desenvolvimento Social, Centro Distrital de Leiria, ISS, I.P.

Nº de Beneficiários com processamento de RSI residentes 
no concelho de Leiria de 2020 e 2021, por ano  
e por Região Mundo Nacionalidade
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Nº de Atendimentos Realizados Nacionalidade
Sexo

M F

20
20

22 Brasileira 6 16

5 Angolana 0 5

3 Moçambicana 0 3

20
21

79 Brasileira 4 75

19 Angolana 5 14

5 Moçambicana 2 3

1 Venezuelana 0 1

Número de atendimentos realizados pela  
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria  
à população migrante

De acordo com os dados disponibilizados, podemos verificar que nos anos de 2020 e 
2021 foram realizados 104 atendimentos pela Cruz Vermelha, conforme os gráficos 
abaixo apresentados, refletindo-se também o período de pandemia e, consequente-
mente, os confinamentos e regras de contenção e controlo da mesma.

A Cáritas Diocesana de Leiria tem como objetivos: 

Tabela 31   Fonte: Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria

1. a promoção da comunicação de bens em toda a Diocese de Leiria–Fátima, 
da caridade cristã, da cultura, educação;

2. a integração comunitária e social, na perspetiva dos valores do Evangelho, 
de todos os habitantes da comunidade onde está situada, especialmente 
dos mais pobres. Nesse sentido, presta Atendimento Social e tem ao dis-
por uma Loja Solidária.

O trabalho em parceria e articulado entre todas as entidades, quer de natureza públi-
ca, social e associativa, cuja ação se direciona e/ou cruza com a população migrante, 
constitui um fator essencial para a melhoria contínua das políticas de acolhimento e 
integração de migrantes a nível local. Desta intervenção em rede, é possível identificar 
os problemas-chave, bem como apresentar respostas que possibilitam minimizar 
o impacto dos mesmos. Os dados apresentados pelas referidas entidades expres-
sam o agravamento  das situações de pobreza na população migrante; o aumento 
do número de migrantes que recorrem ao IEFP; a existência de relações laborais 
precárias e informais; dificuldades na regularização de documentação que permita 
a permanência no pais; Insuficiente conhecimento da variedade de apoios socais e 
integração no emprego; baixo conhecimento de direitos e deveres de cidadania; in-
suficiência  de cursos de língua portuguesa para estrangeiros e cursos de formação 
certificada e não certificada; existência de situações precárias a nível habitacional, 
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nomeadamente na ocupação/sobrelotação dos espaços habitacionais; e por último, 
a prevalência e crescimento de redes de tráfico de seres humanos, que afeta toda a 
população migrante. 

Se por um lado, as entidades envolvidas na rede social identificam os problemas 
emergentes na população migrante, por outro, é visível um crescente número destas 
entidades, bem como o número de respostas que vão ao encontro da minimização 
dos referidos problemas, com vista ao sucesso no acolhimento e integração dos mi-
grantes. 

Por último, importa mencionar a realização do Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes (PMIM) de Leiria, que se constitui como um documento que incorpora as 
estratégias de atuação das diferentes entidades que atuam na área das migrações, 
a nível local, e que concorrem para a concretização do processo multivetorial de 
integração dos imigrantes na sociedade portuguesa.

Reconhecendo-se que a integração se faz a nível local, e que a Agenda Comum para a 
Integração de Nacionais de Países Terceiros (COM (2011) 455 final) recomenda que os 
estados-membros promovam mais políticas de integração ao nível local, melhorem a 
cooperação entre diferentes níveis de governânca (nacional, regional e local) e fomen-
tem a monitorização dos serviços e políticas desenvolvidas nesses diferentes níveis, 
sinalizando boas práticas. Assim, o ACM tem vindo a desafiar os Municípios, desde 
2014, à construção de Planos Municipais para a Integração de Migrantes, enquanto 
estratégia fundamental para uma mais adequada gestão dos fluxos migratórios e 
contributo para desenvolvimento local.

A Conceção e implementação do PMIM do Município de Leiria, como referido anterior-
mente, traduz-se num documento de gestão que incorpora estratégias de atuação a 
nível local, que contribua para a construção de níveis superiores de integração, assen-
tes no trabalho conjunto e articulado entre todos os atores, articulação determinante 
para a definição de estratégias que se constituam como uma atuação concentrada 
das diferentes entidades nas áreas das migrações com foco na mudança social, pro-
motora do avanço qualitativo e eficaz nas politicas de acolhimento e integração de 
migrantes em Portugal. O objetivo central do PMIM é o de aumentar o conhecimento 
sobre a realidade social da população migrante em Leiria para poder garantir uma 
intervenção neste domínio mais eficiente, eficaz e com maior impacto positivo na 
vida das pessoas migrantes. A elaboração de um diagnóstico participado por todos os 
stakeholders locais, incluindo obviamente os próprios migrantes, permitirá aumentar 
o conhecimento da realidade local nesta área. 

O diagnóstico social na área dos Migrantes pretende criar uma dinâmica de conhe-
cimento, reflexão e intervenção sobre a problemática da imigração, que possibilite 
a mediação com as populações de acolhimento e aqueles que chegam, mobilizando 
todos os agentes de mudança nesta problemática, intervindo em rede. Esta estrutura 
deverá permitir não só conhecer e interpretar a prática da inserção dos migrantes 
no “social local”, mas também ser uma estrutura disseminadora de boas práticas, de 
métodos, técnicas e conhecimentos com e para as instituições locais.
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área temática

área temática

Comunidades
Ciganas
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matriz swot

Comunidades Ciganas

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Incluir”;

• Projeto Giró Bairro/ Gira Comigo (Workshops 
dirigidos à comunidade cigana maioritária 
sobre percursos positivos de integração 
escolar e profissional (ROMA MODELS);

• Projeto Redes na Quint@;

• Kit Pedagógico INCLUSÃO SOCIAL. 
Despir os Preconceitos, Vestir 
a Inclusão, EAPN Núcleo de Leiria.

F1

• Absentismo, insucesso e abandono escolar precoce 
com incidência no 2º, 3º Ciclos e secundário 
em crianças e jovens de comunidades ciganas.

F2

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Incluir”;

• Projeto Giro ó Bairro (apoio 
na procura de emprego);

• Gira Comigo (oficinas para empoderar 
“saberes”: costura, carpintaria e bricolage).

F2

• Dificuldade de integração das pessoas 
ciganas no mercado de trabalho.

F3

• Gira Comigo com sessões de sensibilização 
com demonstração da cultura cigana à comunidade 
(Sessões Sobre História e Cultura Cigana);

• Projeto IL Trovatore: Os Roma do Lis – SAMP;

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Incluir”;

• Kit Pedagógico INCLUSÃO SOCIAL. 
Despir os Preconceitos, Vestir 
a Inclusão, EAPN Núcleo de Leiria

F3

• Estigmatização das comunidades ciganas, 
constituindo uma barreira à inclusão.

F4

• Centro QUALIFICA – Escola 
Henrique Sommer – Maceira;

• Projeto Giro o Bairro / Gira Comigo Workshops 
dirigidos à comunidade cigana maioritária 
sobre percursos positivos de integração 
escolar e profissional (ROMA MODELS) 
e oficinas para empoderar “saberes”: 
costura, carpintaria e bricolage;

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Incluir”.

F4

• Baixa escolaridade / baixa qualificação 
profissional da população adulta.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O1

• ACM / Núcleo de Apoio às Comunidades 
Ciganas – NACI;

• Estratégia Nacional para a Integração 
das Comunidades Ciganas – ENICC;

• ObCig – Observatório das Comunidades Ciganas;

• Programa Escolhas;

• “Roma Educa” e “Programa Operacional 
Para a Promoção da Educação – OPRE”;

• Plano Nacional de Combate ao Racismo 
e a Discriminação 2021–2025;

• Estratégia Nacional de Combate 
à Pobreza 2021–2030;

• Promover a inclusão e o sucesso educativo 
das comunidades ciganas – Guião para as Escolas 
2019 e Guião Pedagógico para a educação Pré-
escolar 2021 (Direção-Geral da Educação).

A1

• Não reconhecimento pela própria comunidade 
cigana da existência do problema;

1. Desconhecimento dos guias pedagógicos e de boas 
práticas de intervenção por parte dos técnicos;

2. Dificuldade em cumprir a Lei Geral, 
recorrendo à “Cultura Cigana/ lei cigana” 
para justificar os seus atos;

3. Incumprimento de regras e horários 
e abandono da escola/ formação;

4. A itinerância como um traço cultural 
subjacente a toda a comunidade cigana- 
motivada pelas deslocações frequentes, 
seja por razões económicas, ou sociais 
(aproximação ou distanciamento familiar);

5. Sociedade pouco comprometida com a questão 
da inclusão das comunidades ciganas;

6. Não aprovação de candidaturas 
a programas de financiamento.

O2

• Medida Emprego Jovem Ativo; Programa Investe 
Jovem; CEI; CEI+; Estágios Profissionais;

• IEFP: Programa de Apoio ao Associativismo 
Cigano (não sei se vai abrir novamente);

• Prémio “Empresas Integradoras” 
– promovido pelo OBCIG;

• Metodologia do projeto Aceder promovido 
pela EAPN Portugal no sentido de garantir 
a empregabilidade das comunidades, assim 
como o referencial técnico sobre comunidades 
ciganas e mercado de trabalho;

• POISE: Apoio à inserção socioprofissional 
das comunidades ciganas.

A2

• Crescimento de situações 
de racismo e de discriminação a vários 
níveis: europeu, nacional e local;

1. Crescimento de discursos populistas 
e estereotipados sobre as comunidades ciganas;

2. Incumprimento de regras e horários 
e abandono da formação/ local de trabalho;

3. A1.4; A1.6.

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F5

• Diversidade de respostas sociais 
existentes no concelho: Giro O Bairro; 
Gira Comigo e Redes na Quinta;

• Associação Cigana de Leiria – ANAKI;

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Incluir”.

F5

• Casamento Precoce entre jovens 
cada vez mais novos.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O3

• ACM / Núcleo de Apoio às Comunidades 
Ciganas – NACI;

• Associativismo Cigano;

• Estratégia Nacional para a Integração 
das Comunidades Ciganas;

• Programa ROMED Portugal;

• Letras Nómadas – Associação de Investigação 
e Dinamização das Comunidades Ciganas;

• Linhas de financiamento do ACM: 
Programa Escolhas; FAPE – Fundo 
de Apoio à Estratégia Nacional para 
a Integração das Comunidades ciganas.

A3 

• A1.4; A1.6; A2; A2.1;

• A dificuldade de algumas pessoas da comunidade 
cigana cumprirem e viverem de acordo 
com as regras estabelecidas, pode potenciar 
a estigmatização por parte da sociedade.

O4

• Estratégia Nacional para a Integração 
das Comunidades Ciganas - ENICC; 

• “Roma Educa” e “Programa Operacional 
Para a Promoção da Educação - OPRE”;

• Medidas nacionais do IEFP no âmbito 
da formação profissional.

A4

• A1.2; A1.3; A1.4.

O5

• ObCig – Observatório das Comunidades Ciganas;

• AMEC – Associação de Mediadores 
Ciganos – Portugal;

• Programa ROMED Portugal;

• Letras Nómadas – Associação de Investigação 
e Dinamização das Comunidades Ciganas.

A5

• A1; 

• A1.2; 

• A dificuldade de algumas pessoas 
da comunidade cigana cumprirem e viverem 
de acordo com as regras estabelecidas, criando 
desigualdade de género face aos papéis 
rigidificados de homem/mulher.
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Ainda hoje, a origem do povo cigano continua envolta em mistério. 
As suas histórias sempre foram transmitidas de geração para geração 
pela tradição oral, o que cria muitas lendas e não deixa registos 
precisos. “Em razão da ausência de uma história escrita, a origem 
e a história inicial dos povos roma foram um mistério por muito tempo. 
Até meados do século XVIII, teorias da origem dos roma limitavam-
se a especulações. No final do século, antropólogos culturais levantaram 
a hipótese da origem indiana dos roma, baseada na evidência linguística 
— o que foi posteriormente confirmado pelos dados genéticos”, além 
das roupas coloridas das mulheres e traços físicos, como o tom da pele9. 

Qualquer que seja o ponto de partida, sabe-se que se deslocaram do Oriente 
para o Ocidente até chegarem à Europa no fim do século XIV. Nessa época, 
os ciganos foram perseguidos pela Inquisição, o tribunal da Igreja Católica 
que julgava crimes contra a fé. Como conviviam tanto com mouros quan-
to com cristãos, os ciganos oscilavam do paganismo ao cristianismo, o que 
bastava para serem acusados de heresia. Eram considerados “diabólicos” 
e “pecaminosos”, especialmente por causa do estilo de vida, vestimentas, 
espiritualidade e também por ser um povo bastante festeiro10. 

Hoje, estima-se que existam cerca de 12 milhões de ciganos no mundo, cerca 
de metade estarão na Europa, concentrados principalmente na Europa Cen-
tral, em países como as Repúblicas Checa e Eslovaca, Hungria, ex-Jugoslávia, 
Bulgária e Roménia. 

Há três principais grupos ciganos, os Rom ou Roma, estão presentes mais 
na Romênia, falam romani e consideram os “verdadeiros ciganos’; os Calon 
ou Kalé, são conhecidos por “ciganos ibéricos”, falam o caló e estão mais 
concentrados na Espanha e Portugal e os Sinti, falam o sintó e estão mais 
concentrados na Itália, França e Alemanha (Nunes, 1996; Silva, 2014).

Enquadramento

9 In, https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciganos
10 In, https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-sao-e-de-onde-vem-os-ciganos/
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Segundo o Comité Europeu de Direitos Sociais do Conselho da Europa o número exato 
de pessoas de etnia cigana em Portugal é desconhecido e assenta em estimativas, que 
apontam para uma população entre as 24 mil e as 40 mil pessoas, mas que o comité 
europeu refuta, considerando que as estimativas entre as 45 mil a 50 mil pessoas 
são “mais realistas”, por incluírem os “invisíveis”, ou seja, as famílias que não estão 
referenciadas pelos organismos públicos e aqueles que não têm uma residência fixa11.

Embora estejam em Portugal há seculos, não há registos precisos de quando os ciga-
nos entraram em território português. Contundo, conforme estudos realizados por 
Magano, Mendes e Candeias (2014), há pelo menos 500 anos que os ciganos estão 
em terras portuguesas. 

Segundo (Oliveira;2018), vivemos um período de transformações em todos os níveis 
societários, no que diz respeito aos valores económicos, sociais e políticos. A questão 
social tão em evidência diante do processo crescimento da sociedade, ela carrega 
a historicidade da contradição entre capital e trabalho, a exploração de uma classe 
social sobre a outra, uma vez que a produção de riqueza é coletiva, porém apro-
priar-se dela é para uma pequena parcela da sociedade. As questões sociais tomam 
assim proporções e visibilidades diferentes quando a tomada de consciência dos que 
segregados pela sociedade e explorados economicamente começam por revindicar 
melhores condições de vida e surgem assim as chamadas Políticas Sociais.

Estas Políticas Sociais dirigidas para as comunidades ciganas, têm em linha de con-
ta as especificidades identitárias e culturais da pessoa cigana bem como o fortale-
cimento e autonomia individual e coletiva e o empoderamento enquanto cidadão 
participante na construção de uma intervenção social ética pautada pela liberdade, 
equidade e justiça social. Nesta linha de atuação, foram criados muitos programas 
de estratégias e intervenções junto das comunidades ciganas com o propósito de 
promover a igualdade de oportunidades, o combate à discriminação, o racismo e a 
intolerância.

Para dar respostas precisas às solicitações da Comissão Europeia aos Estados-Mem-
bros, o Alto Comissariado para as Migrações I.P. (ACM-I.P.) aprovou em 27 de Março 
de 2013 (à época, antigo ACIDI), através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
25/2º – 2013, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas16 
(ENICC) cujo objetivos da Estratégia Nacional bem como da União Europeia, abar-
cavam quatro eixos fundamentais designadamente, a saúde, habitação, emprego e 
educação e para além disso, um outro quinto eixo, transversal, que contemplava o 
reconhecimento e valorização da cultura e história cigana, os mediadores munici-
pais, a discriminação e racismo, a igualdade de género dentre várias outras medidas 
que contemplam as famílias e pessoas ciganas. (Magano, et al 2014; Relatório ENICC 
2016; Mendes & Magano, 2014).

11 Porfírio, João (2021) – Reportagem In, https://observador.pt/2021/03/24 Portugal continua a violar direito a 
habitação digna da comunidade cigana, avança Conselho da Europa – Observador – aced.abr.2022
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Nesta perspetiva e seguindo as orientações da Comunidade Europeia e do Governo 
Português, o Município de Leiria tem vindo a adotar políticas e projetos orientados 
para a promoção da inclusão social, tendentes a atenuar desequilíbrios em matéria 
de acesso a serviços básicos de suporte à qualidade de vida e de apoio a grupos etá-
rios mais fragilizados, nomeadamente pela melhoria da articulação entre entidades.

Para tal, entendeu como prioritário realizar um diagnóstico com a caracterização da 
comunidade cigana, características e necessidades específicas. Foi com base nessa 
caracterização que O Município de Leiria pretende potenciar a inclusão social desta 
população, reforçando a inserção/reinserção das comunidades que vivem em con-
dições precárias, com o objetivo de superar os problemas e fragilidades ainda verifi-
cados através de ações de promoção do desenvolvimento de competências pessoais, 
sociais e profissionais a serem trabalhadas, em parceria, com os parceiros locais.

Comunidade Cigana no Concelho de Leiria

No Concelho de Leiria a Comunidade Cigana está dispersa por vários aglomerados de 
famílias, que residem sobretudo em Bairros de Habitação Social, ou em acampamen-
tos (conjunto de estruturas/construções abarracadas, afastados do núcleo urbano) 
existindo ainda famílias dispersas na cidade e em algumas freguesias do Concelho.

Para aferir melhor o número de pessoas ciganas residentes no concelho de Leiria e 
para melhor caracterizar as suas vivências, hábitos e cultura, foram também con-
tactadas entidades da comunidade que são parceiras em projetos direcionados para 
estas pessoas e, foi também realizado um inquérito por questionário aos Presidentes 
das 18 Freguesias/Uniões de Freguesia do Concelho de Leiria, tendo-se obtido os 
resultados abaixo descritos.

Na presente data, os maiores aglomerados residem nos Bairros de Habitação Social 
situados nas Uniões de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes (Bairro Social 
da Integração com 18 agregados familiares residentes, 62 pessoas) e União de Fre-
guesias de Santa Eufémia e Chainça (Bairro Social Cova das Faias, com 31 agregados 
familiares, 149 pessoas).

Para além destes aglomerados, existem também seis famílias que residem em Bairros 
de Habitação Social propriedade do Município, noutras zonas residenciais, na União 
de Freguesias de Marrazes e Barosa, Bairro das Almuinhas – 4 agregados familiares; 
Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro – 2 agregados familiares e 1 pessoa do sexo feminino 
que, reside num Bairro de Habitação Social, propriedade de uma entidade externa 
(IPSS) na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
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Tabela 32

Tabela 33

AF Residentes Nº de Pessoas Sexo Feminino Sexo Masculino

Bairro da Integração 18 62 34 28

Bairro Cova das Faias 31 149 75 74

Bairro das Almuínhas 4 13 6 7

Bairro Sá Carneiro 2 9 5 4

Bairro de IPSS 1 1 1 0

TOTAL 56 234 121 113

Nº de Pessoas Sexo Feminino Sexo Masculino

UF Souto da Carpalhosa e Ortigosa 24 11 13

UF Parceiros e Azoia 4 NI NI

Freguesia de Regueira de Pontes 7 3 4

Freguesia do Arrabal 3 3 0

TOTAL 38 17 17

Comunidade cigana residente 
em Bairros de Habitação Social do Município

Comunidade cigana residente
nas Freguesias do Concelho

Em relação aos inquéritos por questionário aplicados às dezoito Freguesias/Uniões 
de Freguesia do Concelho, sobre a existência de pessoas ciganas a residir nos seus 
territórios, apenas dez freguesias responderam ao inquérito, tendo-se apurado os 
seguintes números: União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa – 24 
pessoas; União de Freguesias de Parceiros e Azoia – 4 pessoas; algumas Freguesias 
apesar de não terem respondido ao questionário, foram consideradas, na medida 
em que, por conhecimento dos serviços, sabe-se da existência de pessoas ciganas a 
residirem nestes territórios, nomeadamente: Freguesia de Regueira de Pontes – 7 
pessoas ( 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino); Freguesia de Arrabal – 3 pessoas 
do sexo feminino.

NI - Não identificado
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Gráfico 55   Fonte: Registos DIDSS; Giro ó Bairro; Freguesias e Uniões de Freguesia

Assim, considerando o número de pessoas ciganas identificadas, no âmbito das re-
colhas e de registos quer dos serviços quer das Freguesias a residirem no Concelho 
de Leiria podemos afirmar, que residem no Concelho cerca de 272 pessoas identifica-
das. No entanto, estes números ainda não refletem a totalidade das pessoas ciganas 
a residirem no concelho, pois existem algumas famílias dispersas pelo concelho, 
nomeadamente nas zonas urbanas que, por estarem perfeitamente integradas, a 
residirem em habitação arrendada no mercado privado e não recorrem aos serviços, 
não existem ainda registos, ou dados disponíveis que nos permitam contabilizar es-
sas famílias, pelo que se estima que este número possa vir a aumentar consoante se 
for melhorando o diagnóstico e consequentemente o levantamento da informação. 

F1   Absentismo, insucesso e abandono escolar
precoce com incidência no 2º, 3º Ciclos  
e secundário em crianças e jovens  
de comunidades ciganas

A população alvo residente no Bairro Social Cova das Faias caracteriza-se pela dimi-
nuição do abandono escolar porém ainda com muitas necessidades de intervenção 
a este nível.

Uma das causas deste fenómeno pode assentar na difícil acessibilidade e insuficiên-
cia de transportes públicos entre o bairro e o restante concelho, dificultando o acesso 
aos direitos sociais básicos e colocando barreiras à integração da comunidade na 
sociedade.



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 138

Relativamente ao absentismo/abandono escolar, que deram origem a sinalizações 
à CPCJ de Leiria, apresenta-se a tabela 34 (abaixo) que indicia um leve aumento do 
abandono escolar potenciad0 pela situação pandémica e condições de acesso e vul-
nerabilidade da comunidade.

Nota: Os dados constantes na tabela acima são referentes ao absentismo e aban-
dono escolar no concelho de Leiria, que resultaram em sinalizações à CPCJ.

Nota 1:  Os dados constantes na tabela acima são os existentes nos anos refe-
ridos, relativamente ao absentismo escolar da comunidade cigana, no concelho 
de Leiria, e que resultaram em sinalizações à CPCJ.

Faixa Etária
Absentismo/Abandono Casamentos 

CRC2018 2019 2020 2021

6 — 8 4/0 1/1 1/4 2/3

9 — 10 1/2 4/1 5/2 6/2

11 — 14 25/1 17/3 16/2 26/2

15 — 17 30/3 31/5 30/6 22/6 3

18 — 21 16/6 16/4 10/1 11/3

Totais 86/12 69/14 62/15 67/16

Absentismo/Abandono

2018 2019 2020 2021

12 18 14 24

Sinalizações de Absentismo/Abandono 
Escolar e Evolução 2018 a 2021

Comunidades Ciganas

Tabela 34   Fonte: Aplicação Informática da CNPDPCJ

Tabela 35   Fonte: Aplicação Informática da CNPDPCJ
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Na tabela 36 constata-se que, em 2021 as sinalizações reportadas à CPCJ por Ab-
sentismo Escolar de crianças e jovens da Comunidade Cigana corresponderam a 
35,82% do total reportado com a mesma problemática o que indicia, mais uma vez, 
as questões pandémicas e a transversalidade dos seus efeitos.

2021

Faixa Etária Absentismo Casamentos 
(CRC)

6 — 8 5

9 — 10 8

11 — 14 10

15 — 17 1 1

18 — 21 0

Totais 24

Tabela 36   Fonte: Aplicação Informática da CNPDPCJ

F4   Baixa escolaridade / baixa qualificação
profissional da população adulta

F2   Dificuldade de integração 
das pessoas ciganas no mercado de trabalho

A população residente no Bairro Social da Integração e no Bairro Social Cova das 
Faias apresenta um nível de escolaridade baixo, sendo que a maioria dos habitantes 
possui apenas o 1.º Ciclo ou não sabe ler nem escrever. Será necessário investir na 
motivação para a qualificação escolar e profissional através dos Projetos e respostas 
apresentados.

A Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC) adota as 
recomendações da Comissão Europeia de 5 de abril de 2011 “Um Quadro Europeu 
para as Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos até 2020”, que convida os 
Estados Membros a elaborar estratégias nacionais para a integração das comunidades 
ciganas e a privilegiar como áreas prioritárias de intervenção o acesso à educação, 
ao emprego, aos cuidados de saúde e à habitação. 

No eixo do Emprego e Formação foram definidas, no âmbito daquela Estratégia, as 
seguintes prioridades a serem desenvolvidas:
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• Promover um maior conhecimento das comunidades ciganas; 

• Capacitar os serviços e adequar respostas formativas às especificidades 
dessas comunidades; 

• Potenciar o acesso ao emprego e à criação do próprio emprego; 

• Aumentar as qualificações profissionais com vista à integração no mer-
cado de trabalho; 

• Desenvolver uma abordagem integrada junto das comunidades, privile-
giando o trabalho em parceria;

• Revitalizar as atividades tradicionais das comunidades ciganas para a 
sua integração socioprofissional; 

• Desenvolver ações de informação e sensibilização e de divulgação de boas 
práticas.

• Promover a inscrição nos serviços de emprego das pessoas desempre-
gadas pertencentes às comunidades ciganas, identificadas no âmbito de 
outras intervenções, nomeadamente através dos NLI e dos Contratos Lo-
cais de Desenvolvimento Social (CLDS+); 

• Assegurar o encaminhamento e a integração em medidas de emprego e 
de formação, ou noutras ações promotoras da empregabilidade; 

• Desenvolver ações de sensibilização junto de entidades empregadoras 
e outras instituições locais, tendo em vista promover a integração em 
medidas ativas de emprego e a inserção em oportunidades de emprego; 

• Apoiar a sinalização e o encaminhamento dos desempregados para ou-
tras entidades e respostas, caso se justifique, nomeadamente junto do 
coordenador técnico do CLDS+.

Neste contexto, ao centro de emprego e formação profissional compete garantir a 
implementação das medidas previstas na ENICC, em articulação com outras entida-
des relevantes, designadamente os Núcleos Locais de Inserção (NLI), os Conselhos 
Locais de Ação Social (CLAS) e os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) existentes 
na respetiva área de intervenção, nomeadamente: 

Para o efeito, estes serviços têm um técnico como interlocutor preferencial para as 
questões relacionadas com a aplicação da Estratégia, designadamente para efeitos 
de articulação com o respetivo NLI e CLAS, ou com o representante do serviço de 
emprego nestas instâncias, quando não seja o próprio, bem como com o Mediador 
designado, caso exista.

Todavia, apesar da estratégia, ao nível da ação pouco tem acontecido e continua a 
assistir-se à dificuldade de integração das pessoas ciganas no mercado de trabalho.

Um dos estereótipos mais comuns considera que os ciganos não gostam de trabalhar 
e preferem viver da “assistência social” a procurar um emprego. Esta ideia está longe 
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• 50,7% da população cigana já se sentiu discriminada no local de trabalho;

• 35,3% disseram terem sido rejeitados numa entrevista por causa de sua 
etnia;

• 26,9% sentiam-se mais controlados e/ou monitorizados;

• 11,9% têm experimentado situações que os impedem de desempenhar 
funções com visibilidade pública por causa de sua raça ou origem étnica.

de corresponder à realidade. Ainda assim, não se pode negar que algumas pessoas 
procuram viver dos apoios sociais, mas, este fenómeno pode ser observado em qual-
quer grupo, independentemente da sua origem étnica ou social.

Muitas pessoas ciganas continuam a ser excluídos do mercado de trabalho porque 
não possuem, para o desempenho de determinadas funções, os requisitos acadé-
micos e a experiência profissional necessárias. No entanto, mesmo que reúnam as 
qualificações exigidas pelo empregador verifica-se uma ideia generalizada e pré-con-
cebida que incide sobre a sua suposta falta de compromisso, dedicação e capacidade 
de trabalho. Este juízo sem fundamento conduz a situações de discriminação que 
dificultam a contratação de trabalhadores pertencentes a esta minoria.

Enquanto as taxas de desemprego na Europa variam entre 10 e 30 por cento, duran-
te os tempos de crise, a taxa de desemprego entre os cidadãos europeus de origem 
ROMA é estimada entre 40 e 80 por cento. Mas, entre os trabalhadores de etnia ci-
gana, e de acordo com o Estudo sobre a Discriminação por Raça ou Origem Étnica12, 
verifica-se que:

São diversos os casos de cidadãos da comunidade cigana que, quando contratados, 
são forçados a aceitar baixas remunerações ou a deslocar-se entre regiões/países 
em busca de emprego. E é nas atividades pouco procuradas pela sociedade, como 
os trabalhos agrícolas, cuja sazonalidade obriga ao afastamento das famílias e co-
munidades, florestais e pecuários que, por vezes, conseguem encontrar ocupação. 

Esta situação empurra-os para a procura de atividades complementares, atividades 
que compensem as baixas remunerações de que auferem. Os mercados e feiras são 
ainda procurados com alguma insistência mas, atualmente, esta atividade pouco 
acrescenta a estes trabalhadores devido ao modelo de venda praticado pelas grandes 
superfícies comerciais.

No entanto existem também alguns exemplos de boas práticas ou iniciativas que 
promovem a formação e lhe conferem melhores ferramentas e criam oportunidades 
para garantirem um maior leque na procura de trabalho ou ocupação. 

A existência de comportamentos discriminatórios para com a comunidade cigana 
em Portugal e a não sensibilização, por parte de algumas entidades empregadoras, 
para a contratação de pessoas desta etnia são fatores que condicionam o seu acesso 
ao mercado de trabalho, assim como a baixa escolaridade/qualificação.

12 In, http://goo.gl/IWDgZv
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F3   Estigmatização das comunidades ciganas,
constituindo uma barreira à inclusão

Vivemos num tempo paradoxal onde as atitudes de intolerância e racismo convivem 
numa sociedade que apela ao respeito pela diferença e pela diversidade cultural. Ape-
sar da história do mundo conhecer desde sempre a repressão, a perseguição de quem 
é visto como diferente, é necessário encarar com desafio para o futuro, a aceitação 
que não devemos ser todos iguais pois precisamos da diversidade, do pluralismo e 
de saber viver com a diferença. 

Falar de comunidades ciganas, de inclusão e de cooperação, é sempre um desafio. A 
verdade é que estamos a falar de comunidades com quem há mais tempo convivemos 
em território nacional, cuja história e o percurso de séculos traçou um caminho de 
afastamento e cisão com a comunidade maioritária que as foi empurrando para as 
margens da sociedade.13  

A realidade a que assistimos, é a de um grande desconhecimento que vem acom-
panhado de um conjunto de imagens estereotipadas construídas ao longo destes 
anos e que não abonam nada em favor de uma convivência pacífica entre ciganos e 
não-ciganos.

Apesar de os cidadãos portugueses não se considerarem racistas, as representações 
sociais refletem uma rejeição generalizada em relação aos ciganos. E percebe-se que 
para a formação dessas representações sociais negativas, pouca importância tem a 
idade ou o estatuto social das pessoas.

A verdade é que as pessoas não chegam a ver-se umas às outras como são na reali-
dade, “vêem-se” através de histórias e contos, formando opiniões e juízos inexatos. 
O preconceito é visível e revela-se na recusa de aproximação e pouca envolvência 
por parte da população maioritária em relação ao grupo étnico cigano.  “Além disso, 
à população cigana, sendo percebida como diferente da população maioritária, não 
lhe é dado qualquer lugar na sociedade. Em vez disso, é mesmo segregada, excluída. 
A frase “Eu não tenho nada contra eles, mas não quero nada com eles!” é ilustrativa desta 
noção de afastamento e demonstra a existência de uma verdadeira “questão cigana”.14  

Os ciganos são vistos com desconfiança e despertam uma sensação de insegurança 
e de receio na população em geral. De qualquer forma, nem todos os ciganos são 
delinquentes, nem o problema da delinquência se resolve com insinuações precon-
ceituosas.

Para a sociedade, o modelo de cidadania passa por frequentar a escola, ter uma casa 
própria, um emprego, ter uma vida mais sedentária e desenvolver a partilha de valo-
res que nada têm que ver com as tradições e costumes ciganos e portanto, as condutas 

13 In, Rediteia nº49:2017; EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobreza
14 In, http://www.adcmoura.pt/pare, escute, olhe/, acedido em abril 2022    
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“anti-modernas” que regem o quotidiano da comunidade cigana, são condenáveis 
pela população maioritária e isso gera tensão intercultural, leva a que as pessoas 
manifestem atitudes de afastamento e de intolerância para com alguns aspetos do 
seu modo de vida. 

As imagens e representações sociais sobre indivíduos de origem cigana mais divul-
gadas continuam a ser extremamente negativas, constatando-se o predomínio de 
atitudes preconceituosas e de práticas discriminatórias que originam estratégias 
de evitamento e de afastamento em relação a estas pessoas. E, em certos casos, en-
contram-se de tal forma enraizadas na mentalidade coletiva que é difícil conseguir 
provocar mudanças nessas conceções.

Os comentários xenófobos que referem os ciganos como sendo um grupo que vive 
às custas da segurança social e que não quer trabalhar, é bastante difundida entre 
a maioria não cigana, no entanto, estes comentários acabam por rotular todas as 
pessoas ciganas, produzem estigmas. É necessário tomar medidas sociais urgentes 
para que se deixe de usar estas conceções que apenas os exclui, tanto mais que, o 
uso da generalidade para referir algumas situações em particular é ainda mais grave.

“um cigano por usufruir de apoios sociais, não torna todos os ciganos bene-
ficiários dos sistemas de apoio estatais. Convém não esquecer que, embora 
a percentagem de pessoas com poucos recursos seja elevada, no total da po-
pulação portuguesa a percentagem de ciganos a que recorrem aos apoios é 
muito pequena”15.

Nem todos os ciganos beneficiam de apoios ou vivem à margem da lei e, no entanto, 
é esta a imagem que a população maioritária produz relativamente a eles. 

Importa ainda realçar que, o grupo étnico cigano tem vindo a receber interinfluências 
da população e cultura maioritárias e a verdade é que há já vários indicadores de 
aproximação entre as culturas: desde a forma de vestir, as expectativas de algumas 
mães ciganas face à educação dos filhos, a já existência de alguns casamentos entre 
pessoas ciganas e não ciganas. Esta aproximação, contudo, não significa a submis-
são à cultura dominante. A etnia cigana procura perpetuar os seus valores, práticas 
e modos de vida readaptando-se, estrategicamente, ao meio em que está inserida. 
Divididos entre a necessidade de integração numa sociedade pouco tolerante à sua 
presença e o desejo de preservação da sua identidade e autonomia étnica, os ciganos 
vão procurando, lentamente e tanto quanto possível, uma relação de aproximação.

Considerando as condições de vida e algumas vulnerabilidades que caracterizam a 
comunidade cigana em Leiria e que, serviram de mote para a implementação de um 
projeto de mediação intercultural, “Mediar Para Incluir”, destacam-se a precariedade 
das condições de vida, a elevada taxa de absentismo escolar associada à fraca qua-
lificação profissional e ao elevado desemprego e que se afiguram como problemas a 
abordar. Complementarmente, a par destes problemas, verifica-se uma comunidade 
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com algumas problemáticas associadas à adoção de comportamentos e atitudes des-
viantes e de delinquência por parte de alguns elementos desta comunidade. 

Os problemas assinalados, tendem a alimentar estereótipos e preconceitos e tradu-
zem-se na vulnerabilidade das pessoas ciganas e dificuldades no exercício de vários 
direitos como o acesso à educação, saúde, emprego e participação cívica, pelo que, 
é necessário promover competências sociais e pessoais conducentes a uma partici-
pação ativa que requer, por sua vez, a consciencialização de um conjunto de direitos 
e deveres. 

Enquadrado num dos eixos do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego:  
Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação. Tendo em vista 
a salvaguarda dos públicos mais vulneráveis, a promoção do acesso desses grupos 
ao mercado de trabalho, bem como o acesso a bens e serviços sociais sustentáveis 
e de qualidade.

Mediar para Incluir

O Projeto “Mediar Para Incluir” apresenta algumas medidas e ações em áreas que se 
consideram prioritárias e que favorecem a socialização e a integração das comuni-
dades ciganas, nomeadamente as mais propensas a situações de desigualdade e de 
exclusão social, como veremos de seguida.

Após a caracterização da comunidade cigana do concelho, o Município de Leiria pro-
curou encontrara respostas e implementou o Projeto de Mediação Municipal Intercul-
tural “Mediar Para Incluir”, apoiado pelo ACM e financiado pelo POISE em parceria 
com a INPULSAR – Associação Para o Desenvolvimento Comunitário. Constituído 
por uma equipa de mediação intercultural junto da comunidade cigana, constituído 
por uma mediadora cigana, que distingue a metodologia de intervenção tornando-a 
uma estratégia e uma boa prática para a intervenção. Na linha de objetivos traçados, 
apresentados abaixo, visa promover a integração da comunidade cigana através da 
mediação intercultural e da intervenção comunitária, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de vida destes grupos populacionais mais desfavorecidos e o reforço da 
coesão social e territorial do concelho. Os eixos estratégicos de intervenção são: a 
educação, a saúde, o emprego/ formação, a habitação e o diálogo cultural.

Objetivos gerais do Projeto:

• Promover redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos e ins-
tituições;

• Promover a mudança a partir dos atores presentes no território, unindo 
as diferentes sensibilidades, prevenindo o conflito ou, quando necessário, 
atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre as partes, juntan-
do todos em torno de uma mesma agenda. 
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Objetivos Específicos:

• Melhorar/facilitar o acesso da comunidade cigana a serviços e equipa-
mentos locais;

• Favorecer a comunicação entre grupos culturalmente diferenciados e 
procurar gerir eventuais conflitos;

• Estabelecer pontes de comunicação entre os diferentes agentes locais e 
a comunidade cigana;

• Potenciar sinergias em busca de soluções ajustadas às necessidades reais 
desta população;

• Contribuir para o processo de capacitação (empowerment) das comunida-
des ciganas, promovendo a sua integração social e o seu envolvimento na 
resolução dos seus próprios problemas, sem esquecer a desconstrução de 
estereótipos entre as comunidades, permitindo um melhor conhecimento 
da sua cultura e vivências.

Desde janeiro a março 2022 o Projeto “Mediar para Incluir” alargou a sua rede de 
parceiros, assinando 17 Compromissos de Colaboração com entidades públicas e 
privadas sem fins lucrativos do concelho com a missão de cumprir os objetivos a 
que se propôs. Na tabela 37, podemos encontrar as áreas e tipologias de intervenção.

Atendimento 
em Gabinete

Mediação 
em contexto

Compromisso 
de Colaboração

Eventos 
Comunitários

Educação 8 5 9 2

Saúde 0 5 2 2

Diálogo Intercultural — 3 2 3

Emprego 2 — 1 —

Habitação 3 5 — 7

Segurança 2 1 2 2

Total 15 27 17 17

Tabela 37
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Em relação às crianças que participaram nas atividades do Projeto, também estão 
diferenciadas por sexo: em 2018 participaram 57 crianças (31 do género masculino e 
26 do feminino), em 2019 participaram 61 crianças (33 do género masculino e 28 do 
feminino), em 2020 participaram 56 crianças (25 do género masculino e 31 do femi-
nino), em 2020 participaram 53 crianças (22 do género masculino e 31 do feminino).
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Nº de Pessoas de etnia cigana 
acompanhadas pelo Projeto Giro Ó Bairro
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Gráfico 56   Fonte: Giro ó Bairro – INPULSAR, 2022

Gira Ó Bairro

É um projeto de intervenção comunitária junto de crianças, jovens e famílias do 
Bairro Social Cova das Faias, onde residem maioritariamente famílias ciganas, desen-
volvido pela INPulsar – Associação Para o Desenvolvimento Comunitário. O projeto 
desenvolve-se nas seguintes dimensões: apoio social a famílias (acompanhamento 
psicossocial e socioprofissional), apoio social a crianças e jovens (apoio ao processo 
escolar e atividades lúdico-pedagógicas), integração social de jovens em risco e apoio 
à formação, inserção social e laboral. O Giro Ó Bairro iniciou-se em 2013 com o apoio 
da Câmara Municipal de Leiria e a partir de 2017  até 2020 o Projeto passou a ser 
financiado pelo Programa Parcerias para o Impacto – Portugal Inovação Social, com 
o objetivo de promover a inclusão social de crianças, jovens e famílias assente num 
trabalho de continuidade, capacitação e mediação comunitária.

Pretende-se estabelecer pontes entre o bairro e a comunidade, desconstruir precon-
ceitos combinando a proximidade com a população-alvo, o treino de competências 
sociais e pessoais, com o recurso a práticas artísticas e participativas com forte im-
pacto ao nível da criatividade, coesão de grupo e autonomia.  

Atualmente, o Projeto Giro Ó Bairro, acompanha em total de 149 pessoas de etnia 
Cigana, sendo que 80 são adultos (41 homens e 39 mulheres) e 69 são crianças. 
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Redes na Quinta

O Projeto Redes na Quint@ – E8G, promovido pela InPulsar – Associação para o De-
senvolvimento Comunitário, surge da candidatura ao Programa Escolhas 8ª Geração. 
É um projeto de intervenção local junto de crianças e jovens provenientes de con-
textos socioeconómicos vulneráveis na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, 
Leiria. Intervém especificamente na Urbanização Quinta do Alçada.

O Redes na Quint@ pretende promover a inclusão social e o diálogo intercultural de 
crianças, jovens e comunidade da Quinta do Alçada, através de práticas participativas, 
de proximidade e promotoras de estilos de vida saudável.

O projeto assume-se como uma resposta inovadora, de aposta e ampliação de fa-
tores e recursos endógenos, com o enfoque em melhorar os resultados escolares; 
desenvolver competências nas áreas das TIC; promover hábitos de saúde e/ou de 
vida saudáveis; Desenvolver competências para o diálogo intercultural; Desenvolver 
competências pessoais e/ou sociais e/ou cognitivas em crianças, jovens, familiares 
e comunidade em geral. 

Nº de Pessoas de etnia cigana por sexo 
que frequentam Projeto Redes na Quint@

61% (11)
Sexo Feminino

39% (7)
Sexo Masculino

Gráfico 57   Fonte: Projeto Redes na Quint@ - INPULSAR: 2021

Projeto de intervenção social pela arte “Il Trovatori - Os Roma do Lis”, desenvolvido 
pela SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos. A vertente cultural e artística do 
presente projeto, apresenta-se como forma de socialização e integração da comuni-
dade cigana na comunidade leiriense e sensibilização da comunidade leiriense para a 
cultura cigana, revela o carácter inovador da intervenção proposta, apresentando esta 
entidade uma experiência já adquirida no trabalho desenvolvido com públicos mais 
desfavorecidos. O projeto promove uma dimensão social através de um programa 
de treino de competências e ajustamento psicológico dos públicos a intervir, neste 
caso concreto a música e pretende servir como um veículo na educação e no desen-
volvimento de estratégias facilitadoras da integração social daquela comunidade.
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Para além destes projetos, existem outras atividades, demonstrativas de boas práti-
cas, algumas pontuais que promovem o combate à pobreza e exclusão social e que 
tocam direta ou indiretamente as pessoas ciganas, exemplo de alguns eventos pro-
movidos pela EAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza), nomeadamente a semana da In-
terculturalidade, cujos objetivos são sensibilizar a comunidade local para o combate 
à pobreza e exclusão social e incentivar à criação de sinergias locais, desenvolvida 
desde 2014.

A Campanha Despir os Preconceitos, Vestir a Inclusão, promovida pela EAPN – Rede 
Europeia Anti-Pobreza / Portugal (Núcleo de Leiria e outros Núcleo da Região Centro), 
em conjunto com os respetivos Conselhos Locais de Cidadãos, é também uma boa 
prática no combate à exclusão e à estigmatização das comunidades ciganas, tem como 
objetivo sensibilizar a comunidade em geral para a importância de não discrimina-
ção, incluindo minorias étnicas. A referida Campanha passa pela distribuição de ma-
teriais (saco, cartaz, postal, marcador de livro e crachá) e dinamização de atividades, 
alusivas aos referidos grupos, ainda sujeitos a preconceitos e estereótipos negativos.
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área temática

Violência
Doméstica
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matriz swot

Violência Doméstica

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1; F3; F5

• Relações de trabalho próximas 
com o Ministério público e as OPC’s.

F1 

• Violência Doméstica contra as pessoas idosas, 
dificuldades em encontrar respostas adequadas 
que vão ao encontro das fragilidades apresentadas.   

F2 

• Possibilidade de apoio por parte do Fundo 
Municipal de Emergência Social;

• Equipas da GNR “Secção de Prevenção criminal 
e policiamento comunitário” e da PSP.

F2

• Ausência de apoios financeiros 
para apoiar as vítimas de violência 
doméstica na sua autonomização.

F3; F1

• Existência de Redes de Parceiros pró-ativas: Rede 
Integrada de Intervenção com Vítimas de Violência 
Doméstica de Leiria e a Rede de Prevenção 
de Maus tratos a crianças e jovens de Leiria.

F3 

• Dificuldades na circulação da informação 
junto das pessoas mais idosas e que residem 
fora do núcleo urbano, sobre as respostas 
existentes para Vítimas de VD.

F5

• Existência da Rede Social e da CIM Região de Leiria.

F4

• Falta de sensibilização/informação 
dos profissionais da Saúde para referenciar 
os casos de Violência Doméstica.

F6

• Parceria do Município com a ACILIS, através 
da atribuição de um Voucher de Saúde para cativar 
médicos de família para as Urgências do Hospital;

• E atribuição de incentivo por parte do Município, 
à fixação de Médicos de Medicina Geral 
e Familiar nas Unidades de Saúde.

F5

• Dificuldade em trazer para esta temática, 
novos e importantes interlocutores (médicos/
as, enfermeiros/as, Juntas freguesia, agentes 
das forças de segurança de 1ª linha …).

F7

• Ações de sensibilização nas Escolas, 
novas parcerias (exp: Like Saúde).

F6

• Indisponibilidade atempada, de cuidados 
de saúde, básicos e de primeira necessidade, 
nas Unidades de Saúde familiar, centros 
de saúde e Centro Hospitalar.

F4, F8

• Reconhecimento da existência deste problema 
e da necessidade de encontrar respostas 
especificas. Existência de entidade local 
em representação da RNAVVD (Mulher Século XXI).

F7

• Normalização de comportamentos 
agressivos e violentos, nas relações 
de namoro, entre os jovens.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O1

• Teleassistência – “Resposta pronta e imediata”.

A1

• Persistência de estereótipos de género.

O2

• Existência de suporte legal no estatuto 
de vítima, para acesso aos apoios 
da Segurança Social e do IEFP;

• Programas Nacionais da GNR e PSP “Idosos 65”.

A2

• Perpetuar a situação de Violência já existente.

O3; O4

• Lançamento da Campanha Nacional contra 
a Violência Doméstica (novembro 2021).

A1; A3; A4; A5; A6  

• Falta de Recursos Humanos, Financeiros 
e Físicos para dar as respostas 
necessárias (em todas as áreas).

O5

• Nova resposta da CIMRL- RAP – Resposta 
de Apoio Psicológico a Crianças e Jovens 
Vítimas de Violência Doméstica.

A7

• Falta de Prevenção no meio escolar.

O3; O4; O5

• Existência de várias aplicações para 
telemóvel de acesso rápido e prático 
para dar conhecimento da situação.

A1; A4; A7

• Existência de grande iliteracia na área 
da violência doméstica (crime público).

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F9

• Programa Like Saúde (especialmente 
o Projeto "Eu e os Outros");

• Programas para pessoas agressoras — DGRSP.

F8

• Trauma das sobreviventes de violência Doméstica 
como potenciador de doença mental.

F9

• Aumento da prevalência de violência doméstica 
nas suas diferentes vertentes: associada 
ao uso da tecnologia digital e online (ciberbullying; 
cibersexo – sexting, grooming, stalking, partilha 
não consensual de conteúdos; jogo online, 
etc); psicológica; sexual, financeira, …
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O6

• Abertura para reunião com Responsáveis da saúde.
A8

• Ausência de uma especialização 
em trauma de sobreviventes de VD.

O7

• Ações sensibilização nas escolas, 
Escola Segura (PSP e GNR).

A9

• Fraco investimento na prevenção;

• Contexto pandémico de isolamento social.

O8

• Representação e participaçã da RNAVVD, 
nas estruturas regionais e locais de Saúde Mental 
(Mulher Século XXI); Inclusão da CIG nas estruturas 
Nacionais de Saúde Mental.

O9

• Existência de legislação na área 
da Violência Doméstica; 

• Existência de Estratégias e programas nacionais 
enquadradores da intervenção nesta área; 

• Atribuição de Estatuto de Vítima.
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Segundo a conclusão de um estudo da Organização Mundial 
de Saúde, a Violência doméstica começa cada vez mais cedo 
e é cada vez mais frequente em faixas etárias mais jovens.16

A violência doméstica continua a ser uma das principais 
violações dos direitos humanos, sendo transversal a todas 
as idades, classes sociais, credos e raças. 

Enquadramento

16 https://sicnoticias.pt/mundo/violencia-domestica-comeca-cada-vez-mais-cedo-e-e-frequente-em-
-faixas-etarias-mais-jovens/).

Para além de ser um fenómeno global, a violência doméstica está progressi-
vamente mais presente na nossa sociedade, tendo vindo a ser notório o seu 
agravamento.

Com o COVID-19, a desigualdade entre homens e mulheres foi ainda mais vi-
sível. Na linha da frente houve mulheres, presencialmente ou em teletrabalho, 
que tiveram de continuar a organizar toda a vida da sua casa ou de arranjar 
quem as substituísse. 

Ao mesmo tempo que houve uma quebra nos empregos remunerados, o tra-
balho de prestação de cuidados não remunerado, sobretudo a cargo das mu-
lheres, aumentou exponencialmente como resultado do encerramento das 
escolas, dos centros de dia e do aumento das necessidades com a população 
idosa.

Quase 60% das mulheres em todo o mundo trabalham nesta economia infor-
mal, de cuidado, estando agora a ganhar menos, a economizar menos e com 
maior risco de cair em situação de pobreza.

No Relatório “O impacto do Covid-19 nas mulheres”, publicado pela ONU, 
lê-se que: “Segundo os dados, no mundo, ao longo da pandemia está a verifi-
car-se um aumento de casos de violência contra as mulheres. Quase uma em 
cada cinco mulheres no mundo foi vítima de violência no ano passado (2019). 
“Muitas dessas mulheres estão agora presas em casa com os seus agressores, 
lutando para aceder a serviços que estão a ter cortes e restrições”.
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A pandemia Covid-19 o aumento do desemprego, a pressão económica e as frustra-
ções que daqui decorrem, os homens agressores recorrem a métodos mais contun-
dentes, expondo diariamente as mulheres e as crianças a uma violência extrema.

Estima-se que entre nós, a Violência Contra as Mulheres no espaço Doméstico seja 
a principal causa de morte e invalidez entre as mulheres dos 16 aos 44 anos, o que 
denuncia a gravidade deste fenómeno.

Este crime não é perpetrado apenas por maridos, companheiros ou namorados, mas 
também por ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados e por pessoas com quem 
a vítima tem ou teve uma relação de familiaridade ou manteve um relacionamento 
íntimo ou familiar.

E cada vez se encontram mais casos de Violência doméstica em que a pessoa agres-
sora são os filhos/as, e os agredidos/as são os seus progenitores.  E estes, são por 
regra, e desde logo por serem pais, mais vulneráveis e escondem esta violência por 
vergonha e por “amor”. Mas esta violência tem de ser vista como um atentado aos 
seus direitos à vida, à liberdade, à dignidade e à integridade física e emocional. As 
pessoas idosas são cidadãs com plena capacidade para reger a sua pessoa e os seus 
bens de forma livre e autónoma. 

Não é demais afirmar que as pessoas idosas são vítimas de agressões psicológicas, 
hostilização, ameaças, insultos, abusos financeiros e materiais, apropriação indevi-
da de reformas e pensões, mas também violação de direitos pessoais. Muitas vezes, 
os/as idosos/as são confinados/as a casa, não podendo sair nem receber visitas. De 
salientar, reforçando o que foi referido anteriormente, que as situações de agressão, 
para com as pessoas idosas provocam sentimentos negativos na mesma, levando à 
perda de autoestima e a outros danos individuas igualmente relevantes.  

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna RASI 2019 as Denúncias de 
crimes de violência doméstica continuam em crescendo.

Face a este flagelo, que coloca em causa o bem-estar físico, psíquico e social do ser 
humano e de todo o seu envolvente, é preciso atuar em rede, com os diferentes in-
terlocutores, por forma a promover um maior equilíbrio nos papéis sociais desem-
penhados pelas mulheres e pelos homens, sem perder de vista a necessidade do 
empoderamento das mulheres.

Nos últimos anos, a nível nacional, muito se tem vindo a fazer nesta problemática: 

• Foi publicada, no dia 16 de agosto, a Lei n.º 57/2021, alterando a Lei n.º 
112/2009, de 16 de setembro, que alarga a proteção das vítimas de vio-
lência doméstica. Foram ainda alterados o Código Penal e o Código de 
Processo Penal no que à Violência Doméstica diz respeito. De acordo com 
esta alteração legislativa, passa a considerar-se vítima “a pessoa singular 
que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física 
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A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) tem vindo a 
aumentar a sua capacidade de resposta, com a criação de: 

Estando ainda previstas para o início de 2022, a abertura de 2 Estruturas de Acolhi-
mento para Vítimas Idosas de Violência Doméstica.   

ou psíquica, um dano emocional ou moral, ou uma perda material, dire-
tamente causada por ação ou omissão, no âmbito do crime de violência 
doméstica previsto no artigo 152.º do Código Penal, incluindo as crianças 
ou os jovens até aos 18 anos que sofreram maus tratos relacionados com 
exposição a contextos de violência doméstica”.

• 3 Estruturas de Atendimento e 1 unidade de Acolhimento de Emergência 
para vítimas LGBTI;

• 2 Estruturas de Atendimento para mulheres vítimas de violência sexual;

• 1 Estrutura de Atendimento para homens vítimas de violência sexual;

• 1 Casa de Abrigo para mulheres com deficiência;

• 1 Casa de Abrigo para homens.

Pânico; desorientação, pesadelos; 
solidão; tristeza; pesadelos; falta de 
autoconfiança;  medo; vergonha

Violência Emocional Violência Social Violência Física

Violência Sexual Violência Financeira

Gráfico 58 
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Sexo da vítima

Idade da vítima

No que concerne ao sexo da vítima, a PSP reporta uma manutenção da prevalência 
do sexo feminino, o que vai ao encontro do expectável nesta matéria. Assim, no ano 
2020, foram 140 as vítimas do sexo feminino e 45 as do sexo masculino. No ano 2021, 
as vítimas do sexo feminino foram 127 e as do sexo masculino 34.

Quanto à idade da vítima, os dados disponibilizados pela PSP indicam uma maior 
prevalência na faixa etária dos 35 aos 44 anos, sendo os idosos aqueles que apresen-
tam menor número de queixas por crime de violência doméstica. A leitura destes 
dados requer alguma cautela, uma vez que, se tratam de dados relativos às denúncias 
e não à realidade do crime de violência doméstica. Os idosos surgem como vítimas 
menos frequentes possivelmente devido à relutância em apresentar queixa contra 
os próprios filhos, pois são estes os principais agressores da vítima idosa (violência 
filioparental). 

Sexo Feminino Sexo Masculino

2020 140 45

2021 127 34

Tabela 39   Fonte: PSP

Número de ocorrências por violência doméstica
De acordo com os dados disponibilizados pelas forças de segurança, a PSP dá conta 
de uma redução de cerca de 13% no número de ocorrências por violência domésti-
ca, entre o ano de 2020 e 2021. Por outro lado, à semelhança da DGRSP, a GNR não 
verificou uma alteração significativa no número de ocorrências.

Mulher Século XXI GNR PSP DGRSP

2020 174 113 185 66

2021 199 116 161 68

Tabela 38   Fonte: PSP, GNR, DGRSP e Mulher Século XXI
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Ainda no que diz respeito à violência contra a pessoa idosa, a Mulher Século XXI 
reporta o acompanhamento de 33 vítimas de violência doméstica com idade igual 
ou superior a 65 anos no ano 2020, e 30 vítimas no ano 2021.

2020 2021

0 — 17 25 23

18 — 24 24 22

25 — 34 26 31

35 — 44 48 39

45 — 54 30 18

55 — 64 13 16

65 — 115 18 8

Desconhecida 1 4

Tabela 40   Fonte: PSP

Relação entre a vítima e o denunciado

No que diz respeito à relação entre a vítima e o denunciado, a PSP e a DGRSP corrobo-
ram a manutenção da prevalência das relações conjugais ou análogas às dos cônjuges. 

Relativamente à violência no namoro, a Mulher Século XXI reporta 4 casos em 2020 
e 19 casos em 2021, o que evidencia uma desocultação deste fenómeno. Para tal, 
acreditamos que as ações de sensibilização em escolas têm um impacto verdadeira-
mente significativo. Assim, é de realçar que a Mulher Século XXI dinamizou 17 ações 
de sensibilização sobre a temática da violência no namoro, em estabelecimentos de 
ensino, no ano 2020 e 29 no ano 2021.

PSP DGRSP

2020 2021 2020 2021

Violência em relação conjugal ou análoga 86 59 59 61

Violência em ex-cônjuges ou relação análoga 38 39

Violência contra descendentes 25 25

Violência contra menores 1 1

Outros crimes de violência doméstica 6 6

Tabela 41   Fonte: PSP e DGRSP
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Ocorrências por freguesia

A GNR disponibiliza os dados relativos ao número de ocorrências registadas em cada 
freguesia do concelho, destacando-se a freguesia da Maceira com o número mais 
elevado em ambos os anos. Em 2020, seguem-se a União das Freguesias de Colmeias 
e Memória e a União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista. Já no ano 2021, 
foi a União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira que sucedeu a freguesia da 
Maceira no número de ocorrências.

2020 2021

Amor 9 9

Arrabal 2 1

Bajouca 3 6

Bidoeira de Cima 6 2

Caranguejeira 5 6

Tipo de violência
Em relação ao tipo de violência praticada, a PSP indica que a violência psicológica 
continua a ser a mais reportada, seguida da violência física, social, económica e se-
xual. Estes dados não são surpreendentes, tendo em conta que muitos defendem que 
a violência psicológica está sempre presente nos casos de violência doméstica, uma 
vez que a própria agressão física implica já um dano psicológico na vítima.

2020 2021

Violência Psicológica 157 136

Violência Física 122 113

Violência Social 45 41

Tabela 42   Fonte: PSP  

Nota: Não foram disponibilizados os números relativos à violência económica e 
violência sexual. Contudo, sabe-se que surgem abaixo da violência psicológica, 
física e social.
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2020 2021

Coimbrão 6 3

Maceira 16 24

Milagres 5 4

Regueira de Pontes 0 4

União das Freguesias de Colmeias e Memória 15 9

União das Freguesias de Monte Real e Carvide 9 8

União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira 8 10

União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça 2 9

União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista 12 4

União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa 7 6

União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 5 9

União das Freguesias de Marrazes e Barosa 2 2

União das Freguesias de Parceiros e Azoia 1 0

Tabela 43   Fonte: GNR

Nota: A amarelo, as freguesias de jurisdição da PSP de Leiria, à exceção da fre-
guesia de Cortes que pertence à jurisdição do Posto Territorial de Leiria da GNR

Sinalização de crianças e jovens  
em perigo por violência doméstica

No que diz respeito às sinalizações de crianças e jovens em perigo por violência 
doméstica, a CPCJ de Leiria apresenta os dados relativos ao ano 2021, divididos por 
faixa etária e sexo da criança ou jovem. Do total de 216 sinalizações, verifica-se uma 
predominância da faixa etária dos 3 aos 5 anos, seguida da faixa dos 0 aos 2 anos e 
dos 11 aos 14 anos. Quanto ao sexo, apesar do número mais elevado de sinalizações 
de crianças ou jovens do sexo masculino, não se verifica uma diferença significativa.
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Os números de crianças vítimas de violência doméstica traduzem uma necessidade 
de intervenção urgente junto desta população. De acordo com a mais recente altera-
ção à Lei nº 112/2009, as crianças expostas à violência interparental são consideradas 
vítimas diretas desta mesma violência, dado o impacto psicológico verificado nestes 
casos. Com o objetivo de disponibilizar apoio específico para estes casos, foi criada 
uma nova valência da Mulher Século XXI: o Gabinete Girassol, uma resposta de apoio 
psicológico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica.

No Gabinete Girassol, realiza-se intervenção e acompanhamento psicológico de 
crianças dos 4 aos 18 anos, que vivem ou viveram em contexto de violência domés-
tica. Uma particularidade deste projeto é a sua dispersão geográfica, uma vez que dá 
resposta a toda a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, deslocando-se aos 
concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Tem-se revelado um recurso fundamental na Rede de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica, recebendo encaminhamentos por parte de diversas entidades, nomea-
damente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, forças de segurança, tribunal, 
Câmara Municipal, Segurança Social, estruturas da RNAVVD, entre outras. 

Sexo Feminino Sexo Masculino Total

0 — 2 20 18 38

3 — 5 24 26 50

6 — 8 14 15 29

9 — 10 12 16 28

11 — 14 13 25 38

15 — 17 13 12 25

18 — 21 7 1 8

Tabela 44   Fonte: CPCJ de Leiria
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área temática

Habitação
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matriz swot

Habitação

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Existência da Estratégia Local de Habitação (ELH);

• Eixo 1 – Incluir + (Arrendamento 
para Subarrendamento) ;

• Programa de comparticipação ao Arrendamento.

F1 

• Rendas muito elevadas no mercado 
de arrendamento privado.

F2 

• Existência da Estratégia Local de Habitação (ELH);

• Fundo Municipal de Emergência Social (FMES);

• Empréstimo da Cáritas;

• Apoios económicos do ISS,IP. – 
Centro Distrital Leiria.

F2

• Exigência de quantias muito elevadas para 
celebração de contrato de arrendamento.

F3

• Existência da Estratégia Local de Habitação (ELH);

• M3.2 – Reabilitar +;

• M3.4 – Criação de Equipa Local de Apoio 
à melhoria de Habitação;

• Fundo Municipal de Emergência Social (FMES).

F3 

• Falta de condições habitacionais, 
especialmente na construção mais antiga. 

F4

• Existência da Estratégia Local de Habitação (ELH);

• Construção de mais habitação social;

• Eixo Estratégico 1 - Incluir + (Arrendamento 
para Subarrendamento);

• Eixo Estratégico 2 - Arrendar + (rendas acessíveis);

• Projeto Morada Certa — Housing First;

• Habitação Social Disponível por outros parceiros: 
CSPPVI; Ordem 3ª S. Francisco; Conferências 
de S. Vicente Paulo Pousos; NHC Social.

F4

• Dificuldade em encontrar habitações para 
arrendar no mercado de arrendamento privado.

F5

• Existência da Estratégia Local de Habitação (ELH);

• M3.1 – Reabilitar + (reabilitação 
de 204 fogos de Habitação Social);

• PRO – LEIRIA (Programa de atribuição de auxílios 
financeiros às Entidades do Setor Social).

F5

• Existência de Habitação Social e Equipamentos 
Sociais cuja construção se encontra desadequada 
face aos parâmetros da eficiência energética atuais. 
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O1

• Programas de Financiamento Nacionais  
e Europeus;

• PRR;

• IHRU – 1º Dt.º; Arrendamento Acessível; 
Porta 65 Jovem;

• Balcão Nacional de Arrendamento;

• NRAU (Novo Regime do Arrendamento Urbano).

A1

• Desconhecimento dos Programas de apoio;

• Excesso de burocracia que limita 
a submissão de candidaturas;

• Uso de Plataformas Digitais pouco intuitivas, 
para a receção das candidaturas;

• Período muito alargado de vigência 
da Estratégia Local de Habitação.

O2

• ISS,IP. (Apoios eventuais).
A2

• Legislação vaga na definição e delimitação 
de valores que não protege o arrendatário 
(Nº2 do Art.º 1076, do Código Civil).

O3

• IHRU – 1º Dt.º;

• PRR – Fundo Ambiental – Programa de Apoio 
a Edifícios Mais Sustentáveis (PAE+S).

A3 

• A1; A1.1; A1.2; A1.3;

• Herança indivisa da Habitação.

O4

• PRR; IHRU – 1º. Dt.º.
A4

• Fraca adesão dos proprietários 
aos programas de financiamento.

O5

• PRR – Portugal 2020 - Programa de Apoio 
a Edifícios Mais Sustentáveis (PAE+S);

• IHRU - "Casa Eficiente 2020".

A5

• A1; A1.1; A1.2; A1.3.
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A habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado 
no n.º 1 do artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa: “Todos 
têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve 
a intimidade pessoal e a privacidade familiar.” Contudo, este direito 
não se resume apenas à questão residencial, a habitação é fundamental 
à sobrevivência quotidiana, uma necessidade básica, satisfazendo 
um conjunto de funções, desde abrigo, reprodução da família, 
sendo, elemento fundamental de integração social e de socialização. 
Em conformidade com a CRP, foi criada a Lei de Bases da Habitação 
que define igualmente que: “Todos têm direito à habitação, para si e para 
a sua família, independentemente da ascendência ou origem étnica, sexo, 
língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, idade, 
deficiência ou condição de saúde”. (Lei n.º 83/2019 de 3 de setembro) 

O caminho percorrido até à data no âmbito da habitação em Portugal, deixou 
a descoberto problemas estruturais no que diz respeito ao acesso à habitação, 
equilíbrio entre a oferta e a procura habitacional, ao nível da qualificação do 
edificado e coesão socio-territorial, assim como na funcionalidade global do 
sistema.

Fruto de uma série de mudanças estruturais ocorridas nos últimos anos do 
ponto de vista financeiro, económico e social no país, urge a definição de 
uma visão estratégica ao nível da habitação que esteja adequada a essas al-
terações, tratando-se esta de um elemento chave na estabilidade económica 
e social do País.

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 50-A/2018 
que aprova o sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação para 
uma Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), é reconhecido o papel 
imprescindível que os municípios têm na sua implementação uma vez que a 

Enquadramento



02 Habitação Rede Social

P. 165

relação de proximidade com os cidadãos e o território permite uma maior facilidade 
na identificação das necessidades presentes, das abordagens mais adequadas e dos 
recursos passíveis de mobilização. (Estratégia Local de Habitação de Leiria: 2021)

Surge assim a Estratégia Local de Habitação (ELH) como um instrumento que define 
a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação à escala local. A ELH 
deve ter por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso 
à habitação, dos recursos e das dinâmicas de transformação das áreas a que se refe-
rem, de forma a definir as metas e os objetivos a atingir no período da sua vigência, 
especificar as soluções habitacionais a desenvolver e a sua priorização. 

Cabe ao município promover a elaboração da ELH, reconhecendo-se assim o papel 
imprescindível das autarquias locais na efetivação do direito à habitação, na medida 
em que a sua relação de proximidade com os cidadãos e o território lhes permite ter 
uma noção mais precisa dos desafios e dos recursos passíveis de mobilização, sendo 
a sua ação instrumental na construção e implementação de respostas mais eficazes 
e eficientes, orientadas para os cidadãos. (www.portaldahabitacao.pt, acedido em 
03/2022)

Neste contexto, em 2021 foi aprovada a Estratégia Local de Habitação (ELH) de Leiria, 
assente nos princípios definidos no Decreto-Lei n.º 37/2018, com o objetivo de identi-
ficação das soluções habitacionais que se pretendem ver desenvolvidas no território, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a coesão 
social e territorial cuja visão futura será: “Afirmar o concelho de Leiria como um 
território inclusivo, promovendo a habitação como âncora de revitalização, regene-
ração e dinamização social e urbana” (Estratégia Local de Habitação de Leiria; 2021).

Apesar dos avanços ao nível do desenvolvimento de políticas de habitação, alguns pro-
blemas subsistem e, à semelhança dos Diagnósticos anteriores e alinhados também 
com os problemas identificados pela ELH de Leiria, esta é uma área que continua a 
manifestar preocupação por parte dos parceiros, por abranger um número significa-
tivo de pessoas que apresentam problemas e carências ao nível habitacional podendo 
também conduzir a situações de segregação e de exclusão sócio territorial, tendo sido 
identificados pelos parceiros alguns problemas aos quais se deve dar prioridade.
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F1   Rendas muito elevadas no mercado 
  de arrendamento privado

Este problema reflete-se a vários níveis nas famílias portuguesas e é mais evidente 
quando os custos com a habitação aumentam mais rapidamente do que seus rendi-
mentos, dificultando o acesso à habitação e colocando as pessoas em risco de pobreza 
e exclusão social. 

Nos últimos anos em Portugal, temos assistido a uma diminuição dos rendimentos 
das famílias contrastando com a inflação dos valores de arrendamento no mercado, 
dificultando as condições de subsistência e de manutenção dos contratos de arren-
damento ou do cumprimento de prestações de crédito à habitação.

Neste âmbito, o que se encarava como um problema apenas dos segmentos da po-
pulação mais desfavorecidos, em que se observavam vários ciclos geracionais de 
pobreza, hoje reflete-se com um novo paradigma, abrangendo agora, uma população 
mais heterogénea, com maior qualificação, integrando famílias jovens com parcas 
condições para se autonomizarem e famílias que detinham uma situação económica 
aparentemente estável e que deixam de conseguir suportar os encargos mensais com 
a renda ou prestação bancária para habitação.

O panorama dos arrendamentos, tem vindo a sofrer alterações nos últimos anos 
e de acordo com os dados apresentados, tem-se assistido ao aumento do peso dos 
encargos das famílias com a habitação no concelho de Leiria, quer ao nível do valor 
das rendas, quer ao nível da aquisição de habitação. Este cenário, conjugado com 
outros fatores relacionados com o desemprego e/ou a diminuição dos rendimentos, 
e também com uma estabilização de valores mensais de rendimento, per si baixos, 
pode levar a situações de carência habitacional e de dificuldade no acesso e na ma-
nutenção de habitação. (Estratégia Local de Habitação; 2021)

Em 2021, cerca de 56% dos alojamentos familiares clássicos arrendados (5.227 aloja-
mentos) situa-se no escalão de renda entre os 200€ e 399,99€ por mês e 27% (2.528 
alojamentos) entre os 400€ e 649,99€, verificando-se um aumento dos alojamentos 
arrendados e dos valores de referência por escalão, face ao apurado nos últimos cen-
sos 2011, em que a maior fatia dos arrendamentos se situava no escalão de valores 
entre os 300€ e os 399,99€, não se verificando valores significativos nos escalões 
de preços acima. É importante ainda referir que, se contabilizam cerca de (278 alo-
jamentos) cujas rendas praticadas são inferiores a 50€ e por outro lado, usando o 
extremo dos valores praticados, destacam-se (52 alojamentos) cujas rendas são iguais 
ou superiores a 1000€. (Portal do INE, Censos 2021).

Relativamente aos preços das rendas por m2 no território da União de Freguesias de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, regista-se alguma variação dos preços nos mesmos 
períodos entre 2019 e 2021, considerando-se um aumento de 1,1€/ m2 de janeiro de 
2019 para dezembro 2021 conforme o gráfico seguinte.
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Do levantamento efetuado junto de algumas entidades imobiliárias do concelho e 
consulta em portais de arrendamento, é possível estimar os preços praticados nas 
rendas dos alojamentos na zona urbana por tipologia com uma variação de 5 anos, 
conforme tabela abaixo.

Deste modo, considerando que o número de alojamentos vagos no concelho de Lei-
ria diminuiu nos censos 2021 face aos anteriores censos (8.678 em 2011, 8.018 em 
2021), e tendo em conta que o mercado habitacional tradicional rege-se de forma 
relativamente autónoma das necessidades reais da população, integrando variáveis 
de oferta/procura que não estão alinhadas com as necessidades de uma percentagem 
considerável da população que não tem possibilidade de aceder aos valores pratica-
dos, a Estratégia Local de Habitação apresenta algumas possibilidades de resposta 
a este problema, nomeadamente na definição dos seus eixos estratégicos e objetivos 
associados. 

Valores estimados de renda do mercado privado

Relatório de Preços das Rendas por m2 entre jan. 2019 e dez.2021
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Gráfico 59  Fonte: https://www.idealista.pt/media/relatórios-preco-habitacao/arrendamento/

€4,90

€5,40
€5,70 €5,80€6,00 €6,00

jan. 2019 jan. 2020 jan. 2021dez. 2019 dez. 2020 dez. 2021

Tipologia
Valor do arrendamento

Há 5 anos atrás Atualmente

T0 200€ — 250€ 200€ — 450€

T1 250€ — 300€ 400€

T2 350€ 600€ — 800€

T3 350€ — 400€ 650€ — 800€

T4 400€ 800€ — 1000€

T4+ 500€ 650€ — 1200€

Tabela 45   Fonte: Imovirtual.com; idealista.pt; imóveis.mitula.pt; casa.trovit.pt (março 2022)

€/m2
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Programa de Apoio ao Arrendamento: candidaturas, 
deferimentos e total de agregados familiares apoiados

Eixo Estratégico 2
— Apoio ao arrendamento 
a custos acessíveis: Arrendar +

O eixo estratégico tem como propósito incentivar o arrendamento a custos acessíveis 
em detrimento da nova construção e da expansão urbana. 

Objetivo estratégico: Incentivar a dinamização do mercado   
de arrendamento a custos acessíveis

Esta medida destina-se aos proprietários privados de imóveis disponíveis para inte-
grar a bolsa de arrendamento, que através de mecanismos legais, coloquem os seus 
imóveis para arrendar tendo em vista o arrendamento a custos acessíveis, ou seja, a 
preços compatíveis com os rendimentos das famílias. 

Para além da ELH, o Município tem em vigor um conjunto de outras respostas que 
podem auxiliar as famílias, no acesso e manutenção a um alojamento adequado tendo 
em conta o aumento destes encargos face à redução de rendimentos.

“Programa de Comparticipação ao Arrendamento no concelho de Leiria”

• Este instrumento, em vigor desde novembro de 2016 tem por objetivo 
proporcionar às famílias, com menores recursos económicos, o acesso 
a um alojamento adequado, tendo por base os princípios de igualdade, 
justiça e legalidade constitucionalmente consagrados;

• A atribuição de apoio económico personalizado, intransmissível, perió-
dico e insuscetível de ser constituído um direito, tendo por base as con-
dições de habitabilidade, socioeconómicas e familiares dos munícipes.

De acordo com o regulamento, a comparticipação a atribuir às famílias abrangidas 
pelo Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria corres-
ponderá a 40% do valor da renda de casa, conforme os valores máximos constantes 
no respetivo diploma.

106
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270
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300
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Gráfico 60   Fonte: DIDSS, CML
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Agregados Familiares beneficiários 
do FMES na área da habitação

Analisando os apoios concedidos pelo programa no apoio às famílias, concluímos 
que, no ano de 2018, solicitaram apoio ao Município para a renda 106 agregados 
familiares, sendo que destes apenas 57 foram deferidos. Considerando que o apoio 
deste programa tem uma duração máxima de 36 meses, podendo ser renovado por 
mais 12 meses, há processos que transitam de um ano para o seguinte. 

Assim, em 2018, contabilizámos um total de 128 agregados familiares que beneficia-
ram deste programa. Em 2019, houve uma pequena descida no número de pedidos 
(84), no entanto, ainda foram deferidas 49 candidaturas. No total, 163 agregados 
familiares receberam apoio ao Arrendamento. No que diz respeito a 2020, período 
coincidente com a pandemia, verificou-se um aumento das candidaturas a este pro-
grama (137), sendo que destas 85 foram deferidas, e, no total, foram apoiados 226 
agregados familiares. Em 2021, 152 famílias solicitaram apoio ao Arrendamento, 
sendo que apenas 88 foram deferidas. Contabilizando com as candidaturas deferidas 
em anos anteriores e (que se encontram dentro do período dos 36 meses), totalizámos 
270 agregados familiares apoiados.

Após análise efetuada a esta informação foi possível verificar que, nos últimos anos, 
houve um aumento no pedido de apoio para pagamento das rendas refletindo assim 
o peso do encargo financeiro no orçamento das famílias e a crescente dificuldade 
das famílias no acesso e manutenção de uma habitação que lhe oferece condições 
ajustadas às necessidades da sua família e lhe confere alguma dignidade, mas que 
os seus rendimentos não são suficientes para suportar esse encargo.

Neste domínio, para além dos agregados familiares com pedidos de apoio ao arrenda-
mento, incluem-se também os grupos sociais considerados de risco potencial no que 
ao acesso à habitação diz respeito devido a questões relacionadas com a insuficiência 
financeira, nomeadamente população em situação de desemprego, beneficiários de 
RSI e pensionistas. Para estas pessoas, com situações de maior fragilidade e por forma 
a atuar na emergência ou, antecipar o risco, o Município dispõe do Fundo Municipal 
de Emergência Social (FMES) que contempla apoios em várias áreas nomeadamen-
te na habitação, podendo apoiar as famílias no pagamento de rendas (máximo de 
3 rendas ou até ao valor de 1000€), o que em algumas vezes é uma porta de saída 
para quem tem que mudar de casa e sem recursos suficientes para pagar a renda e 
o valor da caução ou até quem detém créditos de habitação e por motivos de perda 
de rendimentos não consegue cumprir com o pagamento dos mesmos.

Analisando os dados recolhidos na DIDSS no que diz respeito aos apoios do FMES 
para esta área, foram apurados os seguintes resultados:

Rendas Rendas e Caução Créditos à Habitação

2020 31 2 4

2021 161 8 3

Tabela 46   Fonte: Base dados DIDSS – CML; 2022
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O Município de Leiria, cumprindo o quadro legal de atribuições, dispõe também de 
resposta de Habitação Social, nomeadamente na disponibilização de fogos em re-
gime de renda apoiada, (111 fogos de habitação social). Tem vindo a atribuir fogos, 
consoante a sua disponibilidade com base nas habitações desocupadas temporaria-
mente, no entanto se atendermos aos pedidos de habitação social nos últimos anos, 
percebemos que esta resposta é manifestamente insuficiente.

Para melhor perceber as necessidades de Habitação Social, procedeu-se à atualização 
da base de dados referente aos ficheiros de pedidos de HS, existente na DIDSS deste 
Município. Assim, verificou-se que houve um ligeiro decréscimo de pedidos de HS, 
quando comparado com os números apresentados no último Diagnóstico Social (i.e., 
271 em 2017 vs. 233 em 2021). Da análise efetuada a estes pedidos, verificámos que 
os motivos que lhes estão subjacentes refletem a situação de carência das famílias, 
sendo que o motivo mais expressivo é a precariedade (i.e., baixos rendimentos).

Nesse sentido, atualmente, existem 233 pedidos ativos de HS, entre os quais 100 
foram recebidos entre 2018 e 2021, conforme tabela abaixo.

De acordo com os dados recolhidos, as freguesias que apresentaram maior número 
de pedidos de HS são as que pertencem às zonas mais urbanas, nomeadamente 
a U.F. de Marrazes e Barosa (32 pedidos em 2018 e 53 em 2019) e a U.F. de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes (15 pedidos em 2020 e 18 em 2021). Importa ainda referir 
que, durante este período (2018 a 2021), apenas foi atribuída uma HS a um agregado 
familiar, no ano de 2019.

Para além da oferta de habitação social propriedade do município, existem mais 204 
fogos disponibilizados por outras entidades do concelho de Leiria, nomeadamente: 
Conferência de São Vicente Paulo (Pousos), Centro Social Paroquial Paulo VI, Ordem 
Terceira de S. Francisco e NHC Social – Cooperativa de Solidariedade, CRL.

Estas respostas habitacionais estão localizadas na UF de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes e UF de Marrazes e Barosa, não existindo atualmente fogos vagos.

Reflexo da necessidade de habitação por parte de um número cada vez maior de 
famílias em Leiria, deve-se ao facto de apesar destas entidades não terem habitação 
social disponível, algumas recebem ao longo de cada ano pedidos de habitação que 
registam e constituem a lista de espera para alguma habitação que fique vaga, como 

Pedidos de HS efetuados ao Município de Leiria, 
entre 2018 e 2021

2018 2019 2020 2021

27 42 18 13

Tabela 47   Fonte: DIDSS - Município de Leiria; 2022
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Dados da habitação Social da NHC Social

2019 2020 2021

Nº de pedidos de Habitação Social recebidos 40 29 28

Nº de habitações atribuídas 8 3 10

Nº de pedidos em lista de espera 32 26 18

Motivo do Pedido

Precariedade 24 17 19

Sobrelotação 6 4 3

Despejo eminente 10 8 6

Tabela 48   Fonte: NHC social– Cooperativa de Solidariedade, CRL; 2022

é o caso da NHC Social que depois do Município é a entidade que tem mais habitação 
social no mercado.

No que diz respeito ao Centro Social Paroquial Paulo VI, este dispõe de 8 apartamen-
tos, encontrando-se todos ocupados, sendo que, devido aos estatutos e figura jurídica 
da instituição, todos os agregados estão com contrato de cedência gratuita, o que 
dificulta a rotatividade dos beneficiários e, consequentemente, a inserção de novas 
famílias. Assim sendo, não possuem lista de espera a nível da HS, nem atribuíram 
nenhuma HS neste período de tempo.

Relativamente às Conferências de São Vicente Paulo (Pousos) e à Ordem Terceira de 
S. Francisco, não foi possível recolher informação atualizada sobre a disponibilidade 
e/ou atribuição de HS e sobre a existência (ou não) de lista de espera.

F2   Exigência de quantias muito elevadas
para celebração de contrato de arrendamento
O regime da caução no contrato de arrendamento encontra-se previsto no n.º 2 do 
artigo 1076.º do Código Civil (CC), que prevê que as partes podem caucionar, por qual-
quer das formas legalmente previstas, o cumprimento das respetivas obrigações. A 
caução serve, pois, como uma garantia caso exista algum incumprimento. Na prática 
significa que o senhorio pode exigir ao arrendatário o pagamento de uma caução, a 
fim de prevenir eventuais danos que este venha a causar no imóvel durante o período 
de tempo em que o ocupar. 
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A previsão da caução deverá constar do contrato de arrendamento, nomeadamente, 
o seu valor. Quanto ao valor, não existe qualquer limite, cabendo às partes acordar no 
mesmo. Habitualmente, o valor é fixado tendo em consideração a renda, correspon-
dendo a uma ou duas rendas. Nada obsta, contudo, que o valor seja inferior ou superior. 

Se olharmos com atenção para o mercado de arrendamento português, a maioria dos 
senhorios opta por pedir o pagamento de uma caução ao seu futuro inquilino. Na 
maioria dos casos, esta corresponde apenas a uma renda. Mas quanto mais compe-
titivo o mercado de arrendamento se torna, mais os senhorios sobem os valores das 
garantias, chegando a pedir por uma caução o valor de duas ou três rendas.

Em termos legais, não existe qualquer obrigatoriedade do pagamento de uma cau-
ção no contrato de arrendamento. Isto porque a lei apenas indica a possibilidade de 
cobrança de uma caução, caso as duas partes assim o entendam. No entanto, se o 
senhorio exigir o pagamento da caução para celebração do contrato de arrendamento, 
o arrendatário terá de pagar a mesma, caso pretenda efetivar o arrendamento.

No fundo, quando falamos do mercado de arrendamento, a lei apenas define alguns 
limites ou indica os procedimentos que podem ser aplicados. O que leva muitas vezes 
a serem praticados valores mais elevados por parte dos senhorios, deixando pouca 
margem de manobra para quem pretende arrendar uma casa. Os reais direitos e 
deveres dos senhorios e arrendatários, são na maioria dos casos estipulados pelo 
contrato de arrendamento. É por isso, é fundamental que tudo esteja descrito ao 
pormenor no mesmo. (www.doutorfinancas.pt acedido em 03/2022)

Contudo, cabe sempre ao arrendatário concordar ou não com os valores que estão a ser 
pedidos, podendo recusar a celebração do contrato caso não concorde com as condi-
ções contratuais. Caso pretenda mesmo esse imóvel, mas o valor da caução seja dema-
siado elevado para si, tente negociar com o senhorio as garantias que pode oferecer.

F3    Falta de condições habitacionais,
especialmente na construção mais antiga
A existência de edifícios degradados e com necessidade de reparações estruturais 
tem sido uma realidade cada vez mais presente em Portugal. Esta situação só foi mais 
notória quando se começou a verificar a degradação dos centros das cidades e com 
as consequentes deslocações da população para a periferia. Segundo Leitão (2010), 
“o mercado de arrendamento tem permanecido paralisado, ao mesmo tempo que os 
imóveis antigos se vão degradando, em virtude da falta de condições económicas dos 
proprietários para proceder à sua reabilitação.”

Face ao cenário europeu, Portugal ainda é um dos países onde a reabilitação dos edi-
fícios apresenta menor destaque. Isto foi uma consequência da cultura instituída há 
alguns anos e da facilidade de acesso ao crédito, promovida por políticas financeiras 
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(e.g., Crédito bonificado), em que eram maiores os incentivos a quem construísse 
ou comprasse novo, em detrimento do arrendamento dos edifícios existentes, es-
tagnando assim o mercado de arrendamento, em favor da construção – levando ao 
abandono e degradação dos edifícios.

Para esta situação contribuiu também a situação financeira que Portugal atravessa, re-
fletindo-se nas dificuldades a nível económico das famílias e, consequentemente, dos 
proprietários dos edifícios, que, na impossibilidade financeira de realizarem repara-
ções, os abandonam, criando focos de insalubridade e insegurança urbana. (https://1li-
brary.org/article/parque-habitacional-em-portugal-situação-em-portugal.y9nnv5rz)

De acordo com os Censos de 2021, existiam no concelho de Leiria 47.172 edifícios, 
verificando-se um ligeiro aumento face aos edifícios existentes no último recensea-
mento (em 2011 haviam 46.448). Relativamente à localização por freguesia, manti-
veram-se as mesmas freguesias que concentravam os maiores números de edifícios 
(i.e., U.F. de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, seguida da U.F. de Marrazes e Barosa) e 
os menores números de edifícios (i.e., Regueira de Pontes e Bajouca). 

Considerando a ELH, o parque habitacional concelhio encontra-se envelhecido, como 
podemos comprovar nos Censos de 2021, sendo que nesta última década apenas 
foram construídos 1.781 edifícios e a maioria dos edifícios existentes (15.869) fo-
ram construídos entre os anos de 1981 e 2000, e 14.156 foram construídos entre as 
décadas de 60 e 80, o que nos leva a concluir que são edifícios já de alguma idade, 
entre 20 e 60 anos.

Considerando a informação veiculada pela ELH, e tendo em conta a legislação do 
Programa 1.º Direito, que define categorias de situações indignas face às condições 
de habitabilidade das pessoas, nomeadamente: insalubridade e insegurança; preca-
riedade; sobrelotação; e inadequação. Assim, no ano de 2020, foi efetuado um levan-
tamento pelas freguesias de Leiria, verificando-se que a categoria mais expressiva 
foi a de situação de insalubridade e insegurança (274 agregados familiares), o que 
vai ao encontro da situação de degradação em que se encontra o parque habitacional 
do concelho.

De acordo com a análise efetuada no levantamento destas situações, verificou-se que 
as freguesias onde existe maior número de situações de carência habitacional são 
a U.F. de Marrazes e Barosa, seguida da U.F. de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, em 
todas as categorias.

Categorias de situações indignas 
de habitabilidade no concelho de Leiria

Insalubridade  
e insegurança Precariedade Sobrelotação Inadequação

Nº de agregados familiares 274 111 9 13

Tabela 49   Fonte: ELH, 2021
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Recentemente, tentámos atualizar esta informação através de inquéritos divulgados 
pelas freguesias do concelho, no entanto das 18 freguesias existentes, apenas obtive-
mos respostas de 4. Tal como verificado no levantamento efetuado anteriormente, a 
categoria mais expressiva de situações indignas de habitabilidade é a de insalubri-
dade e insegurança.

É importante destacar que esta não é uma amostra representativa do concelho, sendo 
que poderão existir mais edifícios a necessitar de intervenções estruturais (i.e., um 
maior número de agregados familiares a viver em situações de habitabilidade indignas).

Considerando os eixos estratégicos definidos na ELH e o 1º Direito, e atendendo à 
necessidade de qualificação do parque habitacional degradado e em mau estado de 
conservação, no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação pretende-se “criar 
as condições para que a reabilitação passe de exceção a regra e se torne na forma 
de intervenção predominante, tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas”. 
Com esta finalidade, pretende-se implementar o programa “REABILITAR +”, cujos 
objetivos consistem em: 1) Incentivar a reabilitação do parque habitacional degra-
dado e em mau estado de conservação e a sua adaptação às necessidades específicas 
da população; e 2) Promover a melhoria das condições habitacionais através de uma 
intervenção municipal de proximidade e de apoio à comunidade.

Para além desta resposta que irá ser implementada no âmbito da ELH, o Município 
sempre demonstrou uma preocupação com as condições de habitabilidade dos seus 
munícipes, sendo que em 2018 e em 2019 existiram vários pedidos de apoio para a 
melhoria da habitação (8 e 4 pedidos, respetivamente), que foram respondidos em ar-
ticulação com entidades parceiras. Atualmente, o Município dispõe de um programa 
de apoio onde podem ser enquadrados os pedidos para melhoria de habitação, que 
contempla a realização de pequenas obras de reparação, restauro ou beneficiação 
das habitações de famílias/indivíduos em situação de carência financeira – designado 
de FMES. No âmbito deste programa, em 2020 apenas foi concedido um apoio, o que 
podemos associar ao facto de o programa ter sido criado nesse ano; e em 2021, foram 
apoiados 12 agregados familiares, em obras de melhoria das condições habitacionais. 

Relativamente ao Parque de Habitação Social, e apesar deste ser sofrido recentemente 
obras de reabilitação, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU), existem ainda alguns fogos de HS a necessitar de reabilitação. 

Nesse sentido, pretende-se promover e incentivar a reabilitação do parque habita-
cional de arrendamento social no concelho de Leiria, quer da propriedade do Muni-
cípio, quer da propriedade de outras entidades que disponibilizam esta tipologia de 
habitação — contribuindo para o acesso a uma habitação adequada e condigna por 
parte da população em situação de grave carência habitacional.
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F4    Dificuldade em encontrar habitações para
arrendar no mercado de arrendamento privado

Como supramencionado, de acordo com os Censos de 2021, entre 2011 e 2021 o nú-
mero de alojamentos passou de 67.411 para 70.403, respetivamente, correspondendo 
a um aumento de 4%. Neste contexto, a U.F. de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes apre-
senta o valor mais elevado de alojamentos (19.307), seguindo-se a U.F. de Marrazes 
e Barosa (13.124), enquanto a freguesia de Bajouca apresenta o valor mais baixo de 
alojamentos (942).

Em 2021, a densidade de alojamentos era de 124,5 alojamentos/km2, um número 
superior ao registado nos últimos Censos. Neste contexto, as U.F. de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes e U.F. de Marrazes e Barosa continuam a ser os locais onde se con-
centram os maiores números de alojamentos (19.307 e 13.214, respetivamente). Em 
termos de tipologia de alojamentos, também o número de alojamentos familiares 
conheceu um aumento entre 2011 e 2021, passando de 67.301 para 70.328, enquanto 
o número de alojamentos coletivos sofreu um decréscimo de 110 para 75 no conce-
lho de Leiria. Quanto ao tipo de ocupação dos alojamentos familiares clássicos do 
concelho, de acordo com os Censos 2021, o maior número de alojamentos refere-se 
à residência habitual, tal como acontecia em 2011.

Importa destacar que não se verifica uma diferença significativa nas residências 
habituais, nem nas secundárias, nos dois momentos censitários, porém, nota-se um 
decréscimo dos alojamentos vagos de 2011 para 2021, o que reforça a dificuldade 
em encontrar alojamentos disponíveis para habitação. 
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Gráfico 61   Fonte: INE, Censos 2021
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F5    Existência de Habitação Social
e Equipamentos Sociais cuja construção  
se encontra desadequada face aos parâmetros 
da eficiência energética atuais

Quando falamos de eficiência energética, estamos a falar de uma utilização racional 
de energia para atingir um determinado resultado, ou seja, falamos relação entre a 
quantidade de energia empregue na realização de uma atividade e a energia dispo-
nível para a concretização da mesma. 

Eficiência energética é um termo que é aplicado aos equipamentos ou edifícios que 
consomem o mínimo de energia possível enquanto mantém a qualidade na sua uti-
lização e dos seus serviços. 

Em Portugal, o clima menos rigoroso e a envolvente socioeconómica do país levou a 
que, no passado, existissem menores preocupações com a performance energética 
dos edifícios e que lhe não fosse atribuída prioridade. O que em parte pode explicar 
porque as construções mais antigas não previam a incorporação de soluções ener-
geticamente eficientes.

De forma genérica, tanto os edifícios construídos antes das décadas de 60, como nas 
duas décadas subsequentes, apresentam um estado de degradação avançado acumu-
lado ao longo dos tempos, em virtude dos fracos investimentos promovidos por parte 
dos promotores ou da Administração Publica. De salientar que, grande parte destes 
edifícios foram construídos antes da existência de qualquer tipo de regulamentação 
em matéria de eficiência energética. O que fez com que, o parque edificado português 
se tornasse num parque obsoleto. Do conjunto de problemas que afetam o desem-
penho energético dos edifícios nacionais, para além do envelhecimento natural dos 
materiais e da ausência de manutenção, é possível destacar as características físicas 
do edifício, nomeadamente ao nível do baixo desempenho térmico da envolvente e a 
ineficiência dos sistemas energéticos instalados. 

A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1986, marca um 
ponto de viragem em matéria de políticas energéticas. Em 1991, surgiu o primeiro 
Regulamento de Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/90, 6 de fevereiro, que tinha como principais objeti-
vos fornecer orientações, ao nível do projeto e de grandes remodelações de edifícios, 
dando cumprimento às condições mínimas de conforto térmico, tendo em linha de 
conta a redução dos consumos energéticos, tirando o maior partido das excelentes 
condições climatéricas de Portugal. Em 1998, surge o primeiro Regulamento dos Sis-
temas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 118/98, de 7 de maio, no qual foram estabelecidos limites e restrições na insta-
lação de utilização de equipamentos e sistemas. Contudo, estes dois regulamentos 
não foram suficientes para a redução dos gastos de energia nos edifícios, apesar dos 
esforços o consumo de energia continuava alto, não existia a imposição de requisitos. 
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De acordo com um relatório de especialistas europeus publicado pela ZERO, Associa-
ção Ambientalista, “em 2006, iniciou-se o sistema de certificação energética e uma 
legislação mais robusta e dedicada à eficiência energética”. 

Os edifícios são os principais responsáveis pelo aumento do consumo energético em 
Portugal, contribuindo de forma negativa, em termos de impacte ambiental, através 
da emissão GEE para a atmosfera. O edificado é responsável por cerca de 40% do 
consumo de energia, seja para aquecer ou arrefecer as habitações. E, se no caso do 
edificado já existente, a única alternativa passa pela reabilitação urbana, a melhor 
solução continua a ser o pensar a eficiência energética desde a fase de projeto.

A necessidade de intervir ao nível reabilitação energética decorre da existência de 
um conjunto anomalias, entre as quais se destacam: a ausência de isolamento tér-
mico e anomalias de índole não estrutural nas paredes exteriores e coberturas; a 
deficiência no sistema de impermeabilização da cobertura, muretes e platibandas; 
a degradação dos vãos envidraçados; e a má gestão das instalações e sistemas. (Par-
reira, Pedro; 2015).

Em termos práticos, “pontos a atacar” poderão ser a melhoria dos isolamentos das 
paredes exteriores e coberturas, assim como, caixilharias e vidros. Estas são áreas 
onde se verificam as maiores perdas e que podem ser resolvidas de forma relativa-
mente simples, quer num edifício de raiz, quer numa renovação. Não esquecendo 
a aposta em sistemas mais eficientes de ventilação, aquecimento/ arrefecimento e 
produção de água quente evitando a utilização do gás.

“Este trabalho implica uma estreita colaboração e implementação em todas as etapas 
da obra, sendo essencial a fase de projeto. É aqui que se podem delinear as melhores 
opções, aquelas que terão o maior efeito no bem-estar dos utilizadores, com menor 
consumo de recursos, pegada de carbono, impacte ambiental - as mais eficientes”. 
(https://www.novoperfil.pt/artigos/Edifícios: a melhor eficiência energética é a que 
começa no papel.html; acedido em mar.2022)

Ao longo dos anos houve evolução no setor da construção. Quer ao nível das exigên-
cias, das técnicas e dos materiais utilizados. Hoje, a noção é de que a sustentabilidade 
mede-se ao longo do ciclo de vida do edifício - construção, utilização, manutenção e 
fim de vida (demolição ou restauro). 

Portugal transpôs a última Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), 
a nível nacional, com o Decreto-lei nº 101-D/2020. Neste contexto, para que Portugal 
atinja os objetivos em matéria de energia e clima a que se propõe no âmbito do Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, 
é importante uma “profunda renovação energética” do parque edificado.

Hoje há uma preocupação crescente para a eficiência energética dos edifícios. Não 
só por ser uma das “lutas” da Comissão Europeia, mas, porque há uma maior cons-
ciência para a sustentabilidade. O setor mudou, e muito, os últimos anos, assistimos 
a uma mudança de paradigma com foco na sustentabilidade e descarbonização da 
economia.  O facto de a eficiência energética ser uma das “batalhas” da Comissão 
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Europeia e de haver fundos comunitários disponíveis para ajudar a reabilitar o edi-
ficado está a ajudar a transformar a Europa.

Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer, mas, tem havido um “bom pro-
gresso” nos últimos anos, e a sustentabilidade e a eficiência energética são questões 
a que hoje é de todo impossível escapar. 

Criaram-se apoios para as famílias como, o Vale Eficiência, o Programa Edifícios + 
Sustentáveis. Contudo, relativamente aos incentivos e apoios anunciados não será 
difícil assumir que ficam aquém das reais necessidades do nosso edificado, se tiver-
mos em consideração, por exemplo, que as verbas alocadas ao “Programa de Apoio a 
Edifícios Mais Sustentáveis” se esgotaram em algumas semanas, tendo sido criadas 
já várias edições. 

Também o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai destinar 610 milhões de eu-
ros para melhorar o desempenho energético do parque edificado português até 2026. 

Nas candidaturas ao financiamento para Requalificação e alargamento da rede de 
equipamentos e respostas sociais, no âmbito do PRR, no que diz respeito às respos-
tas sociais elegíveis e tipologia de projetos a apoiar, existe um conjunto de regras, 
onde consta que a construção, o alargamento ou requalificação das respostas devem 
cumprir as disposições em vigor em matéria de eficiência energética, promover a 
utilização de energias renováveis para autoconsumo e a redução de custos de con-
sumo de energia e de combustíveis.

Em relação ao problema identificado, e em concreto no que diz respeito ao conce-
lho de Leiria, este não é expressivo da região e não existem dados suficientes que 
permitam defender esta perspetiva. Sabe-se, no entanto, que os edifícios que foram 
construídos em data anterior à década de 90, podem ainda ter a sua construção desa-
dequada face às disposições adotadas em matéria de eficiência energética atualmen-
te, uma vez que como já pudemos comprovar, antes da década de 90 não havia em 
Portugal, regulação ao nível da eficiência energética, nem legislação que orientasse 
ou impusesse requisitos.

Assim, se tivermos em conta os avanços que têm sido observados em Portugal, em 
matéria de eficiência energética, aproveitamento de recursos e a preocupação em 
adaptar a construção aos novos padrões da eficiência energética, podemos afirmar 
que cada vez mais evoluímos no caminho da sustentabilidade. 

No que diz respeito aos apoios que o Estado coloca à disposição dos Portugueses, 
para além dos já enunciados, tendo em vista a adaptabilidade e melhoria do confor-
to habitacional e dos edifícios consoante a sua utilização, ao nível local e conforme 
apresentado na Estratégia Local de Habitação de Leiria, também estão pensadas as 
questões da eficiência energética no que diz respeito à priorização da reabilitação 
do edificado, tendo por base um instrumento disponível pela Estratégia Nacional 
de Habitação:  Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
(IFRRU 2020); Casa Eficiente 2020; Programa de Reabilitação Urbana de Bairros So-
ciais na Vertente da Eficiência Energética (Apoiar intervenções que visem aumentar 



02 Habitação Rede Social

P. 179

a eficiência energética e a utilização de energias renováveis para autoconsumo em 
edifícios de habitação social. Podem candidatar-se aos apoios os municípios ou em-
presas municipais proprietárias ou gestoras de fogos de habitação social, das regiões 
abrangidas) que em termos de edificado ao nível da Habitação Social local pode ser 
implementado.

Relativamente ao parque habitacional propriedade do Município de Leiria (Habitação 
Social), a maior parte das habitações encontra-se em bom estado de conservação, 
fruto das intervenções recentes de reabilitação no âmbito do Plano de Ação Integra-
do para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), integrado no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Município de Leiria, respeitando as normas de 
eficiência energética em vigor. Contudo, importa salientar a necessidade de obras de 
reabilitação em 35 fogos de habitação social propriedade do Município (Estratégia 
Local de Habitação de Leiria; 2021).

No que diz respeito às candidaturas apresentadas aos Programas de Financiamento 
PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração e 
ao PRR, programas como já referido, que colocam como condição de elegibilidade de 
candidaturas o cumprimento das normas em vigor em matéria de eficiência energé-
tica, foram solicitados pareceres ao CLAS de Leiria, para acompanhar candidaturas 
de vinte (20) de IPSS’s do Concelho de Leiria.

Reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes contribui para múl-
tiplos objetivos: a melhoria dos níveis de conforto térmico para os seus utilizadores, 
melhoria da qualidade do ar interior com benefício para a saúde, a promoção da pro-
dutividade laboral, a extensão da vida útil dos edifícios, o aumento da sua resiliência, 
a redução da fatura e da dependência energética do país, bem como a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
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matriz swot

Emprego e Formação Profissional

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Mercado empresarial ativo e diversificado;

• Divulgação das oportunidades por diferentes 
entidades e em diferentes meios;

• Existência de oferta de emprego diversificada;

• Existência de oferta de vagas diversificadas 
em Medidas Ativas de Emprego;

• Existência de oferta formativa diversificada.

F1 

• Desajuste entre as ofertas de emprego 
existentes e o perfil de competências 
da população desempregada principalmente 
nas áreas profissionais de Geriatria, Construção 
Civil e Restauração, Motoristas, TI.

F2 

• Rede de Entidades Locais que trabalham 
grupos vulneráveis, como migrantes, ex-
reclusos, minorias étnicas e outros;

• GIP Imigrante (InPulsar);

• Projeto de Mediadores Municipais 
e Interculturais: “Mediar para Intervir”;

• Projeto Giro Ó Bairro (apoio 
na procura de emprego); Gira Comigo 
(oficinas para empoderar “saberes”: 
costura, carpintaria e bricolage).

F2

• Falta de oportunidades de emprego para 
grupos vulneráveis, nomeadamente, ex-
reclusos, minorias étnicas e outros.

F3

• Existência de Unidades produtivas artesanais;

• Existência de artesãos certificados 
pela Carta de Artesão;

• Certificação de produções tradicionais (olaria).

F3 

• Poucas oportunidades de Formação Profissional, 
com oficina, na área das artes e ofícios.

F4

• Existência de Gabinetes de Inserção Profissional;

• GIP NERLEI;

• GIP Município Leiria;

• GIP Imigrante (InPulsar).

F4

• Práticas de recrutamento/contratação 
precárias, assentes em Trabalho Temporário.

F5

• Delimitação de Zonas Industriais no Concelho ;

• Revisão do PDM em curso;

• Existência do Programa “Leiria Invest” promovido 
pelo Município que contempla um conjunto 
de benefícios fiscais que incentiva ao investimento 
e criação de emprego no Concelho;

• Existência de uma boa rede viária;

• Existência de Instituição de Ensino Superior 
que potencia a fixação de pessoas e promove 
o desenvolvimento de conhecimentos 
e competências tecnológicas diferenciadoras 
para o mercado de trabalho.

F5

• Insuficientes condições para fixação 
de empresas no território e para captação 
de mais e melhor emprego;

• Baixos salários por vezes associados a vínculo 
contratual incerto ou de curta duração.
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O Oportunidades (Opportunities)   A Ameaças (Threats)

O1

• Programas de Financiamento Comunitário;

• POISE, COMPETE; CENTRO 2020;

• IEFP: Lista de Áreas e Saídas Profissionais 
2022 – 2024 para a Delegação Centro;

• Agência Nacional para a Qualificação 
e Ensino Profissional;

• Catálogo Nacional para a Qualificação;

• Rede de Parceiros de excelência 
para a aprendizagem;

• Programa RAMP (IEFP/ARICOPS).

A1

• Restrições orçamentais;

• Desarticulação entre os diferentes programas;

• Sobreposição de programas no tempo e espaço.

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F6

• “Centro Eu Sou Digital” para as Freguesias;

• IEFP - Formação Profissional 
no âmbito da Proficiência Digital (nível 
básico, intermédio e avançado);

• Cedência de equipamento informático 
a formandos no âmbito da Formação online.

F6

• A iliteracia digital por parte 
das pessoas desempregadas dificultando 
a sua integração profissional.

F7

• IEFP - Ações de Formação a decorrer 
em Leiria – Ações de Dupla Certificação; Ações 
de Requalificação (VA); Ações à Medida; 

• Centros Qualifica;

• Entidades Externas organizadoras de ações 
formação de Aprendizagem (Escolas Profissionais, 
Entidades Privadas Locais exp. ACILIS);

• (Respostas NEET) – Clubes 
de emprego; Garantia jovem.

F7

• Desemprego Jovem – Elevado número 
de jovens inscritos;

• Desemprego de adultos – Elevado número 
de inscritos com mais de 55 anos.

F8

• Existência do Polo de Formação do IEFP 
em S. Romão;

• Existência de secções formativas a funcionar 
no RA4;

• Existência de secções formativas de cozinha, mesa/ 
bar na zona de restauração do Estádio Municipal;

• Assinatura do Contrato de Investimento para 
o novo Centro de Emprego e Formação Profissional 
de Leiria, no âmbito das Infraestruturas 
e Equipamentos previstos no PRR.

F8

• Organização da Formação Profissional  
de “modo avulso” e territorialmente dispersa;

• Sobreposição da oferta formativa por vários 
operadores e desajuste da oferta formativa 
às necessidades do mercado de trabalho.
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O Oportunidades (Opportunities)   A Ameaças (Threats)

O2

• Existência de diferenciação positiva 
no acesso às medidas ativas de emprego, 
estágios, apoios à contratação e inserção 
emprego e Reabilitação (Medias que serão 
exploradas no eixo da Deficiência);

• Existência de financiamento específico/ 
Eixos Estratégicos para esta população;

• Formação Profissional.

A2

• Poucas ações de sensibilização 
no âmbito da contratação;

• Baixa taxa de sucesso para evidenciar 
junto dos diferentes intervenientes 
(Entidades/ Empresas e destinatários).

O3

• CEARTE – Centro de Formação Profissional 
para o Artesanato e Património;

• Certificação de Produções Tradicionais.

A3 

• Inexistência de Programas tipo: “Escolas Oficina”;

• Inexistência de secções/ oficinas 
adequadamente equipadas para a Formação 
Profissional em contexto prático.

O4

• Existência de apoios à contratação;

• IEFP:

 – Sessões Informativas às Entidades;

 – Visitas a Empresas/Entidades para  
 divulgação das Medidas Ativas de Emprego.

A4

• Complexidade do acesso às medidas;

• Instabilidade do mercado empresarial 
na sequência da pandemia;

• Dificuldades no acesso a matérias-
primas para a indústria;

• Subida dos custos de produção.

O5

• Programas de Financiamento Comunitário;

• Sistema de Incentivos 
ao Empreendedorismo e ao Emprego;

• Portugal 202;

•  FSE (+ CO3SO Emprego) ;

• Programa Nacional de Investimentos 2030;

• IEFP – Medidas Ativas de Emprego 
e Formação Profissional;

• Portugal Inovação Social – Startup 
Inovação Social de Leiria.

A5

• Fraca rede de transportes (horários e circuitos 
desajustados ou até inexistentes).

O6

• Portugal digital;

• Academia Portugal Digital;

• UPSKILL;

• Jovem + Digital;

• Eu sou Digital;

• Certificado de Competências Digitais.

A6

• Baixa sensibilidade de populações 
maioritariamente com baixa escolaridade para 
a frequência de ações de formação digital;

• Famílias com baixos recursos que condicionam 
o acesso quer a equipamentos quer 
a condições/ serviços necessários 
à frequência de ações de formação digital.

O7

• Medida Estágios Ativar (nível 2 a nível 8 
de qualificação);

• Formação Profissional de dupla certificação.

A7

• Apatia comportamental e pouca participação 
cívica de um elevado número de jovens;

• Abandono precoce da escola sem a conclusão 
do 12º ano (após completarem os 18 anos).

O8

• PRR – Programa de Recuperação 
e Resiliência – Contrato de Investimento:  
Infraestruturas e Equipamentos.

A8

• Ausência de Instalações adequadas ao nível 
do Serviço de Formação Profissional em Leiria.
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O Eixo Emprego e Formação do diagnóstico Social representa 
a visão partilhada de diferentes intervenientes sociais do concelho 
de leiria que, em conjunto, identificaram inicialmente os problemas 
e posteriormente, no âmbito da construção da matriz SWOT, 
um conjunto de Forças/Fraquezas Oportunidades/Ameaças 
que no período em análise se evidenciaram nesta temática.

Neste contexto foi assegurado o papel da Rede Social enquanto Programa 
que incentiva os organismos do setor público (serviços desconcentrados e 
autarquias locais), instituições solidárias e outras entidades que trabalham 
na área da ação social, a conjugarem os seus esforços para prevenir, atenuar 
ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento 
social local através de um trabalho em parceria. 

Assim o IEFP, através do Serviço de Emprego de Leiria, foi o dinamizador do 
grupo num trabalho em parceria com as entidades locais que constituem 
o grupo, nomeadamente: INPULSAR, GIP do Município de Leiria, Junta de 
Freguesia de Bidoeira, União de Freguesias de Colmeias e Memória, Junta de 
Freguesia de Milagres, GIP da NERLEI – Núcleo Empresarial de Leiria, União 
Distrital das IPSS’s, Comissão Social de Freguesia de Colmeias, Comissão So-
cial Inter Freguesias Bajouca, Coimbrão e Monte Redondo e Carreira.

O IEFP, enquanto serviço público de emprego nacional, tem como atribuições 
promover a organização do mercado de emprego tendo em vista o ajustamen-
to direto entre a oferta e a procura de emprego; a informação, a orientação, a 
qualificação e a reabilitação profissional, com vista à colocação e progressão 
profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho; a qualificação escolar 
e profissional dos jovens e adultos, através, respetivamente da oferta de for-
mação de dupla certificação e formação profissional certificada, ajustada aos 
percursos individuais e relevante para a modernização da economia; a reali-
zação, por si ou em colaboração com outras entidades, das ações de formação 
profissional adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e 
desenvolvimento do tecido económico; o desenvolvimento dos ofícios e das 
microempresas artesanais, designadamente enquanto fonte de criação de 
emprego ao nível local; a reabilitação profissional das pessoas com deficiên-
cia, em articulação com o Instituto Nacional de Reabilitação, IP.

Enquadramento
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Neste contexto local, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria (C-EFLE), 
representa, desde 2012, os Municípios da região de Leiria, pelo que alguns dados 
existem apenas desagregados para o C-EFLE e incluem por isso os 10 concelhos.

Para os dados desagregados por concelho foram analisadas as Estatísticas do IEFP 
publicadas mensalmente. Os dados refletem a situação no final do mês (total de ins-
critos nesse mês).

Assim, no concelho de Leiria:

II    Estrutura do desemprego 
no concelho de Leiria

Analisando o número de desempregados numa escala de 10 anos, contamos com um 
aumento significativo de 2,6% entre os anos de 2010 (4488 desempregados) e 2013 
(6534 desempregados) no concelho de Leiria. No ano de 2014 este valor decresce 
(5493 desempregados) até ao ano de 2019 (2463 desempregados). 

Entre 2013 e 2019 o número de pessoas inscritas nos centros de emprego desceu 
todos os anos, numa recuperação contínua.

Foi no ano de 2019 que a região contou com a menor taxa de desemprego em 10 
anos. Leiria passa a estar com uma taxa de 3% de desempregados, menos 3,7% face 
aos cinco anos anteriores.

Em 2020, com a forte recessão provocada pela covid-19, o número de desempregados 
inscritos em Portugal Continental nos centros de emprego aumentou 29,6%, num 
total de 91.722, chegando a dezembro acima dos 400 mil.

O concelho de Leiria não foi exceção à subida do desemprego e no final de dezembro 
de 2020, estavam inscritos 3598 desempregados no Centro de Emprego de Leiria, 
pertencentes ao Concelho de Leiria.

Figura 1   Fonte: IEFP, IP - https://www.iefp.pt/redecentros
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Comparativamente, no final de dezembro de 2021, o valor total de desempregados 
inscritos diminuiu para 2819. 

No que respeita ao género segue a mesma tendência embora o desemprego seja 
expressivo no feminino, com 1511 mulheres inscritas em 2019, 2189 inscritas em 
2020 e 1751 em 2021. 

A nível etário, durante o mesmo período, o grupo etário com maior nº de desem-
pregados inscritos no fim de dezembro de 2019, 2020 e 2021 foi dos 35 aos 54 anos 
(1028, 1489 e 1158, respetivamente).

No que respeita à habilitação escolar dos desempregados, é importante referir que, 
dos desempregados inscritos no final de dezembro de cada ano o maior número de 
inscritos tem habilitações escolares até ao 3º ciclo.

Nº de desempregados por sexo inscritos no concelho  
de Leiria no fim do mês de dezembro de cada ano

Distribuição do nº desempregados no fim  
do mês de dezembro por habilitações escolares
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Gráfico 63   Fonte: IEFP, IP - https://www.iefp.pt/estatisticas
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Gráfico 62   Fonte: IEFP, IP - https://www.iefp.pt/estatisticas

1511

Homens

Mulheres

1006

Homens

Mulheres

1068

1751

Homens

Mulheres

1409

2189

1125

471

524

1603

746

713 1366

545

534

202120202019

Habilitações até ao 3º ciclo

Habilitações Sup

Habilitações sec.



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 188

III    Medidas Ativas de Emprego
Neste período, as Medidas Ativas disponíveis e desenvolvidas são as seguintes:

• Apoios à contratação – Apoio financeiro aos empregadores que celebrem con-
tratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 
meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporciona-
rem formação profissional aos trabalhadores contratados.

• Estágios ATIVAR.PT – Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, 
tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a re-
conversão profissional de desempregados.

• Empreendedorismo – Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, 
tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a re-
conversão profissional de desempregados.

• Emprego – Inserção

• CEI – Realização de trabalho socialmente necessário por parte de desem-
pregados beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de 
desemprego.

• CEI+ – Realização de trabalho socialmente necessário por parte de benefi-
ciários do rendimento social de inserção e outros desempregados inscritos, 
não beneficiários de prestações sociais.

• MAREESS – Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de 
Saúde – Medida temporária e excecional, que consiste no apoio à realização 
de trabalho socialmente necessário, para assegurar a capacidade de resposta 
das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e 
da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19.

• COVID 19 – Medidas

• Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial – Atribuição de 
um apoio financeiro por trabalhador que tenha sido abrangido, no primeiro 
trimestre de 2021, pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de tra-
balho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, a con-
ceder pelo IEFP, IP, ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores 
à prestação normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial.

• Apoio Simplificado para Microempresas à Manutenção dos Postos de Traba-
lho - Atribuição de um apoio financeiro, a conceder pelo IEFP, IP, às microem-
presas em situação de crise empresarial que tenham beneficiado, apenas 
em 2020, do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou 
do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, tendo em vista 
a manutenção dos postos de trabalho e a atenuação de situações de crise 
empresarial.
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• MAREESS

• Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em 
situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal 
de trabalho (PNT) | Formação Profissional. – Atribuição, pelo IEFP, IP, de um 
apoio financeiro para frequência de um plano de formação destinado aos 
trabalhadores das entidades empregadoras de natureza privada e do setor 
social abrangidas pela Medida de apoio extraordinário à retoma progressiva 
de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução 
temporária do período normal de trabalho (PNT), criada no âmbito do Pro-
grama de Estabilização Económica e Social e prevista no n.º 5, do artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
90/2020, de 19 de outubro, Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de novembro, 
Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de 27 de novembro, Decreto-Lei n.º 6-C/2021, 
de 15 de janeiro, Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, Decreto-Lei n.º 
23-A/2021, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 32/2021, de 12 de maio.

• Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho em situação de 
crise empresarial – Formação profissional – Atribuição, pelo IEFP, IP, de um 
apoio financeiro às empresas e estabelecimentos que se encontrem sujeitas 
ao dever de encerramento de instalações e estabelecimentos por determina-
ção legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19, abrangidas pela Medida de Apoio extraordinário 
à manutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial, 
prevista no n.º 2, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 
na sua redação atual, que pretendem desenvolver um Plano de Formação 
para os seus trabalhadores.

• Plano Extraordinário de Formação – Desenvolvimento, pelo IEFP, I.P., de um 
plano extraordinário de formação proposto pela entidade empregadora para 
os seus trabalhadores, aprovado pelo IEFP, I.P., a decorrer a tempo parcial, 
desde que a entidade não beneficie da Medida de Apoio extraordinário à ma-
nutenção de contratos de trabalho em situação de crise empresarial, confor-
me previsto nos artigos 7.º, 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 
março, na sua redação atual.

• Regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato Em-
prego-Inserção» (CEI) e «Contrato Emprego-Inserção+» (CEI+), previsto na 
Portaria n.º 82-C/2020 de 31 de março, na sua redação atual, aplicável em 
projetos na área de cuidados de saúde ou de apoio social.

• Reabilitação profissional

• Conjunto integrado de medidas que visam apoiar a qualificação e o em-
prego das pessoas com deficiência e incapacidade que apresentam difi-
culdades no acesso, manutenção e progressão no emprego.

• Ao nível do emprego, existe um conjunto de apoios que visam facilitar 
a integração e manutenção das pessoas com deficiência e incapacidade 
no mercado de trabalho. Conheça as medidas existentes e as respetivas 
modalidades de apoio que as integram.
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• Incentivo à aceitação de ofertas de emprego – A medida Incentivo à Aceitação de 
Ofertas de Emprego consiste num apoio financeiro aos desempregados titulares 
de prestações de desemprego que aceitem ofertas de emprego apresentadas pelo 
IEFP ou se coloquem pelos próprios meios, a tempo completo, com uma remune-
ração inferior ao valor da prestação de desemprego que se encontram a receber.

• Mobilidade Geográfica

• Apoios financeiros aos desempregados que celebrem contratos de traba-
lho ou criem o seu próprio emprego e cujo local de trabalho implique a sua 
mobilidade geográfica. A medida compreende duas modalidades de apoio:

• Apoio à mobilidade temporária, no caso de celebração de contrato de 
trabalho com duração superior a um mês e cujo local de trabalho diste, 
pelo menos, 50 Km da residência do desempregado;

• Apoio à mobilidade permanente, no caso de mudança de residência e 
celebração de contrato de trabalho com duração igual ou superior a 12 
meses ou criação do próprio emprego, cujo local de trabalho diste, pelo 
menos, 100 Km da anterior residência do desempregado.

• Promoção das Artes e Ofícios

• Programa de Promoção das Artes e Ofícios - Programa integrado de apoios 
à capacitação de pessoas para trabalharem neste setor, ao estímulo do 
empreendedorismo e da contratação de trabalhadores e à promoção e 
comercialização de produtos artesanais. Compreende as seguintes mo-
dalidades de apoio:

• Investe Artes e Ofícios – apoios ao empreendedorismo, nas ver-
tentes de apoio ao investimento na criação de novas empresas e 
micronegócios e criação do próprio emprego, bem como de apoio 
técnico à criação e consolidação dos projetos.

• Promoção das Artes e Ofícios – apoios à promoção e comerciali-
zação das produções e serviços, através do apoio à participação 
em feiras, certames e exposições, e ainda à respetiva organização.

IV    Execução Física das Medidas Ativas 
de Emprego no Serviço de Emprego de Leiria  
nos anos de 2019, 2020 e 2021

No que respeita às Medidas Ativas de Emprego, embora não exitam estatísticas disponí-
veis por concelho pode-se referir que todas as medidas têm execução ainda no concelho.

De salientar que das Medidas destinadas às Empresas, ou seja, ao sector privado com 
fins lucrativos são os Estágios e os Incentivos À contratação aquelas que têm maior 
expressão, de forma contínua, ao longo do período.
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Os Gabinetes de Inserção Profissional regulados pela Portaria n.º 140/2015, de 20 
de maio, são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com os 
serviços de emprego, suportam a atuação destes no desenvolvimento de atividades 
que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados.

O concelho de Leiria conta com três Gabinetes de Inserção profissional:

• Município de Leiria – no espaço de atendimento ao Munícipe;

• Leiria NERLEI – na Associação Empresarial da Região de Leiria;

• InPulsar – dedicado sobretudo à população migrante.

Nº de integrados em CEI, CEI+, MAREESS
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Gráfico 64   Fonte: IIEFP, IP – BO/SIGAE
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V    Serviços Transversais

Nas Medidas destinadas ao sector Social, nomeadamente às IPSS e instituições sem 
fins lucrativos aquelas que têm maior expressão são os CEI e os CEI e durante o con-
texto pandémico do COVID-19 a medida MAREESS. 

Neste âmbito das Medidas Sociais foi possível apurar o número aproximado de inte-
grados no concelho de Leiria através do levantamento da execução física no Serviço 
de Emprego de Leiria no que respeita a estas Medidas.

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional da NERLEI – Associação Empresarial da 
Região de Leiria tem como objetivo prestar apoio na resolução de problemas de in-
serção profissional. Para tal tenta contribuir para o aumento das competências pro-
fissionais e dar um melhor conhecimento das necessidades do mercado de trabalho, 
quer prestando apoio à criação do próprio emprego, quer promovendo a contratação 
de jovens por parte das empresas da região.

O GIP dinamiza sessões de informação sobre a elaboração de currículos, resposta a 
anúncios, preparação de entrevistas e cartas de candidatura a emprego. Faz, ainda, 
sessões individuais ou coletivas de técnicas de procura de emprego.
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O GIP – Gabinete de Inserção Profissional para a população migrante, é uma atividade 
da InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário, desde 1 de janeiro 
2021 e surgiu a convite do ACM – Alto Comissariado para as Migrações, na sequência 
do trabalho desenvolvido pela InPulsar junto da população imigrante que reside no 
Concelho de Leiria.

O GIP Imigrante tem como objetivos:

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional presta apoio no percurso de (re)inserção 
no mercado de trabalho da população Imigrante, através do desenvolvimento das 
seguintes atividades:

• Promover o acesso às oportunidades educativas, formativas e desenvol-
ver uma atitude empreendedora de abordagem ao mercado de trabalho;

• Complementar a atividade do serviço público de emprego, numa lógica de 
proximidade, garantindo o desenvolvimento das ações contratualizadas 
com os serviços de emprego;

• Reforçar o apoio aos desempregados e outros grupos em situação de 
desfavorecimento na definição ou desenvolvimento do seu percurso de 
inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

• Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção 
ou reinserção profissional;

• Apoio na procura ativa de emprego;

• Divulgação de ofertas de emprego e colocação nas ofertas disponíveis e 
adequadas;

• Encaminhamento para ofertas de formação e qualificação;

• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 
emprego e na formação profissional no espaço europeu;

• Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou ativida-
des em regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de 
trabalho.

É também através do GIP que é efetuada a recolha e divulgação de ofertas de emprego 
bem como de candidatos a emprego. Presta informação acerca dos apoios à contra-
tação existentes e elaboramos candidaturas a estes mesmos apoios.

Os desempregados beneficiam de um vasto leque de atividades que os GIP podem 
desenvolver:

• Informação profissional para jovens e adultos desempregados;

• Apoio na procura ativa de emprego;
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No concelho de Leiria, muitas são as entidades públicas e privadas que desenvolvem 
Formação Profissional. 

De extrema relevância o IEFP,IP, que enquanto serviço publico e seguindo o definido 
nas suas atribuições assegura, neste âmbito: 

VI    Formação Profissional

Enquanto Entidades Externas a operar na Formação, nomeadamente no âmbito da 
Aprendizagem destacam-se:

Na elaboração dos planos anuais de atividades os Centros do IEFP consideram todos 
os cursos de aprendizagem a desenvolver em resposta às necessidades do mercado 
de trabalho, permitindo identificar, nesse momento, as ações que, face à capacidade 
interna instalada, deverão ser realizadas por estas Entidades Formadoras Externas 
(EFE).

Na sua ação direta e para a prossecução destes fins, o IEFP,IP desenvolve no concelho 
Cursos no âmbito de diferentes Medidas de Formação:

• a informação, a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, 
com vista à colocação e progressão profissional dos trabalhadores no 
mercado de trabalho;

• a qualificação escolar e profissional dos jovens e adultos, através, respe-
tivamente da oferta de formação de dupla certificação e formação pro-
fissional certificada, ajustada aos percursos individuais e relevante para 
a modernização da economia;

• a realização, por si ou em colaboração com outras entidades, das ações 
de formação profissional adequadas às necessidades das pessoas e de 
modernização e desenvolvimento do tecido económico.

• Talentus – Associação Nacional de Formadores e Técnicos de Formação;

• ACILIS – Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região 
de Leiria;

• ANCC – Cuidados de beleza.

Os cursos de aprendizagem permitem obter uma certificação escolar e profissional, 
privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada por uma forte compo-
nente de formação realizada em contexto de empresa, e o prosseguimento de estudos 
de nível superior.

Destinatários – jovens que estejam nas seguintes condições:

• Idade inferior a 25 anos;

• 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano.

Aprendizagem com gestão direta
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Os cursos de especialização tecnológica (CET) Permitem obter uma formação de 
nível pós-secundário não superior e visam responder às necessidades do mercado 
de trabalho, ao nível de quadros intermédios.

Destinatários: jovens ou adultos que estejam nas seguintes condições:

A formação modular certificada permite atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos 
teóricos e práticos da população portuguesa adulta, bem como elevar os seus níveis 
de habilitação escolar e profissional.

Destinatários – Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, empregados ou de-
sempregados que queiram melhorar as suas competências em domínios de âmbito 
geral ou específico de uma profissão.

A medida Vida Ativa – Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mer-
cado de trabalho de desempregados, através de uma rápida integração em ações de 
formação de curta duração.

Esta medida integra uma estratégia de formação designada por Vida Ativa – QUALI-
FICA+, destinada a pessoas desempregadas com muito baixas qualificações.

Destinatários – Desempregados com pelo menos 18 anos, subsidiados ou não, inscri-
tos nos Serviços de Emprego do IEFP, independentemente das habilitações escolares.

• Ensino secundário;

• 10.º e 11.º anos completos e inscrição no 12.º ano;

• Qualificação profissional de nível 3 (estrutura dos níveis de formação es-
tabelecidos na Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho, de 16 de julho de 
1985) e nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações; 

• Diploma de Especialização Tecnológica ou de um grau de ensino superior 
que pretendam a sua requalificação profissional.

Cursos de Especialização Tecnológica

Formação Modular

Vida Ativa

Os cursos de educação e formação para adultos (Cursos EFA) permitem elevar os 
níveis de habilitação escolar e profissional da população portuguesa adulta e, por 
esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade.

Destinatários – jovens que estejam nas seguintes condições:

• idade igual ou superior a 18 anos;

• habilitações escolares entre menos de 4 anos até 12 anos.

Cursos EFA
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Os cursos de Português Língua de Acolhimento permitem elevar a capacidade de 
expressão e compreensão da língua portuguesa, junto de adultos migrantes em Portu-
gal, e facilitar o seu processo de integração social, profissional e cívico, contribuindo 
para a prevenção da discriminação em função da origem e promovendo a igualdade.

Cidadãos migrantes, adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, desempregados 
ou ativos empregados, cuja língua materna não é a portuguesa e/ou que não detenham 
competências básicas, intermédias ou avançadas, de acordo com o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas (QECRL).

Das entidades parceiras e participantes neste grupo de trabalho, neste âmbito da 
Formação Profissional destaca-se também a NERLEI.

Além da formação com conteúdos programáticos pré-definidos a NERLEI - Associação 
Empresarial da Região de Leiria disponibiliza a todos os interessados um serviço de 
formação à medida.

Sendo a NERLEI uma entidade formadora certificada pela DGERT (Direção-geral do 
Emprego e das Relações do Trabalho), trata-se da prestação qualificada de serviços 
de formação que vão desde o diagnóstico das necessidades e elaboração de planos 
de formação, até à organização das ações e avaliação dos resultados das mesmas.

Este tipo de formação tem a vantagem de responder de uma forma mais direta às 
necessidades de cada empresa, já que é definida caso a caso, e também de responder 
à exigência legal da Lei 7/2009 – Código do Trabalho, alterada pela Lei 93/2019 de 
4 de setembro de 2019, que no artº. 131º estabelece que "ao trabalhador deve ser 
assegurado, um número mínimo de 40 horas anuais de formação certificada.

O Programa de formação em competências básicas permite obter competências bá-
sicas de leitura, escrita, cálculo e tecnologias de informação e comunicação neces-
sárias para integrar um curso de Educação e formação de adultos (cursos EFA) ou 
ser encaminhado para um processo de Reconhecimento, validação e certificação de 
competências (RVCC) de nível básico.

Destinatários – Adultos que estejam nas seguintes condições:

• idade igual ou superior a 18 anos que não tenham frequentado o 1.º ciclo 
do ensino básico ou equivalente;

• ou que tenham frequentado o 1.º ciclo do ensino básico ou equivalente 
e não demonstrem possuir as competências básicas de leitura, escrita e 
cálculo.

Cursos de Português Língua de Acolhimento

Cursos de Competências Básicas

As ações de formação desenvolvidas no âmbito da estratégia Vida Ativa – QUALIFICA+ 
têm como destinatários adultos desempregados inscritos nos centros de emprego 
do IEFP, IP, e, cumulativamente, inscritos num Centro Qualifica, com habilitações 
escolares iguais ou superiores ao 4.º ano e inferiores ao 9.º ano. 
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Paralelamente à formação desenvolvida pelas mais diferentes entidades o concelho 
de Leiria conta com a existência dos Centros Qualifica nomeadamente, no contexto 
das entidades deste grupo: 

A quem se destinam os serviços do Centro Qualifica?

O Centro Qualifica é uma estrutura do Sistema Nacional de Qualificações que tem 
como objetivo a qualificação e a valorização pessoal, escolar e profissional dos cida-
dãos, assumindo um papel determinante na construção de pontes entre os mundos 
da educação, da formação e do emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo 
da vida.

Destina-se a todos os que procuram uma qualificação, tendo em vista o prossegui-
mento de estudos e/ou uma transição/reconversão para o mercado de trabalho, es-
pecialmente adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades de 
aquisição e reforço de conhecimentos e competências.

O que é o processo de RVCC Profissional? 

O Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais (RVCC 
Profissional) é um processo que permite obter uma certificação profissional com base 
na demonstração de aprendizagens realizadas ao longo da vida e de competências 
adquiridas através da experiência profissional ou noutros contextos.

Existem processos de RVCC Profissional para várias saídas profissionais do Catálogo 
Nacional de Qualificações.

O mesmo candidato pode desenvolver em simultâneo um processo de RVCC Escolar 
e Profissional (RVCC de Dupla Certificação).

O Centro Qualifica é um serviço que tem por objetivo principal desenvolver:

• Centro Qualifica do IEFP;

• Centro Qualifica da Nerlei.

• processos de informação e orientação com vista ao encaminhamento dos 
utentes para as ofertas de educação e formação mais adequadas;

• processos de RVCC Profissional;

• processos de RVCC Escolar.

• Adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, que pretendam dar con-
tinuidade ao seu percurso de qualificação ou que procurem melhorar a 
sua situação face ao mercado de emprego;

• Jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou 
de formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho. 

Centros Qualifica
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O que é o processo de RVCC Profissional? 

O Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Escolares (RVCC Esco-
lar) é um processo que permite obter uma certificação escolar com base na demons-
tração de aprendizagens realizadas ao longo da vida e de competências adquiridas 
através da experiência profissional ou noutros contextos.

Existem processos de RVCC Escolar de nível básico e secundário.

O mesmo candidato pode desenvolver em simultâneo um processo de RVCC Escolar 
e Profissional (RVCC de Dupla Certificação).

A certificação obtida através desta modalidade é equivalente à atribuída nas outras 
modalidades de qualificação e permite o prosseguimento de estudos.

Destinatários – A adultos que pretendam aumentar as suas qualificações profissio-
nais. No caso dos candidatos com idade igual ou inferior a 23 anos, é obrigatório que 
possuam pelo menos três anos de experiência profissional, devidamente comprovada 
nos termos da lei.

A certificação obtida através desta modalidade é equivalente à atribuída nas outras 
modalidades de qualificação.

Destinatários: A adultos que pretendam aumentar as suas qualificações profissionais. 
No caso dos candidatos com idade igual ou inferior a 23 anos, é obrigatório que pos-
suam pelo menos três anos de experiência profissional, devidamente comprovada 
nos termos da lei.

Ao nível dos dados apurado sobre a execução destas diferentes Medidas de Formação 
desenvolvidas no concelho não foi possível apuar os dados de forma desagregada à 
escala concelhia já que o Serviço de Formação do Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Leiria tem os apuramentos enquanto unidade orgânica, mas opera 
nos 10 concelhos da Região de Leiria e aí desenvolve a sua atividade. Apesar deste 
constrangimento ao nível dos dados optou-se por analisar alguma a atividade desen-
volvida entre 2019 e 2021 neste Serviço de Formação Profissional por se entender 
que ela repercute o trabalho desenvolvido à escala concelhia e à escala da Região.

A execução física final obtida em cada ano não é comparável considerando que em 
cada ano as Medidas são dinâmicas e ocorrem ou não ocorrem.

Para deixar uma leitura do sucedido no fim do período em análise, com dados reporta-
dos a 31/dez. de 2021 escolhemos o gráfico infra que evidencia a distribuição dos for-
mandos que inciaram formação em 2021 distribuídos em função da Medidas de For-
mação existentes no ano, num total 5277 formandos que inciaram as diferentes ações.

VII    Execução Física do Serviço de Formação
de Leiria nos anos de 2019, 2020 e 2021
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Nº de Formandos integrados em 2021 por Medida de Formação
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Gráfico 65   Fonte: IEFP, IP – SGFOR

Medidas de Orcamento H Medidas de Orcamento M

Das Medidas que iniciaram ações nos três anos em análise é possível verificar no 
quadro e gráficos apresentados infra:

Medidas de Formação
Nº de Formados que iniciaram

2019 2020 2021

Sistema de Aprendizagem – Gestão Direta 64 0 30

Sistema de Aprendizagem – Entidades Externas 144 43 39

Cursos de Especialização Tecnológica 50 23 45

Português Para Todos 30 78 93

Formação Modular 691 712 721

Formação Modular 1491 1633 2875

Formação Modular – Vida Ativa Jovem 105 285 214

Curos de Educação e Formação de Adultos 692 374 539

Tabela 50   Fonte: IEFP, IP – SGFOR
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É possível verificar que apesar do contexto da pandemia apenas Aprendizagem (Ges-
tão direta) não iniciou em 2020. Em 2021 a atividade retomou e quase normalizou 
tendo iniciado ao nível da Formação Modular 2875 formandos em 2021, 1633 em 
2020 e 1491 em 2019.

Todavia outras ações surgiram no contexto pandémico, nomeadamente 2 que se 
desenvolveram quer em 2020, quer em 2021, como as que o quadro e gráfico infra 
permitem caracterizar:

Medidas de Formação
Nº de Formandos que iniciaram no ano

2020 2021

Apoio Extra Retoma Progressiva Atividade XR 6 353

Jovem + Digital 14 206

Nº de formandos que inciaram em cada
ano por Medida de Formação
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Tabela 51   Fonte: IEFP, IP – SGFOR

Nº de formandos que integraram Medidas 
iniciadas em contexto pandémico (2020 e 2021)

Gráfico 67   Fonte: IEFP, IP – SGFOR
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Foi neste contexto de pandemia que surgiu o Plano Extraordinário de Formação que 
permitiu o desenvolvimento, pelo IEFP, I.P., de um plano extraordinário de forma-
ção proposto pela entidade empregadora para os seus trabalhadores, aprovado pelo 
IEFP, I.P., a decorrer a tempo parcial, desde que a entidade não beneficie da Medida 
de Apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho em situação de crise 
empresarial, conforme previsto nos artigos 7.º, 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, 
de 26 de março, na sua redação atual.

O objetivo: apoiar os empregadores de natureza privada, incluindo as entidades em-
pregadoras do setor social, em situação de crise empresarial, nos termos do n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, de forma a:

• Mitigar situações de crise empresarial, assegurando a viabilidade das 
empresas ou estabelecimentos;

• Apoiar a manutenção de contratos de trabalhos em situação de crise em-
presarial;

• Apoiar o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores 
que aumente a sua empregabilidade.

Também estas Medidas foram dinâmicas e constantemente atualizadas ao longo de 
2020 e 2021 adaptando-se e potenciando o apoio extraordinário à retoma progressiva 
de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária 
do período normal de trabalho (PNT) | Formação Profissional.

Ainda no contexto da formação, há uma medida que tem ganho relevância ao longo 
do período, associada a algumas vagas de migrantes que a procuram para colmatar 
dificuldades linguísticas é a Medida de Português para Todos que, como se pode ver 
no gráfico infra, cresceu no que respeita ao número de integrados por ano, com um 
total de 30 integrados em 2019, 78 integrados em 2020 e 93 integrados em 2021.

Nº de Formandos integrados em Português 
para Todos por ano

50

25

0

Gráfico 68   Fonte: IEFP, IP – SGFOR
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área temática

Deficiência
e Inclusão
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matriz swot

Deficiência e Inclusão

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Aumento do número de respostas sociais 
de CACI e Lar Residencial nos últimos anos;

F1 

• Insuficiência de respostas de CACI (Centro 
de Atividades e Capacitação para a Inclusão);

• Lar Residencial e Residência 
de Autonomização e Inclusão.

F2 

• As PCD usufruem de SAD que procuram 
dar respostas as necessidades identificadas 
pelos clientes;

• Duas equipas de interação local 
(intervenção precoce);

• Equipa de Reabilitação Funcional da ACAPO.

F2

• Ausência de um serviço ao domicílio (SAD), 
com equipa multidisciplinar, especializada 
na intervenção com pessoas 
com deficiência e seu agregado. 

F3

• Balcões de Inclusão;

• Formação mútua entre os Técnicos 
dos Serviços Locais.

F3 

• Escassez de formação aos técnicos sobre 
proteção social e benefícios sociais para 
as pessoas com deficiência e/ou incapacidade.

F4

• Parceria do IEFP com a CEERIA;

• UNISS;

• GIP.

F4

• Poucas respostas no mercado de trabalho 
para as pessoas com deficiência.

F5

• IEFP; 

• GIP; 

• Formação Profissional da CERCILEI e CEERIA; 

• CACI.

F5

• Necessidade de sensibilização para as entidades 
e colaboradores, na aceitação desta população, 
de modo a facilitar a sua integração.

F6

• Centro Prescritor da ACAPO para pessoas 
com deficiência visual;

• Existência de entidade c/ equipa multidisciplinar 
capacitada para tornar-se Centro Prescritor.

F6

• Insuficiência de centros especializados 
para a prescrição de produtos de apoio 
no Concelho e Distrito de Leiria.
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O Oportunidades (Opportunities)   A Ameaças (Threats)

O1 e O2

• Programas de financiamento nacional 
e Acordos de Cooperação.

A1

• Aumento do número de PCD com idade avançada 
(resultante do aumento da esperança de vida) 
que necessitam de resposta permanente.

O2

• Implementação Nacional do Estatuto 
do Cuidador Informal;

• Implementação do Centro de Vida 
Independente (CVI).

A2

• Desajuste dos recursos relativamente à procura.

O3

• INR – Formação financiada;

• CNISS;

• UDIPSS.

A3 

• Limitação dos recursos e elevados custos 
que acarreta para as entidades.

O4 e O5

• Programa de emprego e apoio à Qualificação 
das Pessoas com Deficiência e Incapacidade.

A4

• Existência de preconceito perante 
a problemática da deficiência;

• Sobreposição do interesse financeiros 
face a inclusão social.

A5

• Dificuldades das instituições/Associações 
em financiar as formações aos colaboradores;

O6

• SAPA;

• CHL;

• Centros de Saúde, IEFP;

• Ministério da Educação;

• Estratégia Nacional para a Inclusão das PCD.

A6

• Falta de gestão e controlo na utilização, 
devolução e acesso aos produtos de apoio;

• Custos elevados para poder ter uma consulta 
num Centro Prescritor que permite a aquisição 
de Produto de Apoio através do SAPA/
IEFP/Ministério de Educação.
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A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência reconhece 
que a deficiência é um “conceito em evolução e que a deficiência resulta 
da interação entre pessoas com incapacidade e barreiras comportamentais 
e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade 
em condições de igualdade com as outras pessoas” (Convenção sobre 
os direitos das pessoas com deficiência, INR, 2016, pg. 1). As pessoas 
com deficiência enfrentam vários obstáculos que as impedem de atingir 
a igualdade de oportunidades, a independência e a plena inclusão 
económica e social. Embora a União Europeia tenha implementado 
uma série de iniciativas jurídicas e políticas, visando eliminar obstáculos 
e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, é necessário 
existir um compromisso de ações eficazes na rede pública e privada, 
bem como dos cidadãos em geral. Em Portugal, a Lei n.º 38/2004, 
de 18 de agosto, definiu as bases gerais do regime jurídico da prevenção, 
habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

Nas últimas décadas, a Europa tem sofrido um ritmo acelerado de envelhe-
cimento da população cuja média de idades se situa entre os 60 e os 65 anos.  
A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que a velhice tem início aos 
65 anos. No processo de envelhecimento, as pessoas vão perdendo compe-
tências e ocorre uma mudança a nível físico e pessoal, que propicia a perda 
de autonomia e aumenta a necessidade de respostas sociais diferenciadas. O 
envelhecimento das pessoas com deficiência inicia-se mais cedo, sendo uma 
preocupação, pois esta requer uma maior atenção. 

Os dados apurados nos censos de 2021 ainda não foram divulgados na sua 
totalidade, havendo ainda pouca informação sobre a população portuguesa. 
Os censos de 2011 retrataram as limitações das pessoas face a situações da 
vida real que de algum modo, afetem a sua funcionalidade e participação 
social. De modo a avaliar a funcionalidade e a incapacidade como resultado 
de uma interação dinâmica entre a pessoa e os fatores contextuais, foram 
avaliados 6 domínios de funcionalidade: dificuldade em ver, dificuldade em 

Enquadramento
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ouvir, dificuldade em andar ou subir degraus, dificuldade de memória ou concentra-
ção, dificuldade em tomar banho ou vestir-se sozinho e dificuldade em compreender 
os outros ou fazer-se compreender, sendo que nem todas as situações poderão estar 
associadas a uma deficiência. Verificou-se que 461 333 cidadãos apresentam pelos 
menos uma das dificuldades e 28 128 apresentam 6 dificuldades (Censos 2011 resul-
tados definitivos, p.450-455). Podemos concluir que os dados do Instituto Nacional 
de Estatística – Statistic Portugal não permitem conhecer o número de pessoas com 
um diagnóstico médico de deficiência.

A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021 — 2025 (ENI-
PD 2021 — 2025) orienta-se pelos princípios fundamentais de respeito e garantia da 
dignidade humana da pessoa com deficiência, da sua autonomia, independência e 
autodeterminação, da participação em todos os domínios da vida, da promoção da 
igualdade e não discriminação nas suas diversas dimensões, incluindo discrimina-
ções múltiplas e pelo respeito pela diferença e diversidade.

Em Portugal, os cidadãos atingem a maioridade aos 18 anos e, segundo a lei, nessa 
idade somos livres para exercer livremente os nossos direitos, cumprir obrigações 
e cuidar do nosso património. No entanto, esta realidade não é igual para todos os 
cidadãos, sendo que algumas pessoas com deficiência ou incapacidade, necessi-
tam de um acompanhamento de terceiros nalguns aspetos da sua vida. O Regime 
do Maior Acompanhado (Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto) que revoga os institutos 
da interdição e da inabilitação, previstos no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, centra-se ao nível do respeito pela dignida-
de da pessoa. Com o novo regime, os poderes do acompanhante são definidos de 
acordo com a necessidade dos acompanhados e mediante deliberação do tribunal, 
privilegiando a autonomia das pessoas. Considera-se que as pessoas são capazes de 
realizar determinadas funções e estarem condicionadas em aspetos concretos que 
o Tribunal irá deliberar, após uma audição e análise de exames médicos. A decisão 
sobre o que o acompanhado pode ou não fazer é fundamentada pela real capacidade 
ou incapacidade deste. Deixa de existir uma decisão rígida e pré-fixada que, numa 
situação de incapacidade, transformava o cidadão em “interdito” e sujeito a um tu-
tor. A sentença deixou de ser definitiva, havendo agora uma atualização a cada cinco 
anos. Cada sentença é ajustada ao caso particular da pessoa. Deixamos de ter tutores 
e passamos a ter acompanhantes. O mesmo se passa com o cidadão dito incapaz: 
deixa de ser denominado de interditado para passar ser chamado de acompanhado. 

O grau de incapacidade é definido no Atestado Médico de Incapacidade Multiuso 
(AMIM), documento oficial que comprova que a pessoa tem uma incapacidade após 
avaliação na junta médica, realizada no âmbito das Administrações Regionais de 
Saúde. O atestado serve de comprovativo da incapacidade da pessoa para que esta 
possa usufruir de benefícios socioeconómicos e fiscais ou direitos (Decreto-Lei n.º 
202/96, de 23 de outubro, alternado e republicado pelo Decreto-Lei 291/2009, de 
12 de outubro). O Decreto-Lei nº 307/2003, de 10 de dezembro, aprova o cartão de 
estacionamento de modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas 
na sua mobilidade, alterado pelo Decreto-Lei nº 17/2011, de 27 de janeiro e pela Lei 
nº 48/2017, de 7 de julho, adquirido mediante a apresentação do AMIM. 



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 206

À semelhança do conjunto de medidas temporárias que o Governo tem vindo a adotar 
no atual contexto pandémico da COVID-19, o Decreto-Lei 1/2022, de 3 de janeiro, pro-
cede à agilização de procedimentos no âmbito da emissão do AMIM, permitindo-se, 
designadamente, que a atribuição destes atestados, para alguns tipos de patologias, 
possa ser efetuada através de avaliação de processo, dispensando-se a avaliação física 
presencial do requerente.

A eliminação de barreiras arquitetónicas nos edifícios públicos, equipamentos co-
letivos e via pública (iniciou-se com o Decreto-Lei n.º 123/97 de 22 de maio, entre-
tanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006) introduziu melhorias significativas 
para as pessoas de mobilidade condicionada. O artigo nº 354º da Lei nº 75-B/2020 
de 31 de dezembro de 2020, refere-se à eliminação de barreiras arquitetónicas em 
que o Governo, em sequência das conclusões do relatório da situação das acessibi-
lidades a nível nacional, toma as medidas necessárias e adequadas para que sejam 
progressivamente eliminadas as barreiras arquitetónicas e efetuadas as adaptações 
necessárias para garantir o acesso às pessoas com mobilidade condicionada. 

O Estado implementou benefícios fiscais para pessoas com deficiência, com um grau 
igual ou superior a 60% de incapacidade, comprovado através do Atestado Médico 
de Incapacidade Multiuso, que são:

Por sua vez, o Instituto da Segurança Social apresenta várias medidas de apoio social 
para as pessoas com deficiência, que são: 

• dedução em IRS (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares); 

• Isenção do Imposto Sobre Veículos (ISV); 

• Isenção do imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na importação de 
um veículo;

• Direito a requerer um Cartão de Estacionamento;

• Isenção sobre o imposto do veículo (IUC).

• bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência; 

• prestação social para a inclusão (PSI); 

• subsídio de educação especial; 

• subsídio para assistência a filho com deficiência ou doentes crónicos; 

• subsídio por assistência de 3.ª pessoa; 

• balcão da inclusão; 

• produtos de apoio para pessoas com deficiência ou incapacidade. 
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De uma forma breve, neste diagnóstico, são apresentadas algumas respostas exis-
tentes na área da deficiência:

Os princípios e as normas que garantem uma educação inclusiva para todos os alunos 
encontram-se no Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho (que veio revogar o Decreto-Lei 
nº 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei nº 21/2008, de 12 de maio) e aplicam-se 
aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, às escolas profissionais e aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino básico das redes privadas, 
cooperativas e solidárias. No âmbito deste regime, são criadas redes de escolas de 
referência que devem assegurar uma articulação com as equipas locais que atuam 
no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). Cada 
escola deverá reconhecer a diversidade dos seus alunos e identificar formas de lidar 
com a mesma, adequando os processos de ensino às caraterísticas e condições indi-
viduais de cada aluno e mobilizando os meios necessários que garantam o acesso ao 
currículo e às aprendizagens. Este Regime Jurídico da Educação Inclusiva permite 
mobilizar recursos de saúde, emprego, formação profissional e segurança social, de 
forma complementar e sempre que necessário.

A educação inclusiva visa responder a todos e a cada um dos alunos no respeito pelas 
suas singularidades, potencialidades, expetativas e necessidades, ao criar as condi-
ções para que todos tenham oportunidade de realizar aprendizagens relevantes e 
de qualidade bem como de participar ativamente na vida da comunidade escolar. O 
Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, apresenta uma visão integradora do proces-
so de apoio à aprendizagem e considera os aspetos académicos, comportamentais, 
sociais, mas também os fatores ambientais, na dinâmica da intervenção. A escola 
pública, enquanto escola para todos, enquadra o princípio da igualdade de oportu-
nidades, através de um conjunto de ofertas educativas que procuram responder às 
necessidades educativas especiais das crianças e jovens com limitações ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia e do relacionamento 
e participação social.

• SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância – Decre-
to-Lei n.º 281/2009. A criação do SNIPI permitiu uma mudança na inter-
venção na primeira infância em crianças (dos 0 aos 6 anos de idade) que 
apresentam alterações nas funções e estruturas do corpo, garantindo o 
seu desenvolvimento e a sua participação/inclusão social;

• A Intervenção Precoce na Infância (IPI) é considerada um conjunto de 
medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo 
ações de natureza preventiva e reabilitativa, nomeadamente no âmbito 
da educação, da saúde e da ação social;

• As Equipas Locais de Intervenção (ELI), constituídas por profissionais da 
área da saúde, da educação, de serviço social, terapeutas e psicólogos, 
desenvolvem a sua atividade ao nível municipal.
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Recursos existentes:

Este programa compreende as seguintes medidas e modalidades:

• unidades de apoio especializado; 

• unidades de ensino estruturado;

• escolas de referência para alunos cegos e com baixa visão;

• escolas de referência para alunos surdos; 

• intervenção precoce na infância;

• instituições particulares de educação especial;

• escolas de educação especial e centros de recursos para a inclusão; 

• centro de recursos para as tecnologias de informação e comunicação;

• percursos curriculares alternativos; 

• programa integrado de educação e formação;

• subsídio de educação especial.

• apoio à qualificação; 

• apoios à integração; 

• manutenção e reintegração no mercado de trabalho; 

O processo de transição dos alunos deve ser iniciado três anos antes da idade limite 
da escolaridade obrigatória através da construção de um Plano Individual de Tran-
sição (PIT). 

Para além da rede pública, existe ainda uma rede de instituições privadas de edu-
cação especial que são os Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) que estão con-
templados no Decreto-Lei 54/2018. Os CRI são serviços especializados existentes na 
comunidade, acreditados pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a 
capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. O CRI visa 
a promoção da qualidade de ensino num modelo de escola inclusiva, consagrando 
princípios, valores e instrumentos fundamentais para a igualdade de oportunidades.

O objetivo geral dos CRI é apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e 
incapacidade, em parceria com as estruturas da comunidade, no que se prende com 
o acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida 
autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP) contempla um Programa 
de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, 
que integra diversas modalidades de apoio destinadas às pessoas com deficiência 
e incapacidades que apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão 
no emprego. Destina-se às pessoas com deficiência e incapacidade em idade ativa, 
inscritas nos centros de emprego e formação profissional. 
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Marca empregadora inclusiva.

Para além destes apoios, o IEFP financia produtos de apoio que visam prevenir, com-
pensar, atenuar ou neutralizar as limitações de atividade e restrições de participação 
na formação profissional ou na obtenção e manutenção do emprego e a progressão 
na carreira. Este financiamento está integrado no Sistema de Atribuição de Produtos 
de Apoio (SAPA) e é complementar ao sistema e subsistemas de saúde. O enqua-
dramento legislativo e normativo destas medidas são o Decreto-Lei n.º 290/2009, 
de 12 de outubro, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho, pelos Decretos-Lei 
n.º 131/2013, de 11 de setembro e n.º 108/2015, de 17 de junho, que o republica, 
(cria o programa de emprego e apoio à qualificação das pessoas com deficiência e 
incapacidade) definindo o regime de concessão de apoio técnico e financeiro para o 
desenvolvimento das políticas de emprego e apoio à qualificação das pessoas com 
deficiência e incapacidade. Por sua vez, o Despacho n.º 8376-B/2015, de 30 de julho, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 9251/2016, de 20 de julho, define 
os aspetos técnicos necessários à execução do programa de emprego e apoio à qua-
lificação das pessoas com deficiência e incapacidade.

Para além do IEFP, algumas instituições/entidades, através de projetos cofinanciados 
pelo Fundo Social Europeu e o Estado Português, desenvolvem formação profissional 
personalizada de acordo com a avaliação das aptidões e interesses pessoais, que 
transmitem conhecimentos e competências comportamentais e técnicas, necessários 
ao desempenho de uma profissão no mercado de trabalho. Os Centros de Integração 

• emprego apoiado;

• marca entidade empregadora inclusiva.

Os apoios à integração, manutenção e reintegração no mercado de trabalho agrupam 
um conjunto de apoios, nomeadamente:

O emprego apoiado integra as seguintes modalidades: 

• informação;

• avaliação e orientação para a qualificação e o emprego; 

• apoio à colocação; 

• acompanhamento pós-colocação; 

• adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas. 

• estágios de inserção;

• contratos emprego-inserção; 

• emprego protegido

• emprego apoiado em mercado aberto.



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 210

e Formação Socioprofissional têm como objetivo apoiar a (re)integração ativa e pro-
fissional das pessoas com deficiência e incapacidade, no mercado de trabalho, através 
de um conjunto integrado de serviços no âmbito da valorização das competências 
pessoais, sociais e profissionais.

Após idade escolar obrigatória, as pessoas com deficiência que não apresentam con-
dições para iniciar uma vida ativa, são integrados nas respostas sociais de Centros de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), definidos pela Portaria nº 70/2021 
de 26 de março. Este sucede e substitui os Centros de Atividades Ocupacionais (CAO), 
enquanto resposta social, sendo que os mesmos devem, no prazo máximo de 24 
meses, a contar da data de entrada em vigor da presente portaria, adequar o seu 
funcionamento às disposições nela constantes. 

O CACI é um equipamento destinado a desenvolver atividades ocupacionais para 
pessoas com deficiência, a partir dos 18 anos, visando a promoção da sua qualidade 
de vida, possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades 
e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão, em função das 
respetivas necessidades, capacidades e nível de funcionalidade. 

O serviço de apoio domiciliário (SAD) tem por objetivo proporcionar um conjunto 
diversificado de cuidados e serviços, em função das necessidades dos utentes (Por-
taria n.º 38/2013 de 30 de janeiro, revogado o Despacho Normativo n.° 62/99, de 12 
de novembro). Esta resposta social consiste na prestação de cuidados e serviços a 
pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou 
psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação 
das suas necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida 
diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

O acolhimento familiar para idosos e adultos com deficiências é uma prestação atri-
buída pela segurança social, às famílias consideradas idóneas, que reúnam condições 
e se disponibilizem a acolher estas pessoas em regime temporário ou permanente, 
a tempo parcial ou a tempo inteiro. Pretende-se assegurar, à pessoa idosa ou à pes-
soa adulta com deficiência, um meio sociofamiliar e afetivo adequado à satisfação 
das suas necessidades básicas e ao respeito pela sua identidade, personalidade e 
privacidade.

O Lar Residencial é um estabelecimento/estrutura prestadora de serviços que se 
rege pela Portaria nº 59/2015 do Diário da República e pelo Despacho Normativo 
nº 28/ 2006 de 3 de maio de 2006. Esta resposta destina-se ao alojamento coletivo, 
temporário ou permanente, de pessoas com deficiência e incapacidade, de idade 
igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidas de residir no seu seio fa-
miliar. Esta resposta pretende contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade 
de vida dos residentes, através do reforço da autoestima pessoal e da capacidade 
para a organização das atividades de vida diária. Dispõe-se ainda a promover ou 
manter as funcionalidades e a autonomia do residente, a facilitar a integração em 
outras estruturas, serviços ou estabelecimentos mais adequados ao projeto de vida 
dos residentes e promover a interação com a família e comunidade.
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A Portaria nº 77/2022 de 3 de fevereiro estabelece os princípios da Residência de 
Autonomização e Inclusão (RAI) que sucede e substitui a anterior Residência Autó-
noma. As RAI em atividade devem, no prazo máximo de 24 meses a contar da data de 
entrada em vigor da presente portaria, adequar o seu funcionamento às disposições 
nela constantes. O conceito a RAI é uma resposta de alojamento residencial, tempo-
rário ou permanente, desenvolvida em apartamento, moradia ou outra tipologia de 
habitação similar, inserida em áreas residenciais na comunidade, destinada a pes-
soa com deficiência ou incapacidade, com capacidade de viver de forma autónoma. 
Pretende-se fomentar um atendimento e apoio personalizado, flexível e qualificado, 
proporcionando suporte às necessidades individuais e à criação de condições para 
a concretização de um projeto de vida sustentável, independente e inclusivo.

O Estatuto do Cuidador Informal, aprovado pela Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, é 
um conjunto de normas que regula os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cui-
dada e estabelece as respetivas medidas de apoio. O Decreto Regulamentar nº 1/2022, 
de 10 de janeiro, estabelece os termos e as condições do reconhecimento do estatuto 
do cuidador informal, bem como as medidas de apoio aos cuidadores informais e às 
pessoas cuidadas. Existem dois tipos de cuidadores: cuidador informal principal e 
cuidador informal não principal. São medidas de apoio comuns ao cuidador infor-
mal: acesso a profissionais de referência, como por exemplo profissional de saúde 
e de segurança social; criação de um Plano de Intervenção Específico ao Cuidador 
(PIE); participação em grupos de autoajuda; acesso a formação e informação; apoio 
psicossocial; beneficiar do descanso do cuidador informal; estatuto do trabalhador-
-estudante e reconhecimento, validação e certificação de competências. São medidas 
de apoio específicas ao cuidador informal não principal: conciliação entre a atividade 
profissional e a prestação de cuidados, através do regime da parentalidade, do regime 
de teletrabalho ou de medidas que promovam a conciliação entre a atividade pro-
fissional e a prestação de cuidados, mediante acordo com a entidade empregadora 
ou nos termos do disposto no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
aplicável. Por fim, são medidas de apoio específicas ao cuidador informal principal: 
subsídio de apoio; inscrição no regime de seguro social voluntário e promoção da 
integração no mercado de trabalho.

O programa Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI), apresentado no Decre-
to-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro, rege-se pelas regras e condições aplicáveis 
ao desenvolvimento da atividade de assistência pessoal, de criação, organização, 
funcionamento e reconhecimento de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI), 
bem como nos requisitos de elegibilidade e no regime de concessão dos apoios téc-
nicos e financeiros dos projetos-piloto de assistência pessoal. O MAVI concretiza-se 
através da disponibilização de um serviço de assistência pessoal de apoio à pessoa 
com deficiência ou incapacidade, para a realização de atividades que, em razão das 
limitações decorrentes da sua interação com as condições do meio, esta não possa 
realizar por si própria. Esta medida permite evitar a institucionalização.

O Balcão da Inclusão é o local de atendimento que tem como missão a informação e 
mediação especializada e acessível às pessoas com deficiência e incapacidade, suas 
famílias, organizações e todas as pessoas interessadas. Este disponibiliza informação 
por telefone, por escrito e presencialmente sobre os direitos e benefícios de acordo 
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com a legislação em vigor, sobre os recursos existentes e também procede ao encami-
nhamento e mediação/sensibilização junto dos diferentes serviços e organismos que, 
no âmbito da sua missão, têm competências nas matérias referidas para a resolução 
das situações apresentadas. 

O Balcão da Inclusão encontra-se sediado no INR, IP, nos Centros Distritais de Se-
gurança Social das sedes dos 18 distritos e nos locais de atendimento das Câmaras 
Municipais protocoladas com o INR, IP. 

O Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Defi-
ciência (CAAAPD) é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem vários serviços 
e atividades que, de uma forma articulada, tem por fim informar, orientar e apoiar as 
pessoas com deficiência, e suas famílias, promovendo o desenvolvimento das compe-
tências necessárias à resolução dos seus próprios problemas, bem como atividades 
de animação sociocultural, com vista à prevenção de problemas sociais.

Segundo a Portaria n.º 60/2015 de 2 de março, o CAARPD (Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapaci-
dade) é um serviço especializado, que assegura o atendimento, acompanhamento e 
o processo de reabilitação social a pessoas com deficiência e incapacidade e dispo-
nibiliza serviços de capacitação e suporte às suas famílias ou cuidadores informais. 
O CAARPD funciona nas seguintes modalidades: Atendimento e acompanhamento 
social e Atendimento, acompanhamento e reabilitação sociais.

O serviço de transporte e acompanhamento personalizado, para pessoas com de-
ficiência, independentemente da idade, está centrado atualmente nos distritos de 
Lisboa e Porto.

Apoio em regime ambulatório é uma resposta social destinada a desenvolver ativi-
dades de avaliação, orientação e intervenção terapeuta e socioeducativa, junto de 
pessoas com deficiência a partir dos 7 anos de idade.

Apesar das mudanças na legislação e paradigmas, estas nem sempre correspondem 
às expectativas, nomeadamente nas áreas do emprego e formação, da igualdade de 
oportunidades e das acessibilidades. Continua a existir falta de conhecimento sobre 
as características e necessidades concretas das pessoas com deficiência, de modo a 
se poder delinear uma intervenção mais assertiva e adequada, na garantia do bem-
-estar de todos os cidadãos, na defesa dos seus direitos, que visam a igualdade de 
oportunidades.

Para a elaboração do diagnóstico social, reuniu-se um grupo de trabalho representado 
por instituições/associações/entidades que intervêm na área da deficiência/inca-
pacidades do concelho de Leiria. Num contexto de parceria, os elementos do grupo 
apresentaram os seus serviços e partilharam conhecimentos e dificuldades sentidas.

Através da partilha de conhecimentos e desafios sentidos na intervenção institucio-
nal e nos contextos familiares, o grupo criou uma Matriz SWOT, onde identificou as 
forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças sentidas na área da deficiência/
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incapacidade. Estas foram discutidas pelo grupo, no sentido de encontrar algumas 
respostas, preferencialmente, em parceria.

No concelho de Leiria, existem várias respostas sociais, ao longo das faixas etárias, 
na área da deficiência/reabilitação. O quadro abaixo apresenta algumas respostas 
sociais dos parceiros que participaram na elaboração do diagnóstico.

Respostas sociais existentes no concelho de Leiria

Nome 
das Instituições/

Associações/
Entidades

Respostas Sociais Nº de clientes/
sócios

Géneros
H – Homens

M –Masculino

Nº de clientes/
sócios do  

concelho de 
Leiria

Géneros
H – Homens

M – Masculino

OASIS – Organização 
de Apoio 

e Solidariedade para 
a Integração Social

CACI em Leiria 58 clientes 32 H e 26 M 52 clientes 28 H e 24 M

LRE em Leiria 26 residentes 17 H e 9 M 21 residentes 13 H e 8 M

RAI na Maceira 7 residentes 6 H e 1M 4 residentes 3 H e 1 M

Os Malmequeres CAO em Leiria 17 clientes 9 H e 8 M 15 clientes 9 H e 6 M

Cercilei

Intervenção Percoce 205 crianças 118 H e 87 M 202 crianças 116 H e 86 M

CACI 90 clientes 55 H e 25 M 89 clientes 55 H e 34 M

LRE 22 residentes 12 H e 10 M 22 residentes 12 H e 10 M

Formação Profissional 28 formandos 20 H e 8 M 24 formandos 17 H e 7 M

SPEM Sociedade 
Portuguesa 

de Esclerose Múltipla 
— Delegação de Leiria

OTL – Ocupação 
de Tempos Livres; 

Atividades de reabilitação 
física e outros serviços

123 sócios 83 H e 40 M 45 sócios 30 H e 15 M

APD Associação 
Portuguesa 

de Deficientes
CAAAPD 1160 sócios 

(distrital) 199 Sócios 109 H e 90 M

APPDA Associação 
Portuguesa para 
as perturbações 

do Desenvolvimento 
e Autismo de Leiria

CAARPD 28 sócios 21 H e 7 M 19 sócios 13 H e 6 M

CACI 21 clientes 13 H e 8 M 15 clientes 9 H e 6 M

Lar Residencial 14 clientes 6 H e 8 M 10 clientes 3 H e 7 M

ACAPO Associação 
dos Cegos e Ambípoles 

de Portugal, 
Núcleo de Leiria

CAARPD 288 clientes 
(distrital) 158 H e 130 M

110 clientes 
que usufruem 

serviços  
regularmente

60 H e 50 M

APPC Associação 
Portuguesa 
de Paralisia 

Cerebral, de Leiria

Prestação de serviços 
em regime ambulatório 135 clientes 84 H e 51 M 72 clientes 45 M e 27 F

Total 2223 sócios/
clientes

684 H e 428 M

(não está  
especificado 

dos sócios da APD)

899 sócios/clientes 522 H e 377M

Tabela 52
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Através do quadro apresentado, podemos verificar que dos 2223 sócios/clientes, 986 
sócios/clientes são do concelho de Leiria. A prevalência dos sócios/clientes no con-
celho de Leiria do sexo masculino é de 58,07%.

O problema nº 1 identificado na Matriz SWOT “insuficiência de respostas de CACI 
(Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão), lar residencial e residência 
de autonomização e inclusão” já foi identificado no último diagnóstico social reali-
zado pelo concelho de Leiria. É de ressalvar, que apesar de significativo, o número 
de candidatos em lista de espera tem vindo a diminuir aos longos dos anos, devido 
à criação de novas respostas, como foi o caso do CACI e Lar Residencial da APPDA.

Problemas Identificados

Lista de Espera

Nome 
das Instituições CACI Lar Residencial RAI

Cercilei 7 35 —

Malmequeres 8 — —

APPDA 0 18 —

OSASIS 0 23 5

Total 15 76 5

Tabela 53

Nota: " —" A Instituição não tem esta resposta social.

Como podemos verificar na tabela 53, a lista de espera para a resposta social de Lar 
Residencial continua a ser a mais significativa, sendo a integração de novos resi-
dentes demorada. Enquanto as famílias aguardam uma resposta, as dificuldades do 
candidato e dos familiares vão aumentando, nomeadamente pelo aumento da espe-
rança de vida da pessoa com deficiência, que carece de um maior acompanhamento 
e, em simultâneo, com a idade avançada, com problemas de saúde associados, dos 
cuidadores. 

Tanto as respostas sociais apresentadas na tabela 53, como as respostas sociais/
serviços da APPC, CAARPD da ACAPO e da APPDA, as Atividades de Ocupação de 
Tempos Livres da SPEM e a CAAAPD da APD (tabela 52), não têm idade máxima para 
acompanhamento/intervenção, sendo que as faixas etárias são cada vez maiores 
devido ao aumento da esperança de vida. A discrepância entre as faixas etárias dos 
clientes aumenta os desafios da qualidade dos serviços.
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O problema nº 2 identificado pelo grupo de trabalho é a “ausência de um serviço 
ao domicílio (SAD), com equipa multidisciplinar, especializada na intervenção com 
pessoas com deficiência e seu agregado”. De modo a reforçar esta necessidade, foi 
efetuada uma recolha de dados, junto aos serviços de SAD do concelho de Leiria, 
para conhecer o número de pessoas com deficiência acompanhado neste serviço. 
Segundo esta recolha, verificamos que 58 pessoas com deficiência usufruem de SAD, 
o que reforça a necessidade identificada, da criação de um serviço direcionado para 
estes cidadãos.

O problema nº 3 refere-se à “escassez de formação aos técnicos sobre proteção so-
cial e benefícios sociais para as pessoas com deficiência e/ou incapacidade”. Aferi-
mos que 77,8% dos colaboradores das IPSS´s para a deficiência sente necessidade 
de formação sobre proteção social e benefícios sociais, tendo sido expressado nos 
grupos de trabalho a necessidade de um canal de comunicação para divulgação de 
legislação atualizada e sistematizada específica para as IPSS que trabalham na área 
da deficiência (por exemplo, um serviço de mailing).

Um dos temas abordados pelo grupo de trabalho são algumas das dificuldades sen-
tidas por parte dos cuidadores informais (principal e não principal), que requerem 
toda a nossa atenção. O facto de os cuidadores terem sempre em mente a preocu-
pação do futuro da pessoa com deficiência, leva a um aumento da ansiedade e des-
gaste psicológico. Nem sempre conseguem inserir os filhos numa resposta social 
permanente, deixando de poder manter uma vida profissional ativa. Ao longo dos 
anos, as necessidades da pessoa com deficiência vão mudando, o que obriga a uma 
reorganização da dinâmica familiar, sobrecarregada pelos desafios acrescidos, para 
além dos esperados nos diversos ciclos vitais da família. De facto, as famílias que 
cuidam de pessoas com deficiência enfrentam várias dificuldades, tais como:

• O envelhecimento dos cuidadores, aliado a possíveis problemas de saúde 
e a necessidade de cuidados de terceiros, dificulta a prestação em pleno 
do seu papel de cuidador; 

• As famílias monoparentais (falecimento, divórcio, entre outros) têm uma 
maior dificuldade na prestação dos cuidados; 

• A diminuição dos recursos financeiros (ex: perda de emprego devido aos 
horários escolares/institucionais e/ou em consequência das prolongadas 
ausências devido à prestação de cuidados/assistência) e aumento das 
despesas médicas; 

• Isolamento familiar e social, mais preponderante nas famílias com cui-
dadores idosos;

• Desgaste físico, psicológico, emocional, social e financeiro dos cuidadores, 
que pode colocar em risco os elementos do agregado; 

• Quando um elemento cuidador tem problemas de saúde/incapacidade, 
as dificuldades são acrescidas.
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Sente necessidade de formação sobre a proteção 
social e benefícios sociais para pessoas 
com deficiência? 9 Resp.

Nos últimos 3 anos teve formação específica  
no âmbito dos apoios para as pessoas com
deficiência? 9 Resp.

Se respondeu sim na pergunta  
anterior, quantas formações teve? 4 Resp.

Gráfico 69   Fonte: Inquérito a IPSS

Gráfico 70   Fonte: Inquérito a IPSS Gráfico 71   Fonte: Inquérito a IPSS

22,2%
Não

44,4%
Sim

77,8% 
Sim

55,6% 
Não

50% 
1

25% 
2

25% 
3 ou mais

Mais de metade das IPSS´s que intervêm na área deficiência (55,6%) não teve qual-
quer formação nos últimos 3 anos no âmbito dos apoios sociais para esta população 
(gráfico 70). No entanto, dos 44% dos colaboradores que tiveram formação, destaca-se 
que metade teve 3 ou mais formações (gráfico 71), o que é positivo.

As áreas de formação consideradas importantes ter no âmbito dos apoios e bene-
fícios para a deficiência, incidem sobre:

• Aplicação prática das várias prestações, e sua complementaridade;

• Estatuto de cuidador informal;

• Movimento de apoio à vida independente (MAVI);

• Prestação social para a inclusão (PSI);
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Na sua instituição, quantos 
colaboradores têm deficiência? 43 Resp.

Na sua empresa, quantos 
colaboradores têm deficiência? 9 Resp.

Gráfico 72   Fonte: Inquérito a IPSS Gráfico 73   Fonte: Inquérito a IPSS

As “poucas respostas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência” 
foram identificadas como problema (nº 4) pelo grupo, apesar das iniciativas e pro-
gramas do IEFP. 

Constata-se que mais de metade das IPSSs do concelho de Leiria não tem nos seus 
quadros nenhum colaborador com deficiência (53,5%), em contrapartida 14% tem 
3 ou mais colaboradores com deficiência (gráfico 72).

• Prestações acumuláveis;

• Formação sobre apoios e benefícios sociais para pessoas com deficiência;

• Centros de atividades e capacitação para a inclusão (CACI).

14%
3

53,5%
0

4,6%
2

27,9% 
1

66,7%
0

11,1%
2

22,2%
1

Já nas empresas (gráfico 73) verificámos que somente 22,2% tem nos seus quadros 
1 colaborador com deficiência. Destas, 33,3% possui quotas para empregabilidade 
para pessoas com deficiência. Dos inquiridos 62,5% tem conhecimento dos benefícios 
fiscais para a contratação de pessoas com deficiência.

O problema nº 5 refere-se à “necessidade de sensibilização para as entidades e 
colaboradores, na aceitação desta população, de modo a facilitar a sua integração”.

Verifica-se que 90% das IPSS´s não tem uma política interna que dê preferência 
à contratação de pessoas com deficiência (gráfico 74) contudo, constata-se que os 
mesmos 90% tem conhecimento que existem benefícios fiscais para a contratação 
destas pessoas (gráfico 75). Conclui-se que existe uma necessidade de sensibilizar 
as entidades na aceitação/inclusão desta população nos seus quadros.
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No que respeita às empresas, 66,7% não possui quotas para pessoas com deficiên-
cia (gráfico 76), no entanto 62,5% tem conhecimento que existem benefícios fiscais 
para a contratação desta população (gráfico 77). Reforça-se assim a necessidade de 
sensibilização, desmistificação e informação acerca das pessoas com deficiência.

90,7% 
Não

9,3% 
Sim

9,3% 
Não

37,5% 
Não

90,7% 
Sim

62,5% 
Sim

Na sua instituição existe alguma 
política interna que dê preferência
à contratação de pessoas  
com deficiência? 43 Resp.

Existem quotas para pessoas  
com deficiência na sua empresa? 9 Resp.

Tem conhecimento que existem
benefícios fiscais para a contratação
de pessoas com deficiência? 43 Resp.

Tem conhecimento que existem 
benefícios fiscais para a contratação 
de pessoas com deficiência? 8 Resp.

Gráfico 74   Fonte: Inquérito a IPSS

Gráfico 76   Fonte: Inquérito a IPSS

Gráfico 75   Fonte: Inquérito a IPSS

Gráfico 77   Fonte: Inquérito a IPSS

66,7%
Não

33,3%
Sim

O problema nº 6 identificado é a “insuficiência de centros especializados para a pres-
crição de produtos de apoio no concelho e distrito de Leiria”. À exceção das pessoas 
com deficiência visual, que podem recorrer ao Centro Prescritor da ACAPO, todas 
as outras pessoas com deficiência não têm centro prescritor quer no concelho quer 
distrito de Leiria. 
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Esta situação força as pessoas com deficiência a recorrer aos centros prescritores 
fora do distrito, o que implica diversos constrangimentos, como o preço da consulta 
e o elevado custo do transporte não apoiado (sem possibilidade de credencial) que, 
dependendo do tipo de deficiência, necessitam recorrer a ambulâncias para o efeito.

É de notar que, na sua grande maioria, as pessoas com deficiência recebem presta-
ções sociais, muitas vezes insuficientes para fazer face às necessidades quotidianas, 
tornando impossível os custos de consultas privadas e transporte. Assim, a pessoa 
com deficiência vê-se obrigada a manter um produto de apoio, muitas vezes, com 
elevado desgaste e desadequado às necessidades atuais, colocando o seu bem-estar 
e, por vezes, segurança em perigo.



Saúde
/ Doença Mental
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área temática

Saúde
/ Doença Mental
e Dependências
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matriz swot

Saúde/Doença Mental 
e Dependências

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Existência de respostas na área da promoção 
da saúde e literacia para a saúde;

• Existência da Estratégia Municipal de Saúde.

F1 

• Baixa Literacia em Saúde;

• Falta de adequabilidade dos “produtos” 
informativos aos grupos-alvo;

• Fraca responsabilização pela 
própria condição de saúde;

• Excesso de informação disponível, 
mas dificuldade na seleção da mesma;

• Processos de comunicação desajustados 
face às necessidades dos grupos-alvo 
(existência de base de registo de atendimento/ 
vítimas de Violência).

F2 

• Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados (ECCI) na UCC Arnaldo 
Sampaio e na UCC Gorjão Henriques;

• Projetos na área da saúde mental que dão apoio 
a cuidadores informais, nas duas UCC;

• PSICOM (Equipa de Psiquiatria 
Comunitária do CHL).

F2

• Insuficiência de respostas para apoiar 
os cuidadores informais e seus familiares;

• Insuficientes recursos humanos na equipa 
das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).

F3 e F4

• Programas escolares de promoção de alimentação 
saudável e de promoção do exercício físico 
(nacionais, regionais e municipais);

• Espaços de incentivo à prática de exercício 
físico, na cidade e nas freguesias.

F3 

• Elevada prevalência de excesso 
de peso e obesidade.

F4

• Aumento da prevalência de diabetes;

• Baixa literacia na área da alimentação;

• Poucos nutricionistas nos cuidados 
de saúde primários.

F5

• Existência de cuidados de saúde primários 
com equipas de saúde familiar.

F5

• Dificuldade no acesso a serviços de saúde

• Nem toda a população tem acesso 
a equipa de saúde familiar.

• As pessoas com VIH não têm consulta 
da especialidade em Leiria.
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F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F6

• Existência da Estratégia Municipal de Saúde;

• Existência de Hospital de Dia;

• Existência da PsiCOM no Centro 
Hospitalar de Leiria (CHL);

• Existência de duas Unidades de Cuidados 
na Comunidade (UCC Arnaldo Sampaio 
e UCC Gorjão Henriques), com profissionais 
na área da saúde mental;

• Existência do Centro de Respostas Integradas 
de Leiria (CRI) na área das dependências;

• Existência do Programa Morada 
Certa – Housing First Leiria;

• Existência de Apartamento Reinserção;

• Existência de serviços de proximidade 
(Equipa de Rua, Centro de Acolhimento).

F6

• Insuficiência de Respostas ao nível 
da Saúde Mental, em todas as faixas etárias, 
da prevenção à reinserção;

• Insuficiência de respostas de apoio psicológico 
dirigidas a pessoas em situação de vulnerabilidade 
e/ou fracos recursos económicos;

• Estigmatização da doença mental;

• Insuficiência de diagnósticos e de seguimento 
regular em ambulatório;

• Insuficiência de deteção e acompanhamento 
de pessoas na área da saúde mental;

• Insuficientes respostas no mercado de trabalho, 
adaptadas a pessoas com doença mental;

• Insuficiência de respostas socio-ocupacionais 
para pessoas com doença mental;

• Insuficientes respostas no apoio 
da gestão do regime terapêutico;

• Escassez de residências apoiadas para 
acompanhamento ambulatório, para 
pessoas com doença mental.

F7

• Existência da Estratégia Municipal de Saúde;

• Existência do Centro de Respostas Integradas 
de Leiria (CRI Leiria) na área das dependências, 
com intervenção da Prevenção à Reinserção;

• Existência de duas Unidades de Cuidados 
na Comunidade, no concelho;

• Existência de consulta de alcoologia 
nos cuidados de saúde primários;

• Existência do Centro de Atendimento a Jovens 
(CAJ) no Centro Saúde Gorjão Henriques;

• Existência do Programa Escola 
Segura na GNR e PSP;

• Existência de respostas de proximidade 
(Programa Like Saúde, Programa 
Cuida-te, Projeto + Contigo, etc);

• Existência de ensino superior no concelho.

F7

• Existência de Comportamentos Aditivos 
e Dependências (CAD) com substância 
e Problemas Ligados ao Álcool (PLA) 
e CAD sem substância (jogo, Internet, compras…), 
nas diferentes etapas do ciclo de vida;

• Aumento do consumo por via endovenosa;

• Aumento do consumo de álcool;

• Aumento do n.º de consumidores 
de spa e pessoas com PLA;

• Aumento do n.º de recaídas;

• Aumento do n.º de situações 
de vulnerabilidade social e de isolamento;

• Diminuição da resposta das redes formais, 
especialmente, durante o Estado de Emergência;

• Existência de situações de duplo diagnóstico;

• Aumento do uso das tecnologias digitais;

• Uso precoce de dispositivos eletrónicos 
e aumento dos riscos associados;

• Baixa literacia digital.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O1

• Existência de legislação, estratégias e referenciais 
promotores da literacia para a saúde.

A1

• Baixas competências de literacia;

• Alguma “desumanização” de serviços 
(agravada com a situação pandémica).

O2

• Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) com resposta de descanso do cuidador.

A2

• Reduzido número de vagas na Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

O3 e O4

• Legislação que promove uma alimentação 
saudável e regula o uso de sal e açúcar;

• Maior sensibilidade das empresas e da restauração 
para uma alimentação saudável.

A3 e A4

• Existência de produtos de fast food com 
preços baixos;

• Sedentarismo e pouca atividade física.

O5

• SNS tendencialmente gratuito e de proximidade.
A5

• Poucos recursos económicos para 
contratação de recursos humanos;

• Fraco investimento na promoção e prevenção.

O6

• Existência de legislação, estratégias 
e programas promotores da saúde mental;

• Financiamento público de Projetos e Programas.

A6

• Dificuldade na aplicação e na produção 
de efeito da Lei de Saúde Mental relativamente 
ao internamento compulsivo.

• Dificuldade de sustentabilidade 
dos Programas e Projetos;

• Escassez de apoio aos cuidadores e famílias 
de pessoas com doença mental;

• Fraco investimento na área da saúde mental;

• Aumento do afastamento da população 
aos cuidados de saúde primários, pelos 
cuidados não presenciais;

• Escassez de recursos humanos 
na área da saúde mental.

F Forças (Strengths) F Fraquezas (Weaknesses)

F8

• Existência da DGRSP – Equipa Pinhal Litoral;

• Know-how de Programas dirigidos 
a agressores noutras áreas como a VD;

• Existência de alguns recursos locais 
de prevenção e promoção da saúde 
na área da sexualidade e afetos.

F8

• Insuficiência de respostas de especialidade 
na área de crimes de natureza sexual;

• Falta de Programas específicos para abordar 
esta temática com os agressores;

• Ausência de consultas de especialidade 
de sexologia, no concelho e no distrito.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O7

• Existência de legislação, estratégias 
e programas nacionais na área dos CAD;

• Financiamento público de Projetos e Programas;

• Existência de financiamento para investigação 
(Centros de Investigação, FCT, Fundações, etc).

A7

• Fraco investimento na promoção e prevenção;

• Dificuldade de sustentabilidade 
dos Programas e Projetos;

• Pouca aplicabilidade da investigação 
realizada ao contexto social do território.

O8

• Existência de legislação, estratégias e programas 
nacionais a surgir para trabalhar os agressores;

• Financiamento público de Projetos e Programas;

• Existência de financiamento para investigação 
(Centros de Investigação, FCT, Fundações, etc).



Diagnóstico Social 2022 — 2025 Conselho Local de Ação Social de Leiria

P. 226

Em Portugal o acesso à Saúde é um Direito Social que se encontra 
consagrado na Constituição da República Portuguesa e que inclui todos/
as os/as cidadãos/ãs portugueses/as ou estrangeiros/as residentes 
em Portugal, independentemente do seu estatuto legal, económico e social.

Na mesma perspetiva, a Lei de Saúde Mental (Lei 36/ 98 de 24 de julho), 
enfatiza a não discriminação no acesso à saúde e define a forma 
como os serviços locais e regionais estão organizados.

Depreende-se desta forma a crescente preocupação geral do estado da saúde 
em Portugal e a relevância da afirmação do sistema de saúde como o conjunto 
estruturado de todas as organizações, pessoas, medidas e ações, cuja intenção 
primária é a melhoria, manutenção ou recuperação da saúde, num esforço 
integrado para promover ganhos na saúde e bem-estar da população.

Também a Direção-Geral da Saúde (DGS), alinhada com os objetivos do Plano 
Nacional de Saúde, compromete-se com a otimização da Literacia em Saú-
de, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o conjunto de 
“competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, 
compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa 
saúde” da população portuguesa. Neste sentido, o contínuo investimento na 
promoção da Literacia em Saúde, assume um papel preponderante junto das 
pessoas, das comunidades, e das organizações e constitui-se como uma im-
portante oportunidade e desafio de melhorar de forma contínua, consciente 
e com sustentabilidade o estado da Saúde Pública em Portugal.

Assim, a promoção de uma intervenção precoce, articulada e integrada, per-
mite ganhos em termos de saúde pública e individual, pelo que o Município de 
Leiria, pretende promover uma maior acessibilidade aos cuidados de saúde 
e melhorar o circuito de sinalização, intervenção e articulação.

O presente Diagnóstico Social adotou para a sua elaboração uma metodo-
logia participativa, envolvendo os parceiros do Grupo de Trabalho Saúde, 
Saúde Mental e Dependências no levantamento das necessidades reais do 
território e das populações e na definição das principais linhas estratégicas 
da intervenção futura.

Enquadramento
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Segundo o Perfil de Saúde do ACES Pinhal Litoral de 2021, em 1991 era reportada à 
zona do Pinhal Litoral uma Taxa de Analfabetismo de 13,18%, que ao longo das duas 
décadas seguintes diminuiu para 6,03%. O mesmo documento aponta ainda que no 
âmbito do abandono escolar verificou-se, uma diminuição significativa da taxa de 
abandono escolar em todas as unidades que compõem o ACES PL, com exceção do 
concelho da Batalha, onde o valor aumentou de 1% em 2001, para 1,13% em 2011.

A nível nacional existe uma Biblioteca de Literacia em Saúde (digital) disponível no 
portal do SNS.

O ACES Pinhal Litoral dispõe de um Periódico Digital do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Pinhal Litoral (registado na Biblioteca Nacional de Portugal), denominado 
Info Saúde, acessível à população17. Utiliza também as redes sociais (Facebook) para 
divulgação de informação em saúde à comunidade, no perfil “Saúde Litoral”. Para 
além destes recursos informativos digitais, o ACES disponibiliza à população em geral 
informação técnica e científica em diferentes formatos e sobre diferentes temáticas 
relacionadas com a saúde.

A nível nacional, existe um Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019/2021 e 
um Manual de Boas Práticas de Literacia em Saúde: capacitação dos profissionais de 
saúde, emitidos pela DGS.

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e Unidade de Saúde Pública de Leiria, 
integradas no ACES PL, desenvolvem projetos de intervenção comunitária estrutura-
dos de promoção da literacia em saúde no âmbito da Saúde Escolar, que respondem 
às diretrizes da DGS, nomeadamente ao Programa Nacional de Saúde Escolar.

Para além destes, com base no perfil local de saúde, as UCC do Concelho de Leiria têm 
na sua carteira de serviços projetos de intervenção comunitária no âmbito da literacia 
em saúde em diferentes áreas e ao longo do ciclo de vida: saúde materna e reprodu-
tiva; saúde mental e psiquiátrica; saúde do adulto e idoso (Ex: envelhecimento ativo, 
diabetes, atividade física, osteoporose); saúde respiratória; saúde infantil e pediátrica.

No âmbito da recolha de dados deste grupo, foi ainda aplicado um questionário sobre 
literacia em saúde às freguesias do Concelho. Das dezoito freguesias existente no 
Concelho de Leiria, obtivemos resposta de oito freguesias, nomeadamente, Fregue-
sia de Regueira de Pontes; Freguesia de Bidoeira de Cima; União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira; Freguesia de Amor; Freguesia de Coimbrão e União das 
Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa; União das Freguesias de Colmeias e 
Memória e Freguesia de Bajouca (ver anexo). Da análise do questionário é possível 
concluir da importância de desenvolver ações de literacia em saúde e incorporar a 
Literacia em Saúde nos Sistemas e Políticas de Saúde. 

De referir ainda que de acordo com os dados recolhidos, o grupo com maior nível de 
iliteracia em saúde é o dos idosos.

P1    Baixa Literacia em Saúde

17 https://infosaudeacespl.blogs.sapo.pt/
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A Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, aprovou o Estatuto do Cuidador Informal. Um 
cuidador informal é alguém que presta cuidados permanentes ou regulares a outra 
pessoa que se encontra numa situação de dependência, devido a algum tipo de in-
capacidade.

Apesar das mudanças decorrentes da lei, os diferentes parceiros da rede social, iden-
tificaram como problema, a insuficiência de respostas para apoiar os cuidadores 
informais e seus familiares.

A obesidade é considerada uma doença crónica e de origem multifatorial. Os estilos 
de vida, como por exemplo, a alimentação desequilibrada e a inatividade física, são 
fatores que podem influenciar a prevalência desta doença, tanto em Portugal como 
no resto do Mundo. Dados da OMS referem que todos os anos morrem no mundo 2,8 
milhões de pessoas como resultado do excesso de peso18.

No concelho de Leiria, tal como se pode verificar no gráfico abaixo, desde 2018 que 
se observa um aumento do número de utentes dos cuidados de saúde primários 
com diagnóstico de excesso de peso e obesidade. De referir que os dados existentes 
localmente apontam para um maior número de casos desta problemática a partir 
dos 45 anos e no sexo feminino. 

Esta problemática é, assim, apontada no Plano Local de Saúde do Pinhal Litoral, 2019, 
como prioritária a considerar. 

P2    Insuficiência de respostas para
apoiar os cuidadores informais e seus familiares

P3    Elevada prevalência 
de excesso de peso e obesidade

18 Direção Geral de Saúde, 2022, disponível em https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/saude-
-e-doenca-obesidade/.
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Associado à problemática do excesso de peso e obesidade, encontra-se a diabetes. 
De acordo com o Plano Local de Saúde Pinhal Litoral (2019), o excesso de peso e 
obesidade apresentam-se como uns dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de Diabetes, com cerca de 90% da população com Diabetes a apre-
sentar excesso de peso (49,2%) ou obesidade (39,6%), segundo dados recolhidos no 
âmbito do PREVADIAB. 

A Diabetes Mellitus é uma doença que pode surgir tanto na infância como na adoles-
cência ou idade adulta. Apesar dos esforços que se têm vindo a reunir para combater 
esta doença, a prevalência tem vindo a aumentar e Portugal não é exceção19. Dados 
do relatório do Estado da Saúde da União Europeia demonstram que em 2019, Por-
tugal apresentou a segunda maior prevalência de diabetes na população entre 20 e 
79 anos, na União Europeia20.

O Concelho de Leiria tem acompanhado esta evolução quando comparamos os anos 
de 2018, 2019 e 2021, conforme se pode constatar no gráfico abaixo. No entanto, 
no ano de 2020 observa-se um decréscimo do número de utentes com diagnóstico 
clínico de Diabetes que pode estar relacionado com a reorganização dos cuidados de 
saúde em contexto pandémico.

Acrescenta-se ainda que, de acordo com os dados locais, o diagnóstico clínico de Dia-
betes Não Insulino-Dependente aumenta significativamente a partir da faixa etária 
45-65 anos, e tanto este como o diagnóstico clínico de Diabetes Insulino-Dependente 
apresentam um maior número de casos nos utentes com mais de 65 anos para ambos 
os sexos.

P4    Aumento da prevalência de diabetes

19 Direção Geral de Saúde, 2022, disponível em: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/saude-e-doenca-diabetes/
20 Comissão Europeia, 2020, disponível em https://ec.europa.eu/health/state-health-eu/health-glance-europe_en
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O Plano Local de Saúde Pinhal Litoral (2019), aponta para a importância de uma 
estratégia preventiva, dando realce às estratégias específicas dedicados às crianças 
em idade escolar, nomeadamente no que se refere à obesidade infantil.

Apesar de se verificar um aumento da dotação de profissionais de saúde no ACeS  
Pinhal Litoral, conforme está patente na tabela infracitada, ainda se verifica um défice 
de profissionais no referido ACeS em 2021, podendo constituir uma condicionante 
ao acesso aos cuidados e saúde primários.

Na atualidade, existe no Concelho de Leira, 2635 utentes sem médico de família de 
acordo com o programa informático SClinico21.

Salienta-se ainda que durante o ano de 2020 foram efetuadas 851 725 consultas no 
ACES Pinhal Litoral, verificando-se um aumento entre 2019 e 2020 (Perfil Local de 
Saúde ACeS Pinhal Litoral, 2021). 

P5   Dificuldade no acesso à saúde

Mapa do Pessoal do ACES PL Dotação Efetivos Défice Défice (%)

Diretora Executiva 1 1 — —

Médicos de MGF 174 160 14 8,0%

Médicos de SP 12 8 -4 33,3%

Enfermeiros 215 222 — —

Assistentes Técnicos 195 178 -17 8,7%

Assistentes Operacionais 86 29 -57 66,3%

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 29 29 — —

Técnicos Superiores de Saúde 6 4 -2 33,3%

Técnicos Superiores Regime Geral 9 7 -2 22,2%

Técnicos Superiores de Serviço Social 7 10 — —

Especialista em Informática 3 2 -1 33,3%

Totais 737 650 -87 11,8%

Tabela 54   SIOE_ACES PL, 2021 cit. por Perfil Local de Saúde ACeS PL 2021

21 http://10.35.25.101/forms90/f90servlet?config=sclinico_java.
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Tabela 55   Fonte: DGS e INSA, 2020

Apesar dos dados referidos, o contexto pandémico veio exigir dos serviços de saúde, 
especificamente dos cuidados de saúde primários, uma reorganização e readaptação 
à nova realidade.

Considerando ainda a questão do acesso e da equidade em saúde e tendo em conta 
que as Doenças Infeciosas continuam a ser a segunda causa mais frequente de morte 
no Mundo (17%), logo a seguir às Doenças Cardiovasculares (19,5%) (RRH Infeciolo-
gia, 2017), entende-se como prioritário o investimento nesta área, fundamental para 
a defesa da Saúde Pública.  

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, I.P, a região de Leiria registou 934 casos de infeção por VIH 
entre 1983 e 2019 (quadro XX). À semelhança da tendência nacional, regista-se uma 
descida do número de novos diagnósticos de infeção por VIH.

Relativamente ao perfil epidemiológico dos utentes com VIH-SIDA da região de Leiria, 
verifica-se uma maior percentagem de homens notificados, a maioria dos cados de 
transmissão ocorre por via sexual e por contacto heterossexual e de referir que, neste 
grupo, regista-se um diagnóstico mais tardio.

Tendo em consideração o concelho de Leiria e os recursos existentes para o diag-
nóstico, acompanhamento e tratamento da infeção pelo VIH, as respostas ao nível 
do diagnóstico são fornecidas pelas seguintes entidades: 

 
Ano de Diagnóstico

Nº
< 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Região Leiria 645 29 40 36 39 40 28 22 23 23 9 934

Total PT 46367 1989 1821 1804 1772 1454 1495 1508 1336 1109 778 61433

Casos de infeção por VIH (1983-2019): distribuição 
à data da notificação do estádio inicial na região de Leiria

• Centro de Respostas Integradas de Leiria – Equipa de Tratamento;

• Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce;

• InPulsar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário através do 
Projeto “Giros na Rua”;

• Associação Novo Olhar II através do Projeto “SARA”.

No que concerne à rede de suporte para tratamento, o hospital mais próximo do 
concelho de Leiria com consulta de infeciologia é o Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra e o Hospital Pediátrico de Coimbra (a cerca de 75 km de Leiria). Segundo 
a Rede de Referenciação Hospitalar, aprovada a 11 de agosto de 2017, este serviço 
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deveria existir em todos os hospitais cujo grau de diferenciação, área geográfica e 
população servida o justifiquem.  Nesta linha de pensamento, e atendendo ao caso 
específico de Leiria, a falta de consulta de Infeciologia no Hospital de Leiria dificulta 
o acesso a cuidados de saúde essenciais. 

Verifica-se ainda que este problema é particularmente sentido junto de pessoas pro-
venientes de contextos socioeconómicos vulneráveis e excluídos, alguns destes as-
sociados à toxicodependência; com uma fraca rede de suporte familiar e económica, 
baixas habilitações escolares e profissionais, desempregados de longa duração que 
estando com infeção por VIH ou hepatites virais crónicas não têm acesso a cuidados 
básicos de saúde e/ou têm falhas regulares na toma da medicação e na assiduidade 
às consultas médicas. Primeiro por dificuldades económicas e de mobilidade; se-
gundo pelas fracas competências de literacia em saúde que permitam ao indivíduo 
aumentar o conhecimento e monitorização da doença. 

Nesta situação estão identificados, pelo Projeto Giros na Rua, promovido pela InPul-
sar – Associação para o Desenvolvimento Comunitário 37 pessoas. Estes indivíduos 
são acompanhados na ida às consultas ao CHUC e na gestão da terapêutica medica-
mentosa pela equipa do Projeto.

A Organização Mundial de Saúde – OMS - definiu, em 1946, que a “saúde é um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 
doença ou enfermidade” (Organização Mundial De Saúde, 1946). Como se constata, 
já na altura a OMS valorizava o bem-estar mental. Como tal, mais tarde, a OMS deci-
diu descrever saúde mental como: “(...) um estado de bem-estar no qual o indivíduo 
perceba as suas próprias capacidades, possa lidar com as tensões normais da vida, 
possa trabalhar de forma produtiva e frutífera, e seja capaz de fazer uma contribuição 
para a sua comunidade” (WHO, 2000, p.5).

De acordo com relatórios da OMS (WHO, 2000, 2005, 2013), cinco das 10 principais 
causas de incapacidade no mundo estão ligadas a problemas de saúde mental: de-
pressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, abuso de álcool e outras drogas – e trans-
torno obsessivo-compulsivo. Infelizmente, a OMS prevê que no futuro os problemas 
de saúde mental aumentem.

Segundo um estudo levado a cabo pela Direção Geral de Saúde (DGS), verificamos 
que Portugal não é exceção e que, portanto, se confirma uma tendência de aumento 
do número de utentes com perturbações mentais inscritos nos Cuidados de Saúde 
Primários. (DGS, 2015, p. 36- 27). Nesta investigação, foram recolhidos dados dos 

P6    Insuficiência de Respostas ao Nível 
da Saúde Mental, em todas as faixas etárias,  
da prevenção à reinserção
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Cuidados de Saúde Primários (CSP), separados pelas regiões: Norte, Centro, Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Os resultados obtidos revelam que tanto os uten-
tes com registos de demências, bem como utentes com registos de perturbações da 
ansiedade e perturbações depressivas aumentaram em todas as regiões, todos os 
anos, entre 2011 e 2014. As perturbações mentais com mais impacto nos CSP são 
as perturbações depressivas. No ano de 2014, os CSP das regiões Centro e Alentejo 
ultrapassaram os 9,5% de utentes inscritos com perturbações depressivas.

Viver com uma doença mental implica vários desafios e dificuldades, e a situação 
atual de pandemia pode criar problemas adicionais22.

Em Portugal as perturbações mentais comuns são uma das principais causas de 
incapacidade para a atividade produtiva, expressa, por exemplo, pelo elevado núme-
ro de baixas e de reformas para a atividade profissional. Simultaneamente somos, 
há anos, o maior consumidor europeu de benzodiazepinas (os tranquilizantes mais 
frequentes ou ansiolíticos), com valores também relevantes nos antidepressivos e 
nas bebidas alcoólicas23. Esta é também uma das principais causas de morbilidade 
e mortalidade nas sociedades atuais24.

Nos cuidados de saúde primários, o registo de utentes com perturbações mentais 
tem vindo a aumentar desde 2011, no que diz respeito às perturbações de ansieda-
de, às perturbações depressivas e às demências. A proporção de doentes com maior 
registo de perturbações de ansiedade e de demência encontram-se nas Regiões do 
Centro e do Alentejo25.

22 Direção Geral de Saúde, 2022, disponível em: https://saudemental.min-saude.pt/pessoas-com-doenca-mental/
23 Direção Geral de Saúde, 2020 disponível em: https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/progra-
ma-nacional-para-a-saude-mental/perguntas-e-respostas.aspx
24 Direção Geral de Saúde, 2008 disponível em: https://www.adeb.pt/files/upload/paginas/Plano%20Nacional%20
de%20Saude%20Mental.pdf
25 Direção geral de Saúde, 2017 disponível em: http://nocs.pt/wpcontent/uploads/2017/11/DGS_
PNSM_2017.10.09_v2.pdf
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Relativamente aos psicofármacos (antidepressivos, ansiolíticos, sedativos e hipnó-
ticos), verifica-se que na área de abrangência do ACES PL entre 2015 e 2018, houve, 
na generalidade, uma estabilização da despesa com o consumo de psicofármacos. É 
de realçar que o consumo de psicofármacos nos concelhos do ACES PL é superior à 
média nacional (Perfil de Saúde ACeS Pinhal Litoral, 2021). No entanto, é de referir 
que entre 2015 e 2020 verifica-se uma proporção cada vez maior de utentes idosos 
que não consomem qualquer tipo de ansiolítico, sedativo e hipnótico no ACES Pinhal 
Litoral (Perfil de Saúde ACeS Pinhal Litoral, 2021).

A resposta em Saúde Mental é intrínseca àquilo que são as características dos Cui-
dados de Saúde Primários, estando as Unidades Funcionais do ACeS Pinhal Litoral 
dotadas por profissionais de saúde competentes para a identificação, avaliação, in-
tervenção e encaminhamento para respostas diferenciadas. O ACESPL possui res-
postas especializadas no âmbito da saúde mental, nomeadamente 3 psicólogos e 2 
enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiatria.

Para além disso, no concelho de Leiria, salientamos as seguintes respostas: 

Entidade Tipo de Resposta/Serviços

Centro Hospitalar de Leiria

• Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental;

• serviço de pedopsiquiatria 
(consulta externa);

• Projeto Psiquiatria Comunitária 
– PsiCom.

• Internamento;

• Consulta Externa;

• Prestação de Cuidados no Domicílio.

Centro de Acolhimento de Leiria Gestão da terapêutica medicamentosa

InPulsar – Associação para 
o Desenvolvimento Comunitário

• Apoio Psicológico e psicossocial
• Gestão da terapêutica medicamentosa
• Atividades Ocupacionais

Oásis • CAO – Centro de Atividades Ocupacionais

Cercilei • CAO – Centro de Atividades Ocupacionais

GCOSM – Gabinete Comunitário 
de Saúde Mental na Freguesia 
de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

Serviços de promoção de Saúde Mental 
(Positiva) e prevenção da doença 
mental, de cariz voluntário e gratuito, 
dirigidos à Comunidade.

Tabela 56   Fonte: CLASL

A região de Leiria não é exceção, verificando-se esta problemática como um dos 
problemas prioritários a considerar no Plano Local de Saúde Pinhal Litoral, 2019. 
De acordo com gráfico 80, observa-se um aumento do número de utentes com diag-
nóstico clínico de uma doença mental e contexto de cuidados de saúde primários, 
com exceção do ano de 2020, que pode estar relacionado com a reorganização dos 
serviços de saúde face ao contexto pandémico. Verificou-se também que a ansiedade 
e a depressão são as perturbações mentais mais recorrentes. 
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A problemática da co-morbilidade, entre as perturbações mentais e o consumo de 
substâncias psicoativas, constitui uma preocupação dos agentes de desenvolvimento 
social de Leiria. 

A co-morbilidade, também designada «diagnóstico duplo», foi definida pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) em 1995 como a «co-ocorrência no mesmo indivíduo 
de uma disfunção por consumo de substâncias psicoativas e outra perturbação psi-
quiátrica” (EMCDDA, 2004).

Vários estudos indicam a existência de uma alta prevalência de perturbações psíqui-
cas e consumo de substâncias psicopatias, com uma maior incidência de consumo 
de substâncias psicoativas entre as pessoas com perturbações psiquiátricas que da 
população geral. Da mesma forma, a literatura indica também que o consumo de 
substâncias psicoativas entre pessoas com perturbações psiquiátricas tem impacto 
numa menor adesão ao tratamento e aumento da utilização dos serviços, com con-
sequências para os custos dos tratamentos.

Neste contexto, as pessoas em situação de pobreza e/ou e exclusão social, constituem-
-se como um grupo de grande vulnerabilidade e prioritário de intervenção.

A nível concelhio, atuam diversas entidades públicas e privadas com os grupos mais 
vulneráveis. Não obstante, e a título ilustrativo da realidade local, foi possível apurar 
os dados do Centro de Acolhimento de Leiria e da InPulsar, através do projeto Giros 
na Rua, das pessoas com co-morbilidade entre perturbações mentais e o consumo 
de substâncias psicoativas.

De acordo com os dados disponíveis, a maioria das pessoas com duplo diagnóstico, 
são homens.

Em síntese, e de acordo com os dados disponível, verifica-se um aumento do número 
de utentes com diagnóstico clínico de uma doença mental e, não obstante o reforço ao 
nível dos cuidados de saúde primários, verifica-se que as respostas de saúde mental, 
ao nível do concelho, são ainda insuficientes para as especificidades da problemática.

2018 2019 2020 2021

Homem 26 20 16 23

Mulher 9 6 5 5

Total 35 26 21 28

Pessoas com co-morbilidade entre perturbações 
mentais e o consumo de substâncias psicoativas

Tabela 57   Fonte: Centro de Acolhimento de Leiria e InPulsar
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Em matéria de droga e toxicodependência, o modelo português, tem sido reconheci-
do como um exemplo de inovação e apropriado para fazer face a esta problemática.

Neste sentido, e em linha com o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos 
Aditivos e das Dependências (PNRCAD) 2013 -2020, considera-se crucial uma inter-
venção integrada e alargada no domínio dos comportamentos aditivos e das depen-
dências (com ou sem substância), numa perspetiva de saúde e promoção da saúde.

Em termos de organização da intervenção, o modelo, prevê a intervenção (regional 
e local) em diferentes áreas de intervenção que se entrecruzam:

A nível local, cabe ao Centro de Respostas Integradas de Leiria, unidade funcional da 
ARS Centro I.P., a responsabilidade na intervenção em CAD (Comportamentos Aditi-
vos e Dependências). Em termos gerais, podemos afirmar que há uma tendência de 
descida dos consumos, dos consumos de risco por via endovenosa (com evidências 
de aumento durante a pandemia). A pandemia afetou diretamente os utentes aumen-

P7    Existência de Comportamentos Aditivos
e Dependências (CAD) com substância lícitas 
e ilícitas e CAD sem substância (jogo, Internet, 
compras…), nas diferentes etapas do ciclo da vida

• Prevenção: área focada nas causas do fenómeno e numa intervenção 
preventiva que visa fornecer aos indivíduos e/ou a grupos específicos 
conhecimentos e competências necessárias para lidarem com o risco as-
sociado ao consumo de substâncias Psicoativas e outros Comportamentos 
Aditivos e Dependências (CAD)26.

• Tratamento: área que evidência a rede de recursos de saúde e sócio sa-
nitários, públicos e privados, promotores da prestação de programas de 
cuidados à população com consumos problemáticos de drogas, baseados 
em abordagens terapêuticas multidisciplinares integradas, articuladas e 
complementares.

• Redução de Riscos e Minimização de Danos: área focada na minimização 
dos danos associados ao consumo numa perspetiva de saúde pública.

• Reinserção social: área focada na construção de um projeto de vida e na 
reinserção dos indivíduos na comunidade.

• Dissuasão: área que decorre da aplicação do quadro legal vigente (Lei 
nº 30/2000, de 29 de novembro e complementares), assentando numa 
perspetiva de descriminalização do comportamento de uso, potenciando 
a responsabilização pessoal através da aplicação de medidas sanciona-
tórias à população consumidora, em alternativa a medidas que na sua 
essência são consideradas mais punitivas.

26 Disponível em SICAD:  https://www.sicad.pt/PT/Intervencao/PrevencaoMais/SitePages/Home%20Page.aspx
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tando a sua vulnerabilidade social e as respostas sociais e de saúde diminuíram a 
sua frequência passando gradualmente a regressar à normalidade.

Em termos de Prevenção continuaram a ser realizadas as consultas a crianças e 
jovens (no mesmo sistema em espelho) e o Programa Like Saúde continuou a fun-
cionar — O Like Saúde está ON em todo os municípios parceiros, utilizando o digital 
como estratégia privilegiada.

Na área do Tratamento os dados são apresentados de seguida, assim como, os nú-
meros da Consulta de prevenção indicada. A RRMD é assegurada pela equipa de rua 
“Giros na Rua”, da InPulsar – financiada pelo SICAD com monitorização e avaliação 
do CRI de Leiria.

No que concerne ao movimento, clínico para os anos de 2019 e 2022, verifica-se uma 
diminuição do número de consultas (-25,17% nas primeiras consultas e 15,82% nas 
consultas de seguimento) e do número de utentes acompanhados (9,5%). Estes re-
sultados prendem-se com a situação pandémica do país em que a resposta foi dada 
com menor frequência com a equipa a funcionar em espelho).

Novos Utentes Total Nº de Consultas

Prevenção 12 52 743

Tratamento 95 472 6274

Número de utentes do Centro de Respostas 
Integradas de Leiria

Tabela 58   Fonte: DICAD da ARS Centro I.P.

Movimento Clínico –  consultas e utentes ativos
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Gráfico 81   Fonte: DICAD da ARS Centro
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Em dezembro de 2021, encontravam-se em acompanhamento pela Equipa de Trata-
mento de Leiria um total de 492 utentes (83 do sexo feminino e 409 do sexo mascu-
lino). De acordo com os dados disponíveis, foram registados 88 novos utentes (18% 
do total de utentes acompanhados).

Dos 492 utentes acompanhados, a maioria é do sexo masculino, solteiro, completou 
o 2º ou 3º Ciclos do Ensino Básico, encontra-se na faixa etária 41-50 e 51-60 anos, 
tem habitação própria ou arrendada e tem trabalho estável ou regular.

Relativamente às principais substâncias consumidas, temos o álcool e a cannabis 
conforme podemos constatar na tabela acima, seguido dos policonsumos onde 
se encontram estes consumidores e os de heroína, cocaína e outras substâncias  
psicoativas.

Tendo em consideração a análise aos rastreios efetuados na ET Leiria, 59% dos in-
divíduos foram rastreados à Hepatite B, valor acima da média nacional. 55% foram 
rastreados à Hepatite C (acima da média regional e nacional) e 23%, dos indivíduos 
em seguimento na equipa, foram rastreados ao VIH (na média regional).

Substância Principal Homens Mulheres Total

Álcool 68 17 85

Cannabis 57 9 66

Totais 125 26 151

Utentes em acompanhamento na ET de Leiria,
por substância principal consumida e sexo

Tabela 59   Fonte: CRI Leiria, dezembro 2021

Após a autorreferenciação para tratamento, as principais fontes de referenciação 
na área do Tratamento são as instituições judiciais seguidas dos cuidados de saúde 
primários. Na área da Prevenção as Escolas e a família e amigos, seguido de perto 
pela CPCJ.

No âmbito dos Cuidados de Saúde Primários no Concelho de Leiria, como é visível no 
gráfico abaixo, tem-se registado um aumento do número de utentes com diagnóstico 
de Abuso Crónico do Álcool desde 2018, com exceção do ano 2020, podendo estar 
relacionado com a reorganização dos cuidados de saúde face ao contexto pandémico. 
O maior número de casos verifica-se no sexo masculino e na faixa etária entre os 45 
e 64 anos. 
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2019

1574

Por outro lado, no ACeS Pinhal Litoral foi possível constatar um decréscimo no nú-
mero de consultas de alcoologia, entre 2019 e 2020, com 363 e 289 respetivamente 
(Perfil Local de Saúde do ACeS Pinhal Litoral, 2021), mantendo-se este número estável 
em 2021. Pensa-se que este decréscimo está relacionado com a reorganização dos 
serviços de saúde face à Pandemia por COVID-19.

Em termos locais, atuam ainda os seguintes projetos/ respostas:

Tabela 60   Fonte: CLAS, Leiria 2022

Número de utentes com diagnóstico
clínico de abuso crónico do álcool
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Gráfico 82   Fonte: SIARS ACESPL, 2022
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Giros na Rua

• Equipas de Rua

• Atendimento Psicossocial e Psicológico

• Atividades Ocupacionais  

• Procura Ativa de Emprego 

• Grupo Giros à Conversa

• Distribuição de Material para 
Consumo Endovenoso e Fumado 

• Cuidados de Saúde: Acompanhamento 
às consultas de infeciosas no CHUC, 
Gestão de Terapêutica Medicamentosa, 
Enfermagem, Sessões de Promoção 
de Saúde e Rastreios Comunitários 
de VIH, Hepatites Virais B e C, e Sífilis 

• Apoio Social: Distribuição 
de Roupa, Produtos de Higiene 
e Suplementos Alimentares

47 102 41 107 48 120

Morada Certa
• Habitação individualizada e dispersa 

pela cidade com acompanhamento 
de uma equipa

0 0 0 5 1 15

Novo Olhar II Sara 69 84 105
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No que concerne aos serviços de proximidade, verificou-se um aumento do número 
de utentes no período da pandemia em virtude de muitos serviços públicos se en-
contrarem encerrados. 

A pandemia da covid19 veio colocar novos e acrescidos desafios à intervenção de 
Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) associados ao uso de substâncias 
psicoativas. À semelhança da tendência nacional, estima-se que a falta de recursos 
económicos por parte das pessoas para suportarem os seus consumos (resultante, 
nomeadamente, da cessação temporária de expedientes informais como “arrumar” 
carros), conduziu a uma alteração dos modos de consumo (e.g. passar da via fumada 
para a injetada, comportando maiores riscos, p.ex. de infeção pelo VIH). A escassez 
de substâncias nos mercados informais, poderá potenciar a partilha de materiais 
de consumo e de consumíveis, criando deste modo condições para a proliferação de 
agentes patogênicos (e.g. Tuberculose, VIH) ou a intensificação da adulteração das 
substâncias com produtos potencialmente letais (como o fentanil).

O projeto Giros na Rua acompanhou um total de 148 indivíduos em 2020 e 168 em 
2021 (uma média de 80 utentes por mês). Em termos de caraterização da população, 
trata-se de uma população bastante diversificada e itinerante sendo que a maioria 
consome substâncias psicoativas (73,5%), encontra-se desempregada há mais de 
12 meses e situa-se no grupo etário entre os 45 e 54 anos (a média de idades é de 57 
anos). É uma população em situação de vulnerabilidade social, estigmatizada e sem 
enquadramento sociofamiliar. A sua condição de vida é, muitas vezes, agravada pela 
concomitância de outros problemas, nomeadamente, problemas de saúde (doenças 
infeciosas, e doenças oportunistas pelo estado de degradação física) e problemas do 
foro psicológico e psiquiátrico exacerbados e/ ou desenvolvidos pelo consumo de 
substâncias.

De entre os utentes que consomem substâncias psicoativas, as substâncias mais 
referidas são a heroína, a cocaína, a cannabis e o álcool. É também frequente o uso 
destas substâncias em associação com outras (policonsumos) ou um consumo para-
lelo com Antagonista Opiáceo. Aliás verifica-se um número elevado de utentes com 
policonsumos ou com consumos de álcool que têm história de consumo de heroína 
ou ainda estão inseridos no programa de metadona. No que concerne aos utentes 
com consumo de heroína e cocaína, a maioria fá-lo pela via fumada. Registou-se, 
contudo, um acréscimo do consumo via endovenosa. 

Durante a vigência do Estado de Emergência (CoVID19) e na sequência das medidas 
de confinamento, as pessoas com consumo de substâncias psicoativas viram dimi-
nuído o acesso a locais de consumo e diminuídas as suas fontes de rendimento (em 
muitos casos ficaram sem qualquer fonte de rendimento), com consequências para 
a sua situação económica, mas também com consequências para a sua saúde. Neste 
sentido, foi possível iniciar alguns programas de tratamento de baixo limiar para a 
redução ou suspensão de consumos de SPA em articulação com o CRI de Leiria. 
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27 Comunicação apresentada 3.ª edição da Conferência Euroamericana para o Desenvolvimento dos Direitos 
Humanos – Dimensões dos Direitos Humanos na Resposta à COVID-19 (CEDH2021), intitulada "O direito  
à inclusão e os desafios da RRMD em tempo de pandemia – o caso do “Giros na Rua”.

De acordo com um estudo exploratório do CRI de Leiria em articulação com a  
InPulsar27, com recurso à técnica de pesquisa de grupos focais (técnicos e uten-
tes), apresenta-se, de seguida, os principais resultados para o período da Pandemia  
COVID 19:

Em síntese, à semelhança da tendência nacional, verifica-se no concelho de Leiria, 
um elevado consumo de álcool e cannabis nas diferentes etapas do ciclo da vida e 
que exigem respostas diferenciadas.

Paralelamente, relativamente aos indivíduos em tratamento, verifica-se um desafio 
acrescido pela comorbilidade de doenças infeciosas e a comorbilidade psiquiátrica 
(transtornos de humor e os transtornos de personalidade), tal como já foi caracteri-
zado anteriormente.

Dimensões da Análise Principais Conclusões

Saúde

• Dificuldade de acesso à saúde 

• Iliteracia em saúde

• Aumento dos riscos e danos para a saúde 

• Diminuição dos fatores de proteção

• Aumento do com consumo de álcool 
(em substituição de outras SPA) 
e aumento do consumo endovenoso

Segurança

• Perda de rendimentos e emprego

• Sentimento de insegurança 
geral face à pandemia 

• Dificuldade de manter 
o distanciamento e isolamento 

Social

• Diminuição da garantia das necessidades 
básicas (alimentação, higiene, habitação)

• Diminuição das redes sociais 
(formais e informais)

Contextual

• Escassez e adulteração de SPA
• Disponibilização ilegal 

de bebidas alcoólicas 
• Diminuição das respostas na comunidade 

Tabela 61   Fonte: CRI e InPulsar, 2021
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área temática

Parcerias
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matriz swot

Parcerias

F Forças (Strengths) P Fraquezas (Weaknesses)

F1 

• Existência de Freguesias motivadas 
para reativação das suas CSF.

P1 

• Fraca dinâmica Institucional para 
ativação e funcionamento das Comissões 
Sociais de Freguesia.

F2 

• Rede Social;

•  NLI;

•  CPCJ;

•  EPII;

•  RIIVD;

•  Rede Tráfico de Seres Humanos; 

 Conselhos Municipais nas áreas de:

• Segurança;

•  Educação;

•  Deficiência;

•  Saúde;

•  Juventude;

•  Cultura;

•  Desporto.

P2

• Dificuldades de articulação entre as entidades 
no que respeita à criação de estratégias 
de intervenção junto da comunidade.

F3

• Reuniões / Encontros do CLASL;

•  Fóruns da Rede Social;

•  Webinar’s;

•  Canais Digitais;

•  Comunicação Social Local.

P3 

• Pouca divulgação do trabalho desenvolvido 
pelas entidades públicas e privadas 
nesta área de intervenção.

F4

• Iniciativas de Responsabilidade Social;

• Rede Social;

• Existência de 2 CLDS’s;

• Grupos informais de voluntariado na Comunidade;

• Respostas criadas pelas Freguesias 
dirigidas à Comunidade;

• Assembleia de Pequenos Deputados;

• Orçamento Participativo.

P4

• Insuficiente envolvimento da comunidade 
para as questões sociais.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O1

• Dec. Lei 115/2006 de 14 de junho;

• Estratégia de Nacional de Combate 
à Pobreza 2021-2030.

A1

• Instabilidade política;

• Reorganização de dinâmicas sociais 
decorrentes dos Ciclos Eleitorais;

• Dificuldades na operacionalização 
do modelo Instituído através do Dec. 
Lei 115/2006 de 14 de junho.

O2

• Dec. Lei 115/2006 de 14 de junho;

• Programas de Financiamento 
Nacionais e Europeus (obrigam 
ao estabelecimento de parcerias);

• Protocolos;

• Despachos e Normativos Governamentais 
no que respeita a Transferência de Competências.

A2

• Segregação da informação;

• Excesso de zelo na aplicação do RGPD;

• Falta de uniformidade na aplicação de normativos/ 
regulamentos; falta de Manuais de Procedimentos.

O3

• Meios de Comunicação Social;

• Redes Sociais;

• Campanhas de Divulgação Nacionais;

• Sítios da Internet;

• Aplicações e plataformas Digitais.

A3 

• Excesso de burocratização e risco de tecnocracia.

F Forças (Strengths) P Fraquezas (Weaknesses)

F5

• Existência de 2 CLDS’s (com ações 
promovidas localmente e que podem 
ter um maior conhecimento do envolvimento 
do Associativismo local);

• Existência de um número elevado 
de Associações e coletividades;

• Existência de Programas Municipais 
de Apoio às Associações para o Desenvolvimento 
da sua atividade (PRO Leiria).

P5

• Fraca dinâmica do Associativismo.

F6

• EAPN – Núcleo Distrital de Leiria enquanto 
entidade dinamizadora e promotora de formação 
para a capacitação das organizações do 3º setor;

• CML como promotora de Ações de capacitação 
para as organizações do 3º setor;

• UDIPSS – Promotora de Ações de capacitação 
e Encontros Formativos e Lúdicos para 
as organizações do 3º setor.

P6

• Reduzido investimento do 3º Setor em processos 
Gestão, Qualidade e Liderança.
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O Oportunidades (Opportunities)  A Ameaças (Threats)

O4

• Lei do Mecenato;

• Orçamentos participativos;

• Parlamento dos Jovens – Euro- escola.

A4

• Fraca cultura de participação cívica; 

• Existência de Juízos de valor.

• Dificuldades em operacionalizar 
os Programvvas de voluntariado 
que desmobiliza a participação cívica. 

O5

• Programas de Financiamento Nacionais 
e Europeus (linhas específicas de financiamento 
para a capacitação das organizações: ERASMUS+; 
Cidadãos Ativos; Portugal Inovação Social);

• IPDJ ( A Geração Z, ação de longa duração 
integrada no Programa "Agora Nós" visa 
estimular a prática de voluntariado jovem, 
em diferentes áreas de intervenção.    

A5

• Período Pandémico;

• Excesso de Burocracia e exigências legais para 
funcionamento e desenvolvimento de projetos;

• Orçamentos muitos restritos que colocam 
em causa a sustentabilidade das organizações;

• Programas de Financiamento que não contemplam 
os custos indiretos das Associações. 

O6

• IEFP,IP. – Plano de Formação Anual;

• Formação para Ativos Empregados 
e Formação para Ativos Desempregados; 

• Medidas Ativas de Emprego;

• Programas de Financiamento Nacionais 
e Europeus (linhas específicas de financiamento 
para a capacitação das organizações).

A6

• Modelo de funcionamento das Organizações.
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A Rede Social constituída na sequência da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro, impulsionou 
um trabalho de parceria alargada incidindo na planificação 
estratégica da intervenção social local, abarcando atores 
sociais de diferentes naturezas e áreas de intervenção, visando 
contribuir para a erradicação da pobreza e da exclusão social 
e para a promoção do desenvolvimento social ao nível local.

No âmbito desta Resolução de Conselho de Ministros, as atuações desenvol-
vidas na rede orientam-se por vários princípios, nomeadamente a parceria, 
cooperação e partilha de responsabilidades entre as várias entidades, públi-
cas e privadas, envolvidas nos processos de diálogo e de procura de soluções.

A Rede Social do Concelho de Leiria surgiu em 2002, através de sessões de in-
formação, divulgação e sensibilização dos potenciais parceiros, constituindo 
formalmente o CLAS (Conselho Local de Ação Social) em 2003. Iniciou com 
42 entidades, contando atualmente com cerca de 106 entidades. 

A estratégia de ação nesta área tem sido pautada pelo desenvolvimento de 
parcerias, que articulam a intervenção social, sendo fundamental reconhe-
cer o papel que as Instituições têm tido em todo o processo de melhoria da 
qualidade de vida dos grupos populacionais mais vulneráveis ou fragilizados. 

Enquadramento

Gráfico 83   Fonte: Câmara Municipal de Leiria
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Assente nos princípios do fomento de uma consciência coletiva, na solidariedade 
alargada e na entreajuda, define-se pelo estímulo às parcerias, onde se constitui 
redes de apoio social integrado entre os diferentes agentes locais e se perspetiva 
uma maior eficácia adjacente às ações das entidades públicas e privadas que atuam 
no território. Neste sentido, autarquias locais, serviços públicos, entidades sem fins 
lucrativos, entre outras, articulam-se, congregam esforços e unem-se perante obje-
tivos comuns, com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão social 
e a promoção do desenvolvimento social.

“Desta forma, um dos aspetos que a estratégia de parceria enfatiza é o da democra-
tização das relações entre parceiros, o que implica que parceiros com níveis de poder, 
objetivos e tipologia diversos, têm de relacionar-se entre si, de forma a prosseguir um 
objetivo comum. Neste sentido, é fundamental que os agentes tradicionais da inter-
venção social (entidades públicas e organizações não-lucrativas) interajam com outras 
organizações (empresas), no sentido de construir uma nova abordagem às questões da 
exclusão social, minimizando os impactos do processo de estigmatização de que os seus 
clientes são alvo quando procuram os seus serviços e dos seus efeitos na dependência 
dos sistemas-cliente relativamente a esses serviços” (Esgaio, 2010).

As parcerias ou redes sociais de parceiros são, como refere Pedro Hespanha, estrutu-
ras de ação conjunta que intervêm de modo articulado, com o objetivo de encontrar 
respostas para a multiplicidade dos problemas sociais, envolvendo os agentes sociais 
e económicos dos vários setores, partilhando os recursos e mobilizando o capital 
social (2008:8-9). 

A criação das parcerias sociais permite o conhecimento da realidade social e a cria-
ção de respostas planeadas e coordenadas entre os parceiros, com vista à resolução 
dos problemas identificados. Permite também um bom aproveitamento das compe-
tências, a capitalização das experiências e conhecimentos dos seus membros, uma 
gestão mais eficiente dos recursos existentes e a criação de planos estratégicos de 
intervenção baseados nos objetivos comuns. 

Posto isto, o Grupo de Trabalho Parcerias teve como principal objetivo a elaboração 
de análise SWOT, que nos permitiu obter uma dimensão qualitativa e aceder às per-
ceções dos profissionais que atuam diretamente no terreno. 

Utilizámos como método de investigação o questionário, que foi dirigido via correio 
eletrónico, aos 106 Parceiros do CLAS, com respostas abertas e fechadas, conforme 
anexo 1, com a finalidade de obtermos as suas opiniões / sugestões, para as proble-
máticas identificadas, nomeadamente:

• Fraca dinâmica Institucional no funcionamento das Comissões Sociais 
de Freguesia;

• Dificuldades de articulação entre as entidades no que respeita à criação 
de estratégias de intervenção junto da comunidade;

• Pouca divulgação do trabalho desenvolvido pelas entidades públicas e 
privadas nesta área de intervenção;



06 Parcerias Rede Social

P. 249

• Insuficiente envolvimento da comunidade para as questões sociais;

• Fraca dinâmica do Associativismo;

• Reduzido investimento do 3º Setor em processos de Qualidade e Liderança.

No Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de junho, são consagrados os princípios, finalida-
des e objetivos da rede social, bem como a constituição, funcionamento e competên-
cia dos seus órgãos. As medidas necessárias à prossecução dos objetivos e das ações 
de intervenção, no âmbito da rede social, são assumidas localmente pelos Conselhos 
Locais de Ação Social e pelas Comissões Sociais de Freguesia, sendo estas, estruturas 
da Rede Social que se afirmam como plataformas de planeamento e coordenação da 
intervenção social ao nível da freguesia. Destacam-se como patamares importantes 
no aprofundamento do novo tipo de parcerias e na concertação de ações a uma escala 
de maior proximidade com os cidadãos.

As Competências das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) estão descritas no artº 
20º do Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho.

Entre outras responsabilidades, compete às CSF:

P1    Fraca dinâmica Institucional para ativação 
e funcionamento das Comissões Sociais  
de Freguesia

• Aprovar o Regulamento Interno;

• Sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na 
freguesia e definir propostas de atuação a partir dos seus recursos, mediante a 
participação de entidades representadas ou não na CSF;

• Encaminhar para o respectivo CLAS os problemas que excedam a capacidade dos 
recursos da freguesia, propondo as soluções que tiveram por adequadas;

• Promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na freguesia;

• Promover a articulação progressiva da intervenção social dos agentes da freguesia;

• Promover ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor cons-
ciência colectiva dos problemas sociais;

• Recolher informação relativa aos problemas identificados no local e promover a 
participação da população e agentes da freguesia para que se procurem, conjun-
tamente, soluções para os problemas;

• Dinamizar a adesão de novos membros.
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Gráfico 84   Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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No âmbito do questionário elaborado aos 106 parceiros da rede, obtivemos 77 res-
postas, sendo que, à questão, se integram alguma Comissão Social de Freguesia (CSF), 
22% responderam afirmativamente e 78% referem não integrar nenhuma Comissão 
Social de Freguesia. Ou seja, num universo de 77 parceiros somente 17 integram 
uma CSF. 

Numa escala qualitativa, cuja classificação era de Excelente; Muito bom; Bom, Sufi-
ciente, Mau e Muito Mau, as entidades parceiras questionadas acerca de como clas-
sificavam o funcionamento das CSF, posicionaram-se sobretudo no Bom, com 41%, 
seguido de Suficiente (29%), Excelente (12%), Muito Bom (6%), Mau (6%) e Muito 
Mau (6%).

Relativamente às sugestões dadas pelas inquiridas de forma a melhorar o funcionamen-
to das Comissões Sociais de Freguesia, podemos organizá-las em quatro categorias: 

Classificação do Funcionamento da Comissão
Social de Freguesia

Muito Mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito Bom

Excelente

0 42 6 8 9 101 53 7

Gráfico 85   Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social

• Comunicação interinstitucional, fluída e a acontecer durante todo o pro-
cesso participativo. Melhorar a comunicação entre as entidades, quer 
através da realização de reuniões periódicas, quer através da concretiza-
ção das decisões tomadas em contexto de reunião, quer do feedback dessas 
mesmas decisões junto de todos os parceiros envolvidos. Por outro lado, 
importa divulgar junto das juntas de freguesia e da população, as funções 
de uma Comissão Social de Freguesia;
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Gráfico 86   Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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Conhecimento das entidades que intervêm  
na resolução dos problemas sociais existentes no território

Tende a existir problemas de cooperação interinstitucional no âmbito das parcerias: quer 
porque os parceiros não têm tradição de cooperar uns com os outros ou porque são dotados de 
poderes muito desiguais no contexto da sociedade local, ou por outras razões. (Santos apud 
Hespanha e Hespanha, 2011:97).

Das entidades que intervêm na resolução de problemas sociais no território, 62% dos/
as inquiridos/as afirmaram conhecê-los, no entanto cerca de 38% revelam conhecer 
apenas parcialmente.

P2   Dificuldades de articulação entre 
as entidades no que respeita à criação 
de estratégias de intervenção junto  
da comunidade

• Organização e dinamização de atividades conjuntas, no sentido de “man-
ter a dinâmica depois do Diagnóstico, Plano de Desenvolvimento Social 
e Plano de Ação centrando este último na concretização de atividades na 
comunidade que deverão ser executadas em conjunto por todas as enti-
dades representadas na CSF” (resposta de um/a inquirido/a). Foi ainda 
sugerido a realização de ações de informação que “visem uma melhor 
consciência coletiva dos problemas sociais”. Por último, a realização anual 
de um encontro com vista à partilha de experiências entre as diversas 
CSF das capitais de distrito foi outra proposta apontada por um/a dos/
as respondentes;

• Capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas, sublinha-nos a 
importância de se realizar um trabalho mais aprofundado entre as asso-
ciações no sentido de identificar necessidades sociais e responder a essas 
mesmas necessidades de uma forma sustentada e não pontual, o que nos 
remete para a última categoria de análise a esta questão;

• Recursos financeiros e humanos, necessários para responder de forma 
adequada às necessidades diagnosticadas, dado que “nem sempre o vo-
luntariado e a boa vontade são o suficiente”. (ver no anexo 2 as respostas 
a esta questão).
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À questão de como classifica a articulação interinstitucional entre as entidades, no 
que respeita à criação de  estratégias de intervenção (planeamento, organização e 
avaliação, com vista à resolução dos problemas do território), a maioria dos/as in-
quiridos/as respondeu Suficiente, com 34%, seguido de Bom, com 20%. De salientar 
que, apesar de não ser uma percentagem muito significativa, 11% referem que a 
articulação interinstitucional é Muito boa e a mesma percentagem refere que é Má. 

Quanto ao que pode ainda ser realizado para melhorar a articulação interinstitucional 
no  que respeita à criação de estratégias de intervenção, da análise realizada, aos/às 
inquiridos/as, podemos agrupar as respostas dadas em quatro categorias, tais como: 
Comunicação interinstitucional; partilha e coesão interinstitucional; otimização da 
intervenção e capacitação das equipas.

A comunicação interinstitucional, assume novamente nesta questão uma dimensão 
de relevo, onde as entidades parceiras sugerem diversos mecanismos de melhoria 
da comunicação entre entidades. Deixamos aqui alguns exemplos:

Classificação da articulação interinstitucional
35

0

Gráfico 87   Fonte: Câmara Municipal de Leiria

Muito BoaExcelente Boa Suficiente Má Muito Má

• “Adoção de reuniões periódicas de planeamento conjunto para resolução 
de problemas e prevenção de outros.” E para apresentar “projetos em que 
cada instituição está a trabalhar”;

• Criação de um grupo de trabalho no WhatsApp;

• Divulgação das parcerias (contatos/nomes) por email;

• Criação de plataforma multimédia;

• Maior divulgação, através da parceria da Rede Social dos projetos e ativi-
dades desenvolvidas por cada entidade;

• Criação de um "guia" com a identificação e contacto da(s) pessoa(s) das 
diferentes entidades com conhecimento do território, e da área social, 
que permita facilitar o a comunicação e a intervenção;

1

11

34

20

11

0
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A partilha e a coesão interinstitucional é outra dimensão relevante apontada pelos 
parceiros, realçando a importância de “privilegiar o trabalho em Rede, envolvendo 
mais Associações e massa crítica”; “efetivar o trabalho de parceria entre as entidades, 
identificado nos planos de trabalho do CLAS”, “definir intervenções concertadas” e 
“envolver os diversos parceiros através de metodologias participativas”; “partilhar 
recursos, nomeadamente os humanos (técnicos que intervenham a tempo parcial 
em mais do que uma instituição);  “promover projetos que envolvam os parceiros 
em rede”, que conduzam, de facto, a uma “maior coesão, proximidade e partilha de 
trabalho”.

A otimização da intervenção é outra das sugestões assinaladas pelas entidades par-
ceiras, no sentido de perceber de que forma cada entidade pode colaborar na re-
solução dos problemas, evitando a sobreposição na intervenção. A criação de uma 
linha de ação para dar maior cobertura às intervenções necessárias na comunidade 
é outra proposta assinalada.

Por último, a capacitação das equipas torna-se fundamental nesta área de trabalho, 
e a capacitação para as abordagens colaborativas e trabalho em parceria surge como 
proposta formativa; bem como a criação de uma “equipa externa para dar apoio 
institucional”. Na mesma linha é sugerida a criação de “uma equipa de avaliação” 
(ver no anexo 3 as respostas dadas a esta questão).

• Divulgação das competências e procedimentos de cada instituição e/ou 
serviço, para definição dos limites de intervenção, por forma a evitar du-
plicação de resposta;

• Promoção de encontros  regulares entre diferentes instituições e/ou servi-
ços com o mesmo público alvo, para discussão de modelos de intervenção 
concertados;

• Uniformização de indicadores/critérios de sinalização;

• Considerando que não está em funcionamento a Comissão Social In-
terfreguesias a articulação tem sido défice e deverá existir uma maior 
aproximação das instituições e maior comunicação entre elas. Poderão 
ser realizadas reuniões eventualmente coordenadas pelo o CLDS4G até 
a reativação da comissão;

• Aumentar e promover encontros/reuniões/acções;

• Aumentar o convite a mais organizações;

• Ter uma comissão social de freguesia a funcionar; reuniões frequentes 
entre as várias entidades da freguesia por forma a sinalizar situações e 
delinear estratégias;

• Elaboração de newsletter com participação das entidades parceiras;

• Identificar os interlocutores de cada serviço e instituição para que seja 
mais fácil criar canais de comunicação.
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Na sequência das respostas obtidas, analisámos a presença dos 106 parceiros nas 
reuniões do CLAS, sendo que a média de entidades participantes é de cerca de 44 
por reunião, o que dificulta a articulação entre entidades com vista à criação de es-
tratégias de intervenção junto da comunidade. 

No contexto do questionário realizado sobre a classificação da divulgação do traba-
lho desenvolvido na esfera social, por entidades públicas e privadas, a maioria dos/
as inquiridos/as considera ser Suficiente (42%), seguida de Boa (30%). Para o item 
Muito Boa (13%), Má (14%) e Muito Má (1%).

Presenças dos parceiros no CLASL
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Gráfico 88 –  Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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Gráfico 89 –  Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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Quanto ao que ainda poderia ser realizado para melhorar a divulgação do trabalho 
realizado pelas entidades, a resposta a esta questão encontra novamente eco na me-
lhoria da comunicação interinstitucional; na importância de uma maior articulação 
e proximidade interinstitucional, bem como na participação, capacitação e descen-
tralização das iniciativas. 

Relativamente à comunicação interinstitucional, o papel da Rede Social assume des-
tacada importância enquanto recurso de divulgação do trabalho desenvolvido pelas 
entidades parceiras, quer através de e-mail; reuniões periódicas; newsletter/boletins 
informativos, criação de página no facebook. As Juntas de Freguesia, pela proxi-
midade que têm junto da população, são outro recurso importante a mobilizar na 
divulgação, bem como as Assembleias de Freguesia e a Municipal. É ainda sugerido 
a criação de um Observatório para análise e divulgação de dados e uma Plataforma 
agregadora de toda a informação produzida pelas entidades que integram o CLAS de 
Leiria. A divulgação pela imprensa regional local (jornais e rádios) é também relevada 
nesta resposta, bem como a necessidade de apresentar publicamente os resultados 
alcançados anualmente.

A articulação e a proximidade interinstitucional voltam a ser destacadas como ele-
mentos facilitadores do conhecimento e divulgação do trabalho realizado.  

Também a participação - “Maior participação das forças vivas a nível local”; a ca-
pacitação – “Realizar ações de formação junto da população, das comunidades” e a 
descentralização das iniciativas – “Mais ações na freguesia” – se tornam elementos 
potenciadores da divulgação do trabalho desenvolvido no território (ver no anexo 4 
as respostas dadas a esta questão).

No âmbito das iniciativas de responsabilidade social desenvolvidas no Concelho, 
entre os anos 2018, 2019, 2020 e 1º semestre de 2021, destacam-se os seguintes 
programas:

P4    Insuficiente envolvimento
da comunidade para as questões sociais

• “Apoio é Cuidar" – projeto de apoio à responsabilidade social que os Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria, com a 
entrega de 180 kits de material escolar destinados a muitos outros alunos 
do concelho, do 1º, 2º e 3º ciclos de ensino básico, de famílias em situações 
de vulnerabilidade social.

• Modelo Internacional Habitação Primeiro – financiamento do Grupo Lu-
siaves, cujo objetivo foi inserir socialmente os sem-abrigo na cidade de 
Leiria.
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• Missão Continente do Grupo SONAE – apoio a 22 instituições do distrito 
de Leiria com doações de excedentes das lojas continente locais.

• Programa Rede Incorpora Portugal da Fundação “La Caixa” – As entida-
des sociais do programa Incorpora Portugal trabalham numa rede para 
facilitar a integração de grupos sociais vulneráveis em empresas de todos 
os setores.

• Programa Hospes Sharing is Caring – é o programa corporativo de Res-
ponsabilidade Social e Sustentabilidade Ambiental da Associação da 
Hotelaria de Portugal. Visa orientar a vocação e empenho de cada um 
dos Associados e Parceiros da AHP para uma causa comum: promover a 
sustentabilidade da hotelaria e do Turismo, agindo sobre três vetores – 
social, económico e ambiental.

Quando questionados os Parceiros da Rede Social sobre a participação dos cida-
dãos, quando convidados, individualmente ou em grupos formais, na resolução dos 
problemas sociais, 37% responde que raramente participam e 40% considera que 
participam regularmente.

À questão sobre o que mais pode ser realizado com vista a mobilizar os/as cidadãos/as 
e/ou grupos informais  para as questões sociais, as respostas dadas pelas entidades 
parceiras foram organizadas em três categorias: Dinamização de grupos informais; 
Valorização da participação dos/as cidadãos/ãs; Organização de ações junto de cida-
dãos/ãs, crianças e jovens.

No que diz respeito à Dinamização de grupos informais, as propostas remetem-nos 
sobretudo para a dinamização de grupos de voluntariado existentes no concelho; bem 
como para o convite a grupos informais para participarem nas reuniões e atividades: “In-
cluir cidadãos/ãs  e/ou grupos informais em reuniões regulares com parceiros sociais, 
por forma a participarem e colaborarem na análise e resolução de problemas sociais.”. 

A valorização da participação dos/as cidadãos/ãs, através da “visibilidade ao traba-
lho realizado por esses cidadãos e ou grupos” é uma das propostas assinaladas nas 
respostas ao questionário realizado, bem como a organização de ações junto dos 
cidadãos, crianças e jovens, como ações potenciadoras do envolvimento dos mesmos 

Gráfico 90   Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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Quanto ao que mais pode ser realizado com vista a mobilizar o sector empresarial 
para as questões sociais, podemos organizar a informação recolhida em duas cate-
gorias: Desenvolver estratégias de proximidade junto das empresas e informação às 
empresas acerca dos benefícios sociais e fiscais.

Relativamente ao desenvolvimento de estratégias de proximidade junto das empre-
sas, estas passam, sobretudo, pela realização de “reuniões de articulação entre o 
sector social e empresarial”, “dando a conhecer as necessidades e o trabalho de-
senvolvido bem como os resultados obtidos”; “convidar as empresas e propor par-
ticipação e colaboração das mesmas no apoio a situações específicas” ; criação de 
“momentos de partilha (tais como seminários, fóruns, entre outros)”; “tornar público 
o resultado positivo da sua colaboração, para incentivo da participação por parte de 
outras empresas”. 

Informar as empresas acerca dos benefícios sociais e fiscais que terão, colaborando 
na resolução de problemas sociais territoriais, é uma outra estratégia apontada pelas 
entidades parceiras. Neste sentido, as sugestões passam sobretudo por uma maior 
divulgação desses benefícios, sobretudo junto de PME, através de Campanhas; ações 
de sensibilização; etc. (ver no anexo 6  as respostas dadas a esta questão).

Quando convidadas, as empresas participam  
na resolução dos problemas sociais?

Gráfico 91   Fonte: Parceiros do CLAS de Leiria / Rede Social
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nas problemáticas territoriais, tendo como sugestões a realização de ações de sensibi-
lização; campanhas; debates, etc. (ver no anexo 5 as respostas dadas a esta questão).

À pergunta, se as empresas participam na resolução de problemas sociais quando convi-
dadas, 44% dos inquiridos responderam raramente, e 40% consideram regularmente. 
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Como podemos constatar, segundo os dados provisórios dos Censos 2021, o maior 
número de população residente no Concelho de Leiria, incide na faixa etária entre os 
25-64 anos. É também neste grupo que se insere a grande parte do Associativismo.

Posto isto e para a fundamentação deste problema, analisemos os eventos organiza-
dos desde o ano 2019 ao presente, por diversas áreas.

População Residente por Grupo Etário

Gráfico 92   Fonte: INE dados provisórios Censos 2021
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A Estratégia Municipal de Saúde do Município de Leiria (EMS) contempla as linhas 
gerais de ação e as respetivas metas, indicadores, estratégias, atividades, recursos 
e calendarização e define um conjunto de eixos estratégicos e objetivos estratégicos 
para a área da saúde no município e um plano operacional em traços gerais com um 
conjunto de objetivos operacionais e de ações.

Saúde

Com o crescimento do tecido associativo, as coletividades locais passaram a ser em 
cada vez maior número e reconhecidas pelas suas capacidades, enquanto parceiras 
fundamentais, tornando-se indispensáveis nas estratégias de desenvolvimento dos 
territórios onde quer que estejam elas implantadas. O associativismo passou assim 
a ser uma presença ativa no dia-a-dia das comunidades, mantendo viva a vontade 
de partilhar valores e estimular sentimentos de cidadania, democracia, coopera-
ção e parceria, acabando por funcionar como sem sustentáculo, educando segundo 
moldes que possibilitam a segurança de uma coesão e diferenciação cultural local 
(Almeida, 2005).

A análise realizada pelo Grupo de Trabalho Parcerias, no âmbito da dinâmica do 
Associativismo, pauta-se por vertentes distintas. Para tal, analisemos a população 
residente no Concelho de Leiria, por grupos etários:

P5    Fraca dinâmica do Associativismo

Dentro desta Estratégia surge o programa “Leiria Tem Saúde” que contou, até ao 
presente, com a colaboração de cerca de 20 entidades, visando o desenvolvimento 
de uma comunidade saudável, assente em elevados níveis de bem-estar individual, 
familiar e comunitário e na partilha efetiva com os cidadãos de todos os instrumentos 
que lhes permitam o seu envolvimento nas decisões de saúde.
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No âmbito das Instituições Particulares de Solidariedade Social e Associações de 
Cariz Social, o Concelho de Leiria conta com cerca de 84 IPSS’S, distribuídas por 18 
Freguesias. 

Destacamos a maior concentração na União de Freguesias de Leiria, Pousos Barreira 
e Cortes, que é também a maior Freguesia populacional do Concelho.

Segue-se a União de Freguesias de Marrazes e Barrosa que conta com 11 IPSS’S

Social
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Gráfico 93   Fonte: Câmara Municipal de Leiria
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Instituições Particulares de Solidariedade Social 
e Associações de Cariz Social por Freguesia

Gráfico 94   Fonte: População Residente, Fonte: INE dados provisórios Censos 2021
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No âmbito da saúde, registaram-se cerca de 41 eventos, que tiveram apoio da edili-
dade. Note-se que o reduzido número de eventos é o reflexo da pandemia Covid-19 
que nos assolou.
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Instituições Particulares de Solidariedade Social 
e Associações de Cariz Social por Freguesia

Gráfico 95 –  Fonte: População Residente, Fonte: INE dados provisórios Censos 2021
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O Concelho de Leiria dispõe de 48 Associações de Pais e Encarregados de Educação 
distribuídos pelos oito Agrupamentos de Escolas. 

As associações de pais têm as suas funções definidas pela legislação, designada-
mente:

Lei das Associações de Pais (As associações de pais visam a defesa e a promoção dos 
interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos 
seus filhos e educandos que sejam alunos da educação pré-escolar ou dos ensinos 
básico ou secundário, público, particular ou cooperativo – Artigo 2.º da Lei 29/2006). 

Educação

Associação de Pais e Encarregados de Educação

A. E. de Rainha  
Santa Isabel

A. E. de Marrazes

A. E. Henrique  
Sommer, Maceira

A. E. Dr. Correia Mateus

A. E. Domingos Sequeira

A. E. D. Dinis

A. E. de Colmeias

A. E. de Caranguejeira

5
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7

7

6

3

1

0 42 6 8 9 101 53 7

Gráfico 96   Fonte: Câmara Municipal de Leiria



06 Parcerias Rede Social

P. 261

Face aos dados que tivemos acesso, as atividades culturais são as que mais apoio obti-
veram no âmbito do PRO LEIRIA, programa do Município, onde mediante candidatura 
é atribuído apoio financeiro e não financeiro, a entidades e organismos legalmente 
constituídos, designadamente, Associações, Federações, Instituições Particulares de 
Solidariedade Social ou outras que prossigam fins de interesse municipal. 

Pela análise que efetuámos e tendo em conta a pandemia que surgiu nos últimos 
anos, é notória a fraca dinâmica no Associativismo.

Cultura
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• Exigências, Requisitos Normativos/Legais e Soluções nas Organi-
zações Sociais, 14h, 9 e 10 de novembro.

• Contratação Pública nas IPSS, 15h, 11 e 12 de outubro.

2019:
• Inteligência emocional: Como promover a autoconsciência e auto-

gestão emocional nas pessoas e organizações?, 12h, 6 e 7 de maio.

2020:
• Pensar Fora da Caixa para Ser Excecional na Gestão das Organi-

zações Sociais, 12h, 27 e 29 de outubro, 2 e 4 de novembro.

Segundo Vilu Salvatore, o Terceiro Sector: “consiste no conjunto de atividades de 
organizações da sociedade civil, criadas pela iniciativa de cidadãos que têm como 
objetivo prestar serviços públicos, seja na saúde, na educação, na cultura, nos direitos 
humanos, na habitação, na proteção do ambiente, no desenvolvimento local, ou no 
desenvolvimento pessoal.” (Salvatore apud Viltolini, 2004, p. 27)

A Inovação e a Qualidade, mais do que uma opção, é um imperativo, face à natureza 
dos objetivos que as IPSS têm definidos e aos seus valores e missão. Qualidade, segun-
do a ISO 9001, é a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, orientando 
o funcionamento e a gestão das instituições.

No entanto, há fatores, como os elevados custos que esta envolve, bem como, todo 
um trabalho que envolve muita burocracia e o fato do técnico ter que despender de 
muito tempo para conseguir respeitar todos os critérios impostos pelo SGQ – Sistema 
de Gestão de Qualidade, que são entraves ao processo. 

Dos dados que tivemos acesso, no período de 2018 a 2021, a EAPN Portugal – Rede 
Europeia Anti Pobreza, entidade formadora certificada pela DGERT, através do nú-
cleo distrital de Leiria, ministrou as seguintes acções de formação no âmbito dos 
processos de Qualidade e Liderança:

2018: 

P6    Reduzido investimento do 3º Setor 
em processos de Qualidade e Liderança
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em 29 de maio de 2016

https://www.sef.pt – Relatórios de Imigração Fronteiras e Asilo – SEFTAT – Portal de 
Estatística do SEF (2020) 

http://www.energiasrenovaveis.com/images/upload/Brochura_Eficiencia.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220307-2

https://eco.sapo.pt/2022/03/10/ine-confirma-taxa-de-inflacao-de-42-em-fevereiro/

https://observador.pt/2021/03/24 Portugal continua a violar direito a habitação digna 
da comunidade cigana, avança Conselho da Europa – Observador

https://portugaldesigual.ffms.pt/evolucaodasdesigualdades

https://repositorio.iscte-iul.pt – Identidade e desafiliação: histórias de vida sem-abrigo, 
2017, Maria Luís Pais Rosa

https://repositorioaberto.uab.pt – “Fechados no Silêncio: os sem abrigo” Fernandes, Maria 
Manuela Dias, 2006, Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais apresentada 
à Universidade Aberta

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-sao-e-de-onde-vem-os-ciganos/ 

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covi-
d-19-on-women-en.pdf – Relatório “O impacto do Covid-19 nas mulheres”, publicado 
pela ONU

https://www.cm-leiria.pt/apoio-ao-municipe/covid-19/medidas-de-apoio.

https://www.dge.mec.pt/educacao-inclusiva

https://www.e-publicacoes.uerj.br – (sobre) viver em situação de sem-abrigo em 
Portugal: Emergência de Respostas Inovadoras, 2020 (Andreia Filipa Marque Pina, 
Bárbara Salomé Ferreira Fernandes, Beatriz Simões Lourenço, Eduardo João Ribeiro 
Santos)

https://www.gnr.pt/comunicado.aspx?linha=4625

https://www.gosafe-esi.com/Eficiência energética em edifícios. Quanto dinheiro se 
pode poupar através da eficiência energética? - GoSafe with ESI (gosafe-esi.com)

https://www.idealista.pt/media/relatórios-preco-habitacao/arrendamento/

https://www.iefp.pt/
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https://www.iefp.pt/estatisticas - Estatísticas Mensais por Concelhos

https://www.iefp.pt/home 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/do-
cuments/publication/wcms_754606.pdf.

https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html, consultada a 10/03/2022.

https://www.inr.pt/inr

https://www.novoperfil.pt/artigos/Edifícios: a melhor eficiência energética é a que 
começa no papel.html

https://www.observatorio-das-desigualdades com/2020/11/29/umolharsociologico-
sobreacovid19emlivro/

https://www.pordata.pt/Municipios/Ganho+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalha-
dores+por+conta+de+outrem+total+e+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mi-
ca-283

https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dB-
QAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDA0sAAAQJ%2bleAUAAAA%3d - Relatório Anual 
de Segurança Interna RASI 2019

https://www.seg-social.pt/inicio

https://www.wikipedia.org/ Migrantes – Wikipédia, a enciclopédia livre

https://www.wikipedia.org/wiki/Eficiência energética – Wikipédia, a enciclopédia 
livre (wikipedia.org)

Ministério do Ambiente e da Transição, Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 
- ENMA 2020-2030, Março 2019, https://www.forumdascidades.pt/sites/default/files/
proposta_enma_consulta_publica.pdf, acedida em 27/03/2022

Plano Estratégico de Segurança Rodoviária 2021-2030 – VisãoZero2030, CONTRIBU-
TOS E RECOMENDAÇÕES 1.ª Fase,Definição das linhas orientadoras da nova estra-
tégia, Lisboa, 31 de outubro de 2020, https://visaozero2030.pt/wp-content/uploads/
GSR_01112020_FPCUB.pdf, acedida em 28/03/2022

www.esev.ipv.pt – Depois de 6 anos em decréscimo, Leiria aumenta a taxa de desemprego – 
#dacomunicação (ipv.pt) 

www.jornaldenegocios.pt  – Como a pandemia afetou o desemprego no seu concelho 
em 2020? Veja no mapa – Emprego – Jornal de Negócios (jornaldenegocios.pt) 
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Decreto-lei n.º 10-J/2020 de 26 de março, alterado pelos Decretos – lei n.º 26/2020, 
78-A/2020 e 107/2020 de 16 junho, 29 setembro e 31 de dezembro

Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de junho

Decreto-Lei 291/2009, de 12 de outubro – Atestado Médico de Incapacidade Multiuso 
(AMIM)

Decreto-Lei nº 163/2006 e artigo nº 354 da Lei nº 75-B/2020 de 31 de dezembro de 
2020 -Eliminação de barreiras arquitetónicas nos edifícios públicos 

Decreto-Lei n.º 281/2009 - Educação inclusiva – Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho

Decreto-Lei n.º 129/2017, de 9 de outubro–Modelo de Apoio à Vida Independente 
(MAVI)

Decreto-Lei 108/2015, de 17 de junho–Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio 
(SAPA) Despacho nº 9251/2016, de 20 de julho

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho

Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto–Regime de Maior Acompanhado

Lei nº 48/2017, de 7 de julho–Cartão de estacionamento de modelo comunitário para 
pessoa com deficiência

Lei n.º 57/2021 de 16 de agosto, alterando a Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro

Lei n.º 29/2006, de 4 de julho

Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro e Decreto Regulamentar nº 1/2022, de 10 de ja-
neiro - Estatuto do Cuidador Informal

Portaria nº70/2021 de 26 de março – Centros de Atividades e Capacitação para a 
Inclusão (CACI)

Portaria nº 38/2013 de 30 de janeiro – Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)
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Portaria nº 59/2015 do Diário da República e pelo Despacho Normativo nº 28/ 2006 
de 3 de maio de 2006 – Lar Residencial

Portaria nº 77/2022 de 3 de fevereiro – Residência de Autonomização e Inclusão (RAI)

Portaria n.º 60/2015, de 2 de março – Centro de Atendimento, Acompanhamento e 
Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência/Incapacidade (CAARPD)

Resolução do Conselho de Ministros nº 107/2017 de 25 de junho – Estratégia Nacio-
nal Para a integração de pessoas em situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 
2017-2023)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019 de 2 de agosto. Diário da República 
nº147/2019, 1.ª série. PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)
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1. Email

Anexo 1 — Questionário Impacto da Covid-19

2. Nome da Entidade / Instituição / União das Freguesias / Freguesia

7. Quais?

3. Considera que houve alteração na capacidade financeira das famílias face  
ao agravamento da situação económica, motivado pela Pandemia?

5. Os pedidos de ajuda na vossa Entidade / Instituição aumentaram 
com a pandemia Covid 19?

6. Qual o tipo de ajuda mais solicitada?

8. Quem mais recorreu aos V/Serviços para solicitar ajuda?

Sim

Sim

Bens alimentares

Idosos

Bens de higiene e saúde

Jovens/Adultos Desempregados

Outros

Jovens/Adultos Empregados

Articulação entre serviços

Jovens/Adultos Reformados

Sem alterações Fácil Difícil Muito Difícil

Não

Não

4. No período pandémico, como considera o acesso das famílias  
a bens e serviços?
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9. Dos jovens adultos que solicitaram ajuda, identifique as idades dos que mais 
recorreram aos serviços:

Idade 18 — 24 Idade 25 — 30 Idade 31 — 40 Idade 51 — 65

Jovens/Adultos Empregados

Jovens/Adultos Desempregados

Jovens/Adultos Reformados

< 10 — 24 11 e 20 21 e 30 31 e 40 > 50

Jovens/Adultos Empregados

Jovens/Adultos Desempregados

Jovens/Adultos Reformados

Idosos

10. Quantifique os pedidos de ajuda recebidos, no período  
entre 2020 e 2021, face aos anteriores anos, sem pandemia:

11. No âmbito da pandemia COVID-19 a vossa Entidade / Instituição, dinamizou 
ações de apoio à Comunidade?

Sim Não

12. Que ações foram dinamizadas pela vossa Entidade / Instituição  
de apoio à Comunidade?
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1. Email

Anexo 2 — Questionário Circulação pedonal; rodoviária e rede  
de transportes públicos (Grupo de trabalho – Família e Comunidade/
questionário II)

2. Nome da União de Freguesias / Freguesia

3. Os arruamentos na sua Freguesia, têm espaço dedicado para peões?

Circulação Pedonal:

4. Como classifica a sinalização para peões, nas ruas da Freguesia?

5. Recebem reclamações na Junta de Freguesia,  
por falta de passeios pedonais?

Poucos os arruamentos

Pouco sinalizada

Muitas vezes

Adequados

Todos os arruamentos

Devidamente sinalizada

Algumas vezes

Muito adequados

Quase todos os arruamentos

Muito pouco sinalizada

Nunca

Pouco adequados

Muito poucos os arruamentos

Razoável

Raramente

Nada adequados

6. Os espaços para circulação pedonal, são adequados  
para pessoas com mobilidade reduzida? 

7. Que propostas / sugestões, considera relevantes para melhorar  
a circulação pedonal na sua Freguesia?
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Circulação Rodoviária:

Rede de transportes públicos. Como classifica:

Bom estado

Insuficiente

Raramente

Boa

Raramente

Razoáveis

Muito boa

Muitas vezes

Má

Algumas vezes

Muito deteriorados

Suficiente

Nunca

Muito boa

Nunca

Muito bom estado

Suficiente

Pouco sinalizada Devidamente sinalizada Muito pouco sinalizada

Deteriorados

Boa

Algumas vezes

Muito má

Muitas vezes

8. Como classifica o estado dos arruamentos na sua Freguesia?

13. Como classifica a rede de transportes públicos, na sua Freguesia?

14. Recebem reclamações na Junta de Freguesia, 
por falta transportes públicos?

9. Como classifica a sinalização rodoviária, existente nas vias  
públicas da Freguesia? 

10. Como classifica a segurança rodoviária na sua Freguesia? 

11. Recebem reclamações na Junta de Freguesia,  
por falta de condições rodoviárias? 

12. Que propostas / sugestões, considera relevantes para melhorar 
a circulação rodoviária na sua Freguesia?
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15. Na vossa Freguesia há alguma alternativa aos transportes públicos? 

Sim Não

16. Qual e quem assegura?

17. Que propostas / sugestões, considera relevantes para melhorar a rede 
de transportes públicos na sua Freguesia?

Grata pela vossa colaboração!
Grupo de Trabalho Família e Comunidade
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1. Integra alguma Comissão Social de Freguesia? 

Sim Não

Anexo 3 — Questionário aos Parceiros da Rede Social do Concelho  
de Leiria (Grupo de Trabalho – Parcerias)

Secção 1 – Comissão Social de Freguesia

Secção 2 – Articulação entre entidades

Excelente

Excelente

Suficiente

Suficiente

Muito Bom

Muito Boa

Bom

Boa

Mau

Má

Muito Mau

Muito Má

2. Como classifica o funcionamento da Comissão Social de Freguesia?

3. Na sua opinião, o que pode ser melhorado? (indique, pelo menos, 2 sugestões)

6. Na sua opinião, o que ainda pode ser realizado para melhorar a articulação 
interinstitucional no que respeita à criação de estratégias de intervenção?  
(indique, pelo menos, 2 sugestões)

4. Conhece as entidades que intervêm na resolução dos problemas  
sociais existentes no seu território?

5. Como classifica a articulação interinstitucional entre as entidades, no que  
respeita à criação de estratégias de intervenção (planeamento, organização  
e avaliação), com vista à resolução dos problemas do território?

Sim Não Parcialmente
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Secção 3 – Divulgação do trabalho desenvolvido

Secção 4 – Envolvimento na comunidade

Secção 5

Excelente

Sempre

Sempre

Suficiente

Regularmente

Regularmente

Muito Boa

Raramente

Frequentemente

Nunca

Boa

Má

Nunca

Raramente

Muito Má

7. Como classifica a divulgação do trabalho desenvolvido no âmbito social,  
pelas entidades públicas e privadas?

9. Na sua opinião, os/as cidadãos/ãs, individualmente ou em grupos informais, 
participam na resolução dos problemas sociais, quando convidados?

8. Na sua opinião, o que ainda poderia ser realizado para melhorar a divulgação 
do trabalho desenvolvido pelas entidades? (indique, pelo menos, 2 sugestões) 
É necessário responder.

10. O que mais pode ser realizado com vista a mobilizar os/as cidadãos/as 
e/ou grupos informais para as questões sociais?

11. Na sua opinião, as empresas participam na resolução dos problemas sociais, 
quando convidadas?

12. O que mais pode ser realizado com vista a mobilizar o sector empresarial  
para as questões sociais?

Grata pela vossa colaboração!
Grupo de Trabalho Parcerias / Rede Social do Concelho
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Anexos –  Categorização das respostas

Anexo 2 — Na sua opinião, o que pode ser melhorado?

Co
m

un
ic

aç
ão

 in
te

ri
ns

tit
uc

io
na

l
(fl

uí
da

 e
 a

o 
lo

ng
o 

de
 to

do
 o

 p
ro

ce
ss

o 
pa

rt
ic

ip
at

iv
o)

• “Melhorar a comunicação entre as entidades através de reuniões periódicas 
para constituir mais que uma parceria, um grupo de trabalho.”

• “Periodicidade das reuniões.”

• “Efetuar diligências concretas no seguimento dos assuntos abordados na reunião.”

• “Dar feedback sobre as diligências tomadas e evolução dos casos abordados em reunião.”

• “Mais divulgação à população da Comissão e esclarecer as suas funções.”

• “Reunir.”

• “Melhor comunicação.”

• “Mais divulgação à população da Comissão e esclarecer as suas funções.”

• “Dar a conhecer o nosso trabalho ao nível público.”

• “Divulgação pela própria Comissão (às Juntas de Freguesia) 
das vantagens do trabalho em parceria.
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as • “Dinamizar ações de informação que visem uma melhor consciência 
coletiva dos problemas sociais.”

• “Manter a dinâmica depois do Diagnóstico, Plano Desenvolvimento Social e Plano de Ação 
centrando este último na concretização de atividades na comunidade que deverão 
ser executadas em conjunto por todas as entidades representadas na CSF.”

• “Seria interessante a realização anual de um congresso/seminário/
fórum (encontro anual) para partilha e troca de experiências e convívio 
das diversas comissões de acção social de outras capitais de distrito”
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• “Trabalho mais profundo com as Associações e construção de políticas 
práticas que respondam às necessidades das pessoas.”

• “Melhorar no que respeita à identificação das necessidades sociais da freguesia, de modo 
a que a intervenção não se resuma a respostas pontuais a situações que surjam.”
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• “No âmbito das nossas solicitações, existir mais rapidez de resposta do ponto de vista 
teórico e prático. As Redes Sociais e os seus membros mereciam mais atenção 
e fluidez da parte das entidades centrais dando mais margem de manobra. Muita 
vezes por falta de possibilidades financeiras nem as redes funcionam com os técnicos 
necessários nem se conseguem encontrar respostas adequadas aos problemas.”

• “No âmbito das Redes Sociais a funcionarem nas juntas de freguesia era preciso mais apoio 
financeiro para ter os recursos humanos adequados para assim se conseguir chegar a mais 
pessoas e fazer melhor. Nem sempre o voluntariado e a boa vontade são o suficiente. “

• “Criar mais parcerias sociais.”
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Anexo 3 — Na sua opinião, o que ainda pode ser realizado para melhorar 
a articulação interinstitucional no  que respeita à criação de estratégias 
de intervenção? (indique, pelo menos, 2 sugestões)
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• “Reuniões de trabalho mais regulares.”

• “Deveria existir uma maior comunicação entre as entidades e a autarquia. Na maioria 
das vezes a autarquia apenas toma conhecimento em termos de intervenção reativa 
e sobre a intervenção preventiva não temos qualquer conhecimento sobre as ações.”

• “Criar mecanismos de  melhoria da comunicação entre instituições.”

• “Adoção de reuniões  periódicas de planeamento conjunto para 
resolução de problemas e prevenção de outros.”

• “Criação de um grupo de trabalho no WhatsApp (2x).”

• “Partilhar problemas em "tempo real".”

• “Realização de reuniões periódicas em que se fale dos projetos 
em que cada instituição está a trabalhar.”

• “Mais reuniões / Reuniões mensais.”

• “Ações de divulgação do trabalho realizado pelas diferentes entidades.”

• “Divulgação das parcerias (contactos/nomes) por email.” 

• “Criação de Base de dados / Levantamento das respostas existentes.”

• “Facilitar os meios de comunicação entre as diferentes instituições.”

• “Criação de plataforma multimédia.”

• “Maior divulgação, através da parceria da Rede Social dos projetos 
e atividades desenvolvidas por cada entidade.”

• “Criação de um “guia”  com a identificação e contacto da(s) pessoa(s) 
das diferentes entidades com conhecimento do território, e da área 
social, que permita facilitar o a comunicação e a intervenção.”

• “Divulgação das competências e procedimentos de cada instituição e/ou serviço, para 
definição dos limites de intervenção, por forma a evitar duplicação de resposta.”

• “Promoção de encontros regulares entre diferentes instituições e/ou serviços 
com o mesmo público alvo, para discussão de modelos de intervenção concertados.”

• “Considerando que não  está em funcionamento a Comissão Social Interfreguesias 
a articulação tem sido défice e deverá existir uma maior aproximação 
das instituições e maior comunicação entre elas. Poderão ser realizadas reuniões 
eventualmente coordenadas pelo o CLDS4G até a reativação da comissão.” 

• “Aumentar e promover encontros/reuniões/acções.”

• “Aumentar o convite a  mais organizações.”

• “Ter uma comissão social de freguesia a funcionar; reuniões frequentes entre as várias 
entidades da freguesia por forma a sinalizar situações e delinear estratégias.”

•  “Elaboração de newsletter com participação das entidades parceiras.”

• “Criação de canais de comunicação privilegiados entre os vários parceiros.”

• “Uniformização de indicadores/critérios de sinalização.”

• “Divulgação, por todos os parceiros de  programas e atividades 
em desenvolvimento por cada um dos parceiros.”

• “Reuniões de trabalho.”

• “Mais reuniões.”

• “Conhecer todos os parceiros e intervenientes.”
• “Sim, deveriam existir mais reuniões ou conferências para criarem novas estratégias 

no sentido do prol da comunidade na vertente nas suas necessidades.”

• “Mais reuniões grupais/ entre os parceiros de cada área ou território.”
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• “Identificar os interlocutores de cada serviço e instituição para que seja mais fácil 

 criar canais de comunicação.”
• “Melhor comunicação entre instituições.”
• “Realizar fóruns de partilha de projetos/ serviços.”
• “Melhor comunicação entre instituições.”
• “Mais contato pessoal entre as instituições envolvidas. Conhecer o trabalho de cada um.”
• “Levantamento das respostas existentes.”
• “Conhecer  as entidades que fazem parte.”
• “Melhor conhecimento dos recursos e facilidade de articulação entre serviços.”
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• “Mais apoio da Junta de freguesia e da Segurança Social.”
• “Partilha de recursos, nomeadamente os humanos (técnicos 

que intervenham a tempo parcial em mais do que uma instituição).”
• “Maior confiança no trabalho uns dos outros.”
• “Existir maior coesão, proximidade e partilha de trabalho.”
• “Antes demais deixar de ter medo de trabalhar em grupo.”
• “Maior articulação entre grupos.”
• “Mais participação das entidades.”
• “Promover projetos que envolvam os parceiros em rede.”
• “Valorizar os projetos que sejam em co autoria de diferentes Associações.”
• “Menos competitividade entre as organizações, e definir objetivos em comum.”
• “A criação de uma comissão social de freguesia, com o envolvimento de vários 

parceiros estratégicos, que de uma forma organizada e abrangente desenvolvam 
um verdadeiro trabalho de equipa  identificando os problemas sociais 
de proximidade, a respetiva análise e a procura da melhor solução.”

• “Encontros online + regulares para discussão de problemáticas/estratégias de intervenção.”
• “Maior implicação das Instituições.”
• “Reforçar o trabalho em rede.”
• “Privilegiar o trabalho em Rede, envolvendo mais Associações e massa crítica. Estamos  

a afunilar demasiadas respostas sempre nas mesmas Associações, baixando qualidade,  
ambição e inovação.”

• “Existir mais encontros / reuniões no sentido de debater novas ideias 
e fundamenta-las de forma a melhorar na qualidade da comunidade social.”

• “Maiorenvolvimento e definição de estratégias de intervenção 
pelas instituições da comunidade.”

• “Articulação e trabalho efetivo das instituições da e na comunidade.”
• “Articulação de informação entre serviços.”
• “Definir intervenções concertadas.”
• “Envolver os diversos parceiros através de metodologias participativas.”
• “Trabalho em rede e comunicação entre entidades.”
• “Efetivar  o trabalho de parceria entre as entidades, identificado nos planos  

de trabalho do Clas”
• “Maior proximidade e partilha de informação.”
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• “Capacitação para o trabalho em parceria.”
• “Criar uma equipa externa para dar apoio institucional, 

quando essas precisam de ajuda (Supervisão?).”
• “Criação de equipas de avaliação”
• “Formar as  equipas técnicas sobre abordagens colaborativas 

e formas de colaboração/ parceria”
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• “Equacionar as melhores soluções."
• "Começar por reunir as partes interessadas, de forma a todos conhecerem 

as realidades próprias de cada Instituição. Deste modo, conseguir-se-ia apurar 
de que forma cada uma pode colaborar para a resolução dos problemas."

• "Em dúvida que existe articulação e comunicação entre parceiros, na hora da necessidade 
as estratégias aparecem e até se encontram as soluções aparentemente necessárias. 
Agora passar da teoria à prática é mais difícil, pois existe a solução para resolver 
os problemas, mas se essa solução passar por financiamentos ou alguns recursos 
materiais específicos, muitas vezes a resposta bloqueia na boa intenção dos técnicos, pois 
infelizmente as verbas nem sempre existem e isso bloqueia tudo. Falta mais atenção nestas 
respostas, dar-lhes a importância que elas têm junto da população mais vulnerável."

• "Criar uma linha de ação para dar uma maior coberturas 
das intervenções necessárias na comunidade."

• "Intervenção na comunidade juntos dos mais vulneráveis, 
para perceber as carências. Crianças / Idosos."

• "Recuperar as Comissões Sociais de Freguesias.”

Anexo 4 — Na sua opinião, o que ainda poderia ser realizado para  
melhorar a divulgação do trabalho desenvolvido pelas entidades?  
(indique, pelo menos, 2 sugestões)
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• “Divulgação via email."

• "Existir a possibilidade de um espaço nos meios de comunicação social, 
nomeadamente o jornal do concelho para divulgação do trabalho 
desenvolvido no âmbito social por entidades públicas e privadas."

• "Criação de uma plataforma comum a todo o CLASL em que cada entidade fazia 
a sua partilha da mesma forma que fazia consulta quando necessitasse de informação."

• "Reuniões de trabalho."

• "Existência da Rede Social no Facebook."

• "Divulgação interna: emails de acompanhamento das diligências efetuadas  
nos casos discutido."

• "Divulgação externa: boletins de divulgação estatística do trabalho desenvolvido 
durante o ano(divulgação online e folhetos), criação de um mecanismo 
por freguesia por exemplo (boletim informativo);"

• "Apresentação publica de resultados uma vez por ano."

• "Reuniões de articulação entre as diversas entidades locais."

• "As juntas de freguesias promoverem essa divulgação. Apesar de era digital, cartaz  
ainda funciona, em pontos estratégicos."

• "Divulgar o trabalho produzido nas comissões."

• "A Rede Social podia divulgar as várias ações das diversas organizações sintetizar 
a informação."

• "A comunicação deveria ser mais assertiva."

• "Criação de newsletters, fóruns de discussão online periódicos."

• "Publicar testemunhos de casos resolvidos, com sucesso."

• "Publicar com mais periodicidade nas redes sociais, ser partilhado pelas várias  
instituições parceiras."

• "A divulgação deveria ser feita pelas Juntas de freguesia, de forma mais consistente e eficaz."

• "Campanhas mais dinâmicas e atuais nas redes sociais."

• "Partilha de informação das atividades desenvolvidas, através de um meio de comunicação  
de acesso rápido."

• "Mais e melhor divulgação perante a população."



Rede Social

P. 285

Anexos

Co
m

un
ic

aç
ão

 in
te

ri
ns

tit
uc

io
na

l

• "Tendo um grupo de trabalho e de recursos humanos mais alargado, executando a sua  
profissão nas juntas e associações de proximidade com a população, talvez a  
divulgação fosse melhor e maior."

• "Reuniões periódicas."

• "Nomear entidade coordenadora."

• "Realização de reuniões com maior frequência."

• "Forte aposta em estratégias de divulgação e comunicação através dos media  
locais e redes sociais."

• "Reuniões Temáticas;"

• "Criação de uma plataforma digital."

• "Mais publicações institucionais."

• "Divulgação na pagina da freguesia, nas redes sociais, mas sempre protegendo  
a privacidade necessária à situação."

• "Divulgação por email do trabalho desenvolvido por cada entidade."

• "Recurso aos meios de comunicação utilizados pela autarquia."

• "Divulgação na Imprensa Regional."

• "Divulgação nas Assembleias de Freguesia e Municipais."

• "Reuniões."

• "Maior aposta numa estratégia de comunicação eficaz, utilizando, por exemplo,  
as redes sociais online;"

• "Criação de espaços de partilha de experiências."

• "Mais informações do trabalho desenvolvido para cada parceiro."

• "Divulgação das atividades da Rede Social via e-mail e via redes sociais."

• "Criação de uma plataforma específica para as instituições com várias ferramentas, sendo  
a divulgação do trabalho desenvolvido uma delas."

• "Criar plataforma única de divulgação do trabalho das várias entidades."

• "Maior contato entre as entidades."

• "Criação de uma Plataforma on-line onde todas as entidades possam / devam divulgar 
as suas atividades as entidades deveriam mostrar o trabalho desenvolvido."

• "Cooperação com os jornais da região para dar a conhecer os projetos à comunidade."

• "Uma " feira" anual onde se iriam documentar o trabalho realizado ao longo do ano."

• "Utilização de Redes Sociais, mais dinâmicas.Com informação constante e atualizada 
sobre a Freguesia e o Concelho. Assim como a existência das diversas parcerias."

• "Mais informação e reunião com todas as entidades."

• "Recorrer mais aos meios de comunicação locais."

• "Enviar, regularmente, os resultados para as entidades parceiras que o solicitem."

• "Aumentar os canais de comunicação."

• "Disponibilizar tempo de antena em radio e jornal local."

• "Maior divulgação nas páginas sociais e em diferentes pontos do concelho com visibilidade."

• "Maior divulgação, através da parceria da Rede Social dos projetos 
e atividades desenvolvidas por cada entidade."

• "Criação de uma plataforma digital queconcentre informação e divulgue o trabalho 
realizado pelas diferentes respostas sociais, de acordo com o território de intervenção"

• "Deverão ser comunicadas nas redes sociais e também através dos meios 
de comunicação disponíveis na Freguesias por exemplo"
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• "UTILIZAÇÃO REDES SOCIAIS PARA Divulgação"

• "Criação de uma página municipal (online) da rede social com acesso específico  
às entidades para comunicarem as suas atividades."

• "Envio de relatórios com frequência para as várias entidades parceiras terem  
conhecimento do que está a ser feito"

• "emailletter ou newsletter para todas as entidades do concelho 
com participação das entidades envolvidas em atividades/projectos"

• "Publicações nas redes sociais do município"

• "Criação de canais de comunicação privilegiados entre todos os parceiros"

• "Página com divulgação de todos os parceiros, contactos e trabalho 
desenvolvido (breve apresentação de cada organização)"

• "Divulgar"

• "Realização de reuniões"

• "Reuniões periódicas"

• "Grupos de trabalho"

• "Apresentação dos trabalhos realizados nos jornais locais"

• "Divulgação nas instituições"

• "e mail s com mais frequência"

• "Brochuras sobre os projetos"

• "Mais circulação de informação entre instituições"

• "Criação de um observatório para analise e divulgação de dados"

• "Criação de uma plataforma de divulgação do trabalho realizado nesta área"

• "Anúncios sobre o trabalho desenvolvido;"

• "Passar melhor a informação desenvolvido as instituições."

• "Sites institucional e redes sociais"

• "Emissão de press release periódicas para a comunicação social da região."

• "Existir um jornal/canal associado ao município que publique e divulgue todas  
as atividades das entidades sociais locais."

• "Informação periódica e regular (3 em 3 meses) do trabalho desenvolvido;"

• "Plataformas exclusivas da acção social onde se divulguem as actividades”

• “Informação à junta de freguesia”

• “Divulgar as iniciativas das diversas entidades”

• “Criar uma mailing list”
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• “Existir maior coesão, proximidade e partilha de trabalho; funcionar esta questão  
melhorará automaticamente"

• "Mais articulação e divulgação com as entidades locais."

• "Maior articulação entre instituições."

• "Trabalhar mais próximo da população"

• "Envolver as entidades na divulgação mútua do trabalho desenvolvido e na própria  
criação / planificação de novos projetos ou atividades."

• "Mais articulação entre as instituições."

• "Explicar que tipo de funções e o respetivo papel desempenham perante a sociedade."

• "Articulação com outras instituições; Conferências, IPSS,s."

• "Mais cooperaçãoe troca de informações sobre os parceiros"

• "Partilha de dados dos interlocutor e das instituições."

• "As entidades terem apoios financeiros para executarem e divulgarem as suas atividades 
pela comunidade.” “Fazer um porta a porta para levantamento das necessidades"

• "Dar resposta às necessidades das pessoas.”
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l • “Mais ações junto da população mais vulnerável."

• "Maior participação das forças vivas a nível local."

• "Envolver as forças vivas."

• "Mais ações na freguesia."

• "Realizar ações de formação junto da população, das comunidades e ainda 
realizar dinâmicas territoriais de proximidade e esclarecimento.”

Anexo 5 — O que mais pode ser realizado com vista a mobilizar os/as 
cidadãos/as e/ou grupos informais  para as questões sociais?
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• “Existir mais informação de forma a se mobilizarem nas questões sociais."

• "Dinamizar os grupos de voluntariado existentes no concelho."

• "Convocar os gruposinformais para participarem nas reuniões e/ou pedir a sua colaboração 
na resposta aos problemas (ex.: Conferência de São Vicente Paulo;  
Grupos de Jovens, Catequese...)."

• "Eventos para partilha de informação."

• "Convidar para ações concretas."

• "Com a dinâmica da rede social a funcionar localmente através das comissões locais 
de freguesia, penso que seria uma mais valia para a participação da rede informal."

• "Reuniões pós laboral."

• "Mais e melhor divulgação e envolver a comunidade."

• "Publicidade, anúncios informativos."

• "Reunir."

• "Ações concretas para que possam ser confrontados."

• "Criarem grupos de intervenção consoante as resposta social....e passarem 
a informação adequada ao cidadão /instituição."

• "Manter a dinâmica dos grupos de trabalho para o diagnóstico social ativa.”

• “Mais divulgação das necessidades e das iniciativas"

• "Talvez maior divulgação."

• "Dar a conhecer as necessidades e o trabalho desenvolvido bem como os resultados obtidos."

• "Incluir cidadãos/as  e/ou grupos informais em reuniões regulares com parceiros sociais, 
por forma a participarem e colaborarem na análise e resolução de problemas sociais."

• "Promover a sua participação através de incentivos, oportunidade de divulgação 
do seu trabalho."

• "Se as entidades  forem mais comunicativas poderão ter maior capacidade de mobilização.”
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• “Maior visibilidade ao trabalho realizado por esses cidadãos e ou grupos."

• "Convite individuais.” “Cabeça de grupo, ser alguém 
com capacidade de líder e não "os de sempre."

• "Valorizar a participação dos cidadãos;"

• "Dar espaço à iniciativa dos cidadãos."

• "Se os cidadãos tiverem conhecimento da atividade das entidades também se sentirão 
mais envolvidos e mais capazes de intervir. O envolvimento cria-se, sobretudo, 
com a devida comunicação das atividades desenvolvidas pelas entidades."

• "Dinamizar sessões de auscultação de cidadãos/ãs"

• "Dar a conhecer a realidade social, muitas vezes "camuflada" e apelar para a necessidade 
urgente em intervir de uma forma eficaz e eficiente em que o contributo de cada um, 
por mais pequeno que seja, possa ser a solução desejada para o problema existente.”
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• “Ações de sensibilização / Campanhas."

• "Ações de Sensibilização dos cidadãos para as problemáticas da Comunidade."

• "Campanhas e eventos que promovam a sua participação."

• "Ações Comunitárias. "

• "Ações de sensibilização."

• "Atividades lúdicas."

• "Debates com divulgação através das redes sociais."

• "Campanhas de solidariedade por iniciativas das Autoridades Autárquicas."

• "Partilha de informação."

• "Sensibilização para as causas através de divulgação."

• "Ativismo."

• "Incentivar o Associativismo e a Participação Cívica."

• "Sessões de esclarecimento. "

• "Campanhas."

• "Mais envolvimento das juntas de freguesia.” “Atividades (workshops/
oficinas escolares) que levem à participação de crianças e jovens. 
Consultando-os e procurar implementar as suas propostas."

• "Aumentar a participação cívica, logo na escola para ensinar a cidadania 
e o envolvimento de todos. As ações com as crianças além de envolverem 
a família, cria-lhes um sentido de pertença coletivo."

• "Ações de formação nesse sentido."

• "Motivar e consciencializar os grupos informais para 
os problemas sociais da sua área de residência."

• "Sensibilizar à causa.”
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Anexo 6 — O que mais pode ser realizado com vista a mobilizar 
o sector empresarial para as questões  sociais?
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• “Maior informação das necessidades."

• "Dar visibilidade e apelar à responsabilidade social."

• "Manter contatos regulares com as mesmas."

• "Sensibilização."

• "Convite para ações concretas."

• "Com a dinâmica da rede social a funcionar localmente através das comissões locais 
de freguesia, penso que seria uma mais valia para a participação da rede informal."

• "Reuniões de articulação entre o setor social e empresarial."

• "Mostrar que pode ajudar os seus próprios funcionários."

• "Desafiar as Empresas a participar."

• "Incentivar as Empresas em serem parceiros ativos."

• "Criar momentos de partilha (tais como seminários, fóruns, entre outros)."

• "Uma vez mais a comunicação é fundamental. Se tiverem conhecimento 
dos programas sociais e de como funcionam poderão, desta forma, 
sentirem-se envolvidas e participar com maior frequência."

• "Dar visibilidade às causas ou seja fazeremnos perceber que se está 
a ajudar causas justas, com acompanhamento e apadrinhamento de ideias e ações, 
de maior proximidade - as questões sociais têm rostos!” “A mobilização, sessões 
de esclarecimento, humanizar as entidades com a sua responsabilidade 
civil através dos seus funcionários, cultura de empresa e exemplo."

• "Criação de benefícios para o sector empresarial que apoie 
a comunidade na resolução dos seus problemas sociais."

• "Sensibilizar para as problemáticas sociais;"

• "Mais clareza das reais necessidades existentes em seu redor."

• "Apresentações presenciais."

• "Envolver o sector empresarial, motivando-os para o desenvolvimento da sua própria 
missão social, conferindo-lhes o privilégio de serem parceiros nestas áreas."

• "Campanhas de sensibilização direta nas empresas 
através de representantes das Associações."

• "Valorizar as externalidades."

• "Reunião com todas as entidades competentes. Sensibilização 
das mesmas, através de apresentação de situações concretas."

• "Ações de Sensibilização, como intervir em casos sociais, e onde procurar respostas. "

• "Envolver as forças vivas."

• "Convidar os empresários a participarem nas campanhas 
de sensibilização do meio social nos problemas existentes."

• "Apresentando-lhes as necessidades."

• "Convite ao sector empresarial para visitas institucionais."

• "Convidar as empresas e propor participação e colaboração 
das mesmas no apoio a situações especificas, “responsabilizando-as” como 
intervenientes fundamentais na mudança dessa situação."

• "Estratégias de incentivo e marketing."

• "Tornar público o resultado positivo da sua colaboração, para 
incentivo da participação por parte de outras empresas"

• "Uma vez mais se houver maior comunicação e proatividade no contacto 
com as empresas, a mobilização também será maior."
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• "Promovendo um maior número de acções/encontros"

• "Alertar para a importância de conhecer as fragilidades existentes na freguesia 
e ver isso como uma possibilidade de melhoria social da mesma."

• "Atividades (workshops/oficinas escolares) que levem à participação de crianças e jovens, 
envolvendo as empresas em patrocínios ou participações com testemunhos de empresas 
que já tenham intervenção social.Pequenos vídeos nas redes sociais do Município 
com exemplos de boas práticas de empresas que já tenham intervenção social."

• "Maior sensibilização e informar de casos de sucesso 
em que as empresas se tenham envolvidos."

• "Mais publicidade."

• "Dar a conhecer as necessidades e o trabalho desenvolvido bem como os resultados obtidos."

• "Elaborarem campanhas de sensibilização para este tipo de questões ou criarem um grupo 
para este tipo de elaboração de campanhas de forma de angariação de fundos."

• "Convidar e envolver as empresas no Clas."

• "Apoios e formações junto das mesmas de forma a obter 
formação e mão de obra qualificada."

• "Muitas ações junto das empresas"

• "Acredito que sendo confrontados com casos concretos apoiarão”
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is • “Maior divulgação dos benefícios fiscais, muitas das pequenas empresas 
familiares não têm conhecimentos suficientes desses benefícios."

• "Visibilizar / Publicitar o retorno dos investimentos que fazem 
no âmbito da sua responsabilidade social."

• "Ações de informação sobre as vantagens."

• "Motivar a ajuda com benefícios fiscais para as empresas."

• "Sensibilizar para os benefícios que podem ter no âmbito 
da responsabilidade social da empresa e da lei do mecenato."

• "Campanha de Responsabilidade Social."

• "Divulgar e incentivar a responsabilidade social."

• "Mobilizar o tecido empresarial para a responsabilidade social, 
através de ações de sensibilização temáticas."

• "Divulgar os benefícios da lei do mecenato."

• "Apelar à responsabilidade social das Impresas, divulgando junto 
das mesmas projetos sociais, aos quais se podem associar."

• "Apresentar contrapartidas pelo esforço dado ao voluntariado, seja 
ele em recursos humanos, materiais, móveis ou financeiros, através 
de respetivos recibos de donativos e de mecenato.”
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