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Mensagem do Presidente do 

Conselho Local de Ação Social 

 

O Diagnóstico Social do concelho de Monchique é uma resposta técnica e política para 

os desafios presentes e futuros.   

Este é um instrumento de intervenção dinâmico, que revela ser um ponto de partida para 

uma intervenção renovada nas questões sociais que atualmente despontam junto da 

população residente. 

A caracterização agora feita do concelho permite um melhor conhecimento das áreas a 

intervir, assim como dos recursos existentes, consentindo uma intervenção mais cuidada 

e consciente, objetivando uma melhoria na qualidade de vida e de bem-estar da 

população de Monchique. 

Para intervir ao nível do município de forma integrada e sustentada importa fazer 

emergir a pertinência de se continuar a estimular um trabalho em parceria, no qual seja 

relevante a rentabilização de recursos, promovendo uma intervenção da comunidade, 

assim como de todos os sistemas em que esta atua, permitindo a superação dos novos 

paradigmas socias que vão surgindo. 

Assim, caberá à Rede Social, com base no conjunto de indicadores presentes neste 

documento refletir e delinear um planeamento estratégico para a construção de uma 

base de intervenção (Plano de Desenvolvimento Social) e consequentemente identificar 

o Plano de Ação que irá assentir a colocação em prática das ações que visam a 

superação ou minimização dos problemas sociais identificados. 

Face ao trabalho já realizado, deixo o meu agradecimento ao Núcleo Executivo desta 

Rede Social, tal como deixo a minha palavra de apreço a todos os membros do 

Conselho Local de Ação Social de Monchique, no sentido de se tornarem atores ativos 

na intervenção que este documento agora clama. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Monchique 

Rui André 
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Introdução 

O Diagnóstico Social é o “conhecimento e compreensão das realidades da pobreza 

e da exclusão social” (Idáñez e Ander-Egg, 2007: 5), ou seja, o diagnóstico é um 

processo que implica o conhecimento da realidade de intervenção, bem como a sua 

compreensão de forma a determinar as necessidades da mesma para intervir de forma 

adequada.  

Deste modo o diagnóstico deve ser:  

 “Completo: incluindo toda a informação relevante;  

 Claro: Evitando excessos de informação e tendo uma linguagem objetiva e simples;  

 Preciso: Que estabeleça e distinga cada uma das dimensões do problema, forneça 

informação útil para orientar a acão, incluindo todos os aspetos necessários;  

 Oportuno: Que se possa atualizar num momento em que possa ser utilizado para tomar 

decisões que afetem a atuação presente e futura.” (Idáñez e Ander – Egg, 2007:28).  

A elaboração do diagnóstico inicia-se pela identificação das causalidades dos 

problemas, sendo de seguida elaborada uma caracterização qualitativa e quantitativa do 

problema e das eventuais possibilidades. O diagnóstico, também tem um papel 

importante na identificação dos atores intervenientes, das suas diferentes perceções do 

problema e expetativas face à sua resolução. Existe uma clarificação dos recursos e 

forças que ajudam à resolução do problema ou que são obstáculo, e ainda consiste na 

definição das prioridades de intervenção, face à análise efetuada a este. Deverá haver 

um levantamento de experiências concretas já existentes de intervenção para uma 

melhor fundamentação do diagnóstico.  

O diagnóstico deve compreender a análise do contexto social, económico e cultural 

onde se insere o problema, assim como as potencialidades e os mecanismos de mudança 

que aí se encontram e ainda deve ser multidisciplinar segundo o seu conhecimento e a 

equipa que o elabora.  
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“O diagnóstico nunca é algo terminado, é um instrumento aberto, que está sempre 

em construção” (Ander – Egg, 2007:20), na medida em que a própria realidade vai 

sofrendo alterações. 

O diagnóstico social consiste num estudo que permite conhecer a situação – o 

problema no seu todo - para que posteriormente possam ser identificadas as 

necessidades de intervenção, bem como os seus fatores causais, condicionantes e de 

risco. Através desta compreensão, é possível prever a sua evolução no tempo e 

determinar as prioridades e estratégias de intervenção. Afinal, a qualidade do 

diagnóstico é determinante para a eficácia da intervenção. 

O diagnóstico social aqui apresentado caracteriza a realidade do território de 

Monchique e as prioridades de intervenção. Este documento é bastante relevante, sendo 

uma ferramenta de trabalho para todos os intervenientes sociais no concelho, uma vez 

que, informa quais são os principais eixos de intervenção prioritária. 

Para a construção deste diagnóstico social, na primeira fase, procedeu-se à recolha 

de dados e informações referentes ao concelho e mais concretamente em relação à sua 

população, na segunda fase foi analisada e tratada a informação recolhida e, por fim, na 

terceira fase, efetuou-se a conclusão do estudo, bem como a definição dos seus eixos em 

que se denota uma necessidade vincada de atuação. 

O Diagnóstico de Social de Monchique foi criado no âmbito do programa da Rede 

Social vigente neste concelho, para o qual foi pertinente a parceria de várias entidades e 

a participação da população residente, através de recolha de conhecimentos pela 

aplicação de inquéritos.  

O diagnóstico social está dividido em treze áreas temáticas: Caracterização 

Concelho de Monchique: Território e População; Habitação; Emprego e 

Desemprego/Atividades Económicas; Saúde; Transportes; Intervenção Social: Proteção 

Social/Ação Social; Perspetiva da População Residente; Perspetiva das Entidades 

Parceiras da Rede Social; Obstáculos; Potencialidades; Necessidades; Análise SWOT e 

por último, Eixos de Intervenção.   

  A 28 de julho de 2015 o Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social 

de Monchique definiu a construção e a estratégia metodológica a seguir para o presente 
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diagnóstico. O Diagnóstico Social foi submetido a 31 a janeiro e aprovado em 14 de 

fevereiro desse ano. 

 

 



Diagnóstico Social da Rede Social de Monchique 

                                      

14 

 

Capítulo I 

Rede Social de Monchique 
 

O programa Rede Social foi criado com a finalidade de combater a pobreza e a 

exclusão social numa perspetiva de promoção do desenvolvimento social, na sequência 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/1997, de 18 de novembro, e da 

Declaração de Retificação n.º 10-O/1998. 

A Rede Social tem como objetivos estratégicos, “desenvolver uma parceria efetiva 

e dinâmica que articule a intervenção social dos diferentes agentes locais; promover um 

planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências e recursos a 

nível local; garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nos concelhos e 

freguesias.” (Núcleo de Rede Social do Instituto para o Desenvolvimento, 2001:13). 

O concelho de Monchique aderiu no ano de 2001 ao programa da Rede Social, 

sendo que este ambiciona estabelecer um espaço onde os indivíduos e as entidades 

locais tenham liberdade para exprimir os seus anseios e expetativas. Em termos gerais, a 

Rede Social, serve para potenciar a melhoria das condições de vida da população em 

geral e resolver ou minimizar as situações de pobreza e de exclusão social, através do 

trabalho em parceria, ficando patente o princípio de que a Rede Social deve ir ao 

encontro das diferentes entidades que operam no domínio social, potenciando a sua 

participação. 

A Rede Social detém um conjunto de princípios que lhes estão subjacentes, são 

eles: 

 Princípios de Subsidiariedade: é diretamente no local e junto da população que se 

deve operar; 

 Princípio de Integração: ação organizada entre as diversas entidades, através da 

utilização dos recursos da comunidade;  

 Princípio de Articulação: articulação entre as entidades parceiras; 

 Princípio da Participação: integrar todos os atores da comunidade; 
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 Princípio da Inovação: alteração e mudança das formas de intervenção consoante as 

necessidades da população; 

 Princípio de Igualdade de Género: a partir da aprovação do Decreto-lei nº 115/2006, 

de 14 de julho. 

A Rede Social de Monchique tem vindo a realizar um esforço para agrupar todas as 

instituições privadas e públicas que intervêm no município e que pretendem potenciar o 

desenvolvimento local. 

Existem dois órgãos a laborar em contexto da Rede Social, que são o Núcleo 

Executivo e o Conselho Local de Ação Social (CLAS). 

O Núcleo Executivo, de acordo com Regulamento Interno do CLAS de Monchique 

tem as seguintes competências: 

 A criação de uma metodologia de intervenção integrada na elaboração de 

diagnósticos coletivos e na definição de prioridades para um plano de desenvolvimento 

social concelhio; 

 A emissão de parecer sobre a cobertura equitativa do Concelho por serviços e 

equipamentos sociais; 

 A elaboração e difusão de estatísticas dos problemas que lhes sejam apresentados, do 

respetivo encaminhamento e das respostas competentes; 

 A composição de Planos de Desenvolvimento Anuais, incluindo Planos de Formação 

e os respetivos Relatórios de Execução, bem como outros projetos julgados necessários 

e convenientes; 

 O acompanhamento e a avaliação das ações desenvolvidas pelos grupos de trabalho; 

 A promoção do desenvolvimento das ações e a obtenção dos meios necessários à 

exequibilidade dos projetos aprovados; 

 A elaboração dos relatórios que lhe sejam solicitados pelo CLAS, nomeadamente os 

necessários à avaliação da eficácia dos projetos implementados; 

 O desenvolvimento de diligências no sentido da obtenção da colaboração ativa de 

outras entidades públicas e particulares, na prossecução dos objetivos do CLAS; 

 A pronúncia sobre questões de âmbito social, designadamente sobre programas de 

ação a desenvolver no âmbito social, e sobre programas de ação a desenvolver no 

âmbito concelhio; 



Diagnóstico Social da Rede Social de Monchique 

  

16 

 

 O encaminhamento, para as entidades competentes dos problemas que precisem de 

intervenção específica, juntando as propostas que tiverem por adequadas; 

 Formular propostas ao órgão deliberativo sobre matérias da sua competência; 

 Exercer os demais poderes que lhe sejam confiados por deliberação do Plenário. 

Face ao exposto, as entidades que constituem o Núcleo Executivo são: 

 Câmara Municipal de Monchique; 

 Instituto da Segurança Social, I.P Centro Distrital da Segurança Social de 

Faro/Serviço Local de Ação Social de Monchique; 

 ACES Algarve II – Barlavento: UCSP de Monchique; 

 Santa Casa da Misericórdia de Monchique; 

 VICENTINA - Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste. 

No que respeita ao CLAS, este é composto por: 

 Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) – Algarve; 

 ACES Algarve II – Centro de Saúde de Monchique; 

 ACRAL - Secretariado de Monchique;  

 Agrupamento de Escolas do Concelho de Monchique; 

 APAV- Gabinete de Apoio à Vítima de Portimão; 

 APEM - Associação dos Produtores de Enchidos de Monchique; 

 ASPAFLOBAL - Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio; 

 Associação de Caça e Pesca "Os Monchiqueiros";  

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Monchique; 

 Associação Espiral de Vontades; 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monchique; 

 Banco Alimentar Contra a Fome; 

 Casa do Povo de Alferce; 

 Casa do Povo de Marmelete; 

 Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Portimão (CAT Portimão); 

 Centro de Dia de Marmelete; 

 ISS, I.P Centro Distrital da Segurança Social de Faro; 

 Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) – Algarve; 
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 Clube de Caça e Pesca de Monchique; 

 COOPACHIQUE - Cooperativa Agrícola do Concelho de Monchique, CRL.; 

 Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de Monchique; 

 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção Geral dos Serviços 

Regionais - Algarve; 

 Direção Regional de Educação do Algarve; 

 Espiral de Vontades - Associação de Apoio a Desfavorecidos; 

 Freguesia de Alferce; 

 Freguesia de Marmelete; 

 Freguesia de Monchique; 

 INPECO - Instituto Português de Ecologia; 

 Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria;  

 Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

 Juventude Desportiva Monchiquense; 

 MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da Sida; 

 Núcleo Local de Inserção de Monchique; 

 Paróquia de Monchique; 

 Posto Territorial de Monchique - Guarda Nacional Republicana; 

 Rádio Fóia, CRL.; 

 Santa Casa da Misericórdia de Monchique; 

 SOS Vida; 

 SSVP - Conferência Nossa Senhora da Conceição; 

 VICENTINA - Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste. 

De acordo com o seu Regulamento Interno do CLAS, compete a este: 

 Aprovar o Regulamento Interno do CLAS; 

 O fomento da articulação entre os organismos públicos e entidades privadas que 

atuam no domínio social na área do concelho, visando em especial, a atuação 

concertada na prevenção e solução de problemas sociais e a adoção de prioridades; 

 A decisão sobre a oportunidade da criação das comissões e lacunas de atuação; 

 A análise e esforços tendentes à eliminação de sobreposições e lacunas de atuação; 
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 O conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre a Administração Central, a 

Administração Local, Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras 

entidades que atuam no domínio social; 

 A promoção de colóquios e iniciativas afins, visando a melhor consciência, pessoal e 

coletiva, dos problemas sociais, o empenhamento na perspetiva solução e a partilha de 

responsabilidades; 

 Aprovar os planos de trabalho que lhe forem apresentados; 

 Proceder ao levantamento das necessidades e das disponibilidades existentes na área 

da sua ação com vista ao desenvolvimento de projetos ou ações coletivas; 

 Criar grupos de trabalho, sempre que tal se justifique, e definir os respetivos 

objetivos e metodologias de trabalho; 

 Avaliar, periodicamente, o grau de cobertura e de execução dos programas e projetos 

em curso e a respetiva eficácia; 

 Designar, por sua iniciativa ou por solicitação do Núcleo Executivo, os seus 

elementos que, em cada caso, devam prestar colaboração àquele Núcleo; 

 Articular com outros CLAS e com o Instituto de Desenvolvimento Social, no âmbito 

das respetivas competências, modalidades de intervenção, a ser assumidas localmente. 
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Capítulo II 

Metodologia 
 

As metodologias usadas no Diagnóstico Social incidiram no recurso a métodos e 

técnicas de investigação sociológica. 

Relativamente à pesquisa documental, esta foi executada a partir da consulta de 

variados documentos escritos que surgiram sob a forma de arquivos particulares (de 

pessoas coletivas ou individuais), assim como de documentação indireta (literatura). As 

fontes documentais são, na sua maioria, terciárias, sendo estas referências de livros 

referidas em outros artigos. Também foram examinados documentos estatísticos, de 

observação participante e não-participante e de história oral, através de entrevistas semi-

diretivas. 

Como se pretende um diagnóstico rigoroso sobre a população do concelho de 

Monchique, em termos metodológicos, procedeu-se ao seguinte: 

 Análise de dados estatísticos que caracterizam o concelho, através do recurso a base 

de dados estatísticos e a informações internas do município; 

 Levantamento da opinião da população de Monchique em relação à Habitação, 

Seniores, Crianças e Jovens, Emprego e Educação e Serviços de Saúde, através da 

disponibilização de inquéritos por questionário on-line no site e na página da rede social 

facebook da Câmara Municipal de Monchique; 

 Realização de inquéritos on-line junto de diferentes agentes de intervenção que, 

embora tenham uma intervenção diferenciada, mas quando combinada junto da 

comunidade, promove uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes do município, 

razão pela qual são parceiros na Rede Social de Monchique; 

 Auscultação da opinião dos técnicos das entidades locais que prestam apoio à 

população, nomeadamente na área da Segurança, Saúde e Ação Social. 

Desta forma foi recolhida informação específica acerca da organização dos apoios 

dirigidos a toda a população e, consequentemente obteve-se uma maior perceção das 

necessidades e lacunas existentes no concelho. O tratamento da informação 



Diagnóstico Social da Rede Social de Monchique 

  

20 

 

disponibilizada é fulcral para a construção de um plano de ação adequado às 

necessidades mais prementes dos munícipes de Monchique. 
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Capítulo III 

Caracterização do Concelho: Território e 

População 
 

 Caracterização Física e Climática  

O distrito de Faro é constituído por dezasseis concelhos, sendo Monchique um 

deles. O concelho de Monchique situa-se “na Unidade Territorial do Algarve, 

integrando uma das suas sub-regiões formada pelos concelhos de Aljezur, Vila do 

Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa e Silves, estando limitado a norte pelo concelho de 

Odemira, a sul pelos concelhos de Portimão e Lagos, a este pelo concelho de Silves e a 

oeste pelo concelho de Aljezur” (Diagnóstico do Núcleo Local de Inserção, 2014:5). O 

concelho de Monchique é composto por três freguesias – Monchique, Alferce e 

Marmelete. O concelho detém uma superfície de 396km² e uma densidade populacional 

-número médio de indivíduos por km²- de 15,27 (INE, Censos 2011). 

 

Mapa 1 – Localização Geográfica do Concelho em Portugal 

 

Fonte: Wikipédia 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/LocalMonchique.svg/500px-LocalMonchique.svg.png
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Mapa 2 – Freguesias do Concelho de Monchique 

 

Fonte: Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, 

de 28 de janeiro. Direcção-Geral do Território (DGT), Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 

versão 2013: Continente 

 

Em termos hipsométricos (medição das altitudes por cálculos geodésicos ou por 

observâncias barométricas) o concelho de Monchique tem em todo o território um 

relevo acidentado. Esse relevo é especialmente irregular no norte do concelho, onde se 

encontra a Serra de Monchique, zona do principal acidente morfológico. Existem dois 

picos de altitude no concelho, a Foia e a Picota. A Foia é reconhecida por ser o ponto 

mais alto do Algarve, apresentando uma altura de 902 metros, a Picota apresenta uma 

altura menor, detendo 773 metros de altitude.  

Quanto ao entendimento ou explicação da parte líquida da Terra (Hidrografia), 

verifica-se que no concelho esta “é bastante densa” (Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil, 2015: 109). No concelho de Monchique existem diversas ribeiras, sendo 

as principais a “Ribeira de Seixe, a Ribeira de Aljezur (ou da Cerca), a Ribeira de 

Odiáxere, a Ribeira de Monchique e a Ribeira de Boina” e todas têm origem na Serra de 

Monchique”. Atualmente, no concelho de Monchique, está centralizada grande parte da 

albufeira do Odelouca. “Existem outras ribeiras que circundam o concelho, 

nomeadamente a Ribeira de Odelouca e a Albufeira da Bravura. Em relação às ribeiras, 

estas apresentam usualmente água de qualidade” (Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil, 2015: 111 e 112). 

O concelho em estudo apresenta elevada biodiversidade, pois reúne grande 

diversidade de espécies de seres vivos. Em Monchique “87% do território encontra-se 

classificado em Rede Natura 2000, nestas áreas de importância comunitária para a 
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conservação de determinados habitats e espécies, as atividades humanas deverão ser 

compatíveis com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto 

de vista ecológico, económico e social.” (Plano Municipal de Emergência de Proteção 

Civil, 2015: 114 e 115).  

Em termos climatéricos e de temperatura do ar, o concelho de Monchique apresenta 

nos meses de Verão, uma média de 19,7 °C, sendo então os meses de julho, agosto e 

setembro os mais propícios à deflagração de incêndios. Por outro lado, os meses com 

temperaturas mais baixas são os de janeiro, fevereiro e dezembro, podendo as 

temperaturas ser negativas (Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, 2015: 

115 e 116). 

 

 Caracterização Sociodemográfica 

A população que reside no concelho de Monchique está dividida pelas três 

freguesias que o constituem. 

Gráfico 1 – Distribuição da População Residente por Freguesias 

     

  

 

  

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

A estrutura do povoamento do concelho de Monchique é dispersa, de acordo com 

os Censos 2011, a maior concentração de população residente está centrada na sede do 

concelho, com 4817 residentes. Segundo a recolha de dados estatísticos descrita, a 

freguesia de Marmelete nessa data detinha 787 residentes, ao passo que Alferce 

apresentava um menor número de residentes, 441 indivíduos. No total, o concelho era 
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composto por 6045 residentes, sendo que os residentes do sexo masculino representam 

uma percentagem ligeiramente superior à do sexo feminino, com 50,4% da população 

residente. 

Com base nos dados referentes ao ano de 2015, o Instituto Nacional de Estatística 

(INE), reforça que houve um decrescimento na população residente no concelho, 

havendo registados 5476 indivíduos. Em termos nacionais, também foi registado um 

decréscimo da população, tal como o Gráfico 2 apresenta. 

  

Gráfico 2 – Variação da População Residente 2011-2015 

 
Fonte: INE, 2015 

 

De 2011 para 2015 foi identificada uma variação no número de indivíduos do sexo 

feminino e do sexo masculino, tendo o concelho acompanhado essa variação, 

verificando-se um maior número de mulheres em relação ao número de homens. 

 

Gráfico 3 – Variação da População Residente 2011-2015 por Sexo 

Fonte: INE, 2015 
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A população do concelho de Monchique é tendencialmente envelhecida, 

apresentando um duplo envelhecimento, isto é, o número de crianças e jovens é 

visivelmente inferior ao número de pessoas idosas.  

 

Gráfico 4 - População Residente por Faixa Etária  

Fonte: INE, 2015 

Relativamente ao Índice de Envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) em 2015, 

Monchique situou-se nos 376.4, valor substancialmente superior ao de Portugal, 146,5. 

Existe, portanto, uma grande disparidade entre o número de idosos e de jovens no 

concelho. O Índice de Longevidade em 2015, no concelho de Monchique (60,4), era 

igualmente elevado quando comparado com a média de Portugal (49). Quanto ao Índice 

de Dependência de Idosos o concelho em estudo posicionou-se nos 59,7, sendo que a 

média de Portugal (31,8).  

Quadro 1 - Evolução dos Índices de Envelhecimento, Longevidade e 

Dependência de Idosos 

 Índice de Envelhecimento Índice de Longevidade Índice de Dependência de 

Idosos 

2011 366,2 56,2 58 

2012 377,2 56,8 58,5 

2013 377,2 57,9 58,3 

2014 378 58,6 59,6 

2015 376.4 60.4 59.7 

Fonte: INE, 2015 
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Como se observa no quadro acima apresentado, os diferentes índices 

(Envelhecimento, Longevidade e Dependência de Idosos) aumentaram gradualmente 

entre os anos de 2011 e 2014. Em 2015, é verificado uma inversão no Índice de 

Envelhecimento e um aumento pouco significativo no Índice de Dependência de Idosos. 

Tal como tem vindo a ser apurado desde 2011, o Índice de Longevidade contínua em 

aumento significativo. Apesar destas alterações, continua-se a aclarar que existe um 

elevado número de dependentes idosos, isto porque existe um maior número de pessoas 

com 65 e mais anos e um menor número de pessoas com idades compreendidas entre os 

15 e os 64 anos – relação entre a população idosa e a população em idade ativa. O 

Índice de Longevidade é um indicador complementar de medida de envelhecimento de 

uma população – relação entre os residentes de 75 e mais anos e residentes com 65 e 

mais anos – e no concelho de Monchique tem vindo a ser identificado um aumento do 

mesmo (2011-2015).   

 Relativamente ao principal meio de vida na população de Monchique com 15 e 

mais anos, denota-se que o número de pessoas que dependem do trabalho é 

relativamente próximo do número de dependentes de reforma e/ou pensão. Ou seja, no 

concelho de Monchique em 2011, existia quase tantos indivíduos que são beneficiários 

de apoios e reformas (2079) como os que se encontram a trabalhar (2109).  

Gráfico 5 – Principal Meio de Vida da População de Monchique com mais de 15 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Quanto à evolução do número de nascimentos não se apresentam diferenças 

significativas entre os anos 2001, 2011 a 2015, concentrando-se o número de 

nascimentos entre os 30 e os 40 indivíduos. A taxa bruta de natalidade em 2015 foi de 

5.8%. 

A Taxa Geral de Fecundidade Geral em 2016 foi de 41.1%. De realçar que, em 

2016 foram registados 39 nascimentos dos quais 31 fora do casamento. 

 O número de óbitos tem sofrido oscilações, porém é registada uma subida 

considerável entre 2001 e 2011. Segundo os dados do portal Pordata referentes a 2015, 

a diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos no concelho de Monchique 

apontava para um saldo natural negativo (-67). Este tipo de saldo é típico em países com 

elevados Índices de Longevidade, Envelhecimento e de Desenvolvimento Humano, 

como é o caso de Portugal. Em 2015 a Taxa Bruta de Mortalidade em Monchique era de 

18%. 

Quadro 2 – N.º de Nascimentos/Óbitos  

Anos 2001 2011 2013 2014 2015 

Nascimentos 39 33 34 38 32 

Óbitos 90 115 112 92 99 

Fonte: Pordata, 2015 

 

Em 2015 a densidade populacional em Monchique era de 13.9, registando um 

crescimento efetivo negativo (-1.38), tendência também identificada na Taxa de 

Crescimento Natural (-1.22) e na Taxa de Crescimento Migratório (-0.16). 

Os residentes de Monchique são maioritariamente portugueses, representando 

aproximadamente 90% do total da população residente. O concelho alberga 

maioritariamente europeus, com um total de 475 residentes provenientes de diversos 

países da União Europeia, principalmente da Alemanha e do Reino Unido. Com um 

valor pouco significativo apresentam-se indivíduos naturais de África e América e de 

seguida, com uma expressão mínima, indivíduos provenientes do continente Asiático e 
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da Oceânia. Portugal é um país multicultural pois é presenteado por diversas culturas no 

mesmo período temporal e espacial, e em Monchique concentram-se 592 indivíduos 

com características culturais dissemelhantes da portuguesa, aproximadamente 10% da 

população, percentagem superior à média de Portugal (8,3%). Segundo os dados 

disponibilizados pelo INE referentes ao ano de 2011, o saldo migratório era negativo (-

26%), o que significa que saíram mais indivíduos do concelho do que os que entraram. 

Gráfico 6 – Naturalidade dos Residentes por Continente 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Em relação à população estrangeira com estatuto legal de residente entre 2008 e 

2015, segundo o portal Pordata, houve um aumento, de 497 para 587 indivíduos, sendo 

que a nacionalidade que obteve mais este estatuto foi a Romena, aumento de 62 

indivíduos. 
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Capítulo IV 

Habitação 
 

A casa é o lugar de onde o sujeito pode partir numa caminhada em busca de sua 

sobrevivência e dos encontros com os outros sujeitos. Ela também é o lugar do regresso, 

quando o sujeito volta em segurança para avaliar essa caminhada. Isso permite ao 

sujeito fazer do espaço de habitação o "lugar a que pertence". 

Além disso, o espaço de habitação, a que se refere Bollnow (2008), permite a 

apropriação de novos espaços e ser explorados pelo homem para sua sobrevivência e 

para cuidar de si. Para este autor, o sujeito precisa de um espaço de referência, um 

espaço de habitação, que é o espaço do mundo onde o homem pode se encontrar com 

um elemento não estranho, fazendo novas identificações e significações. 

No concelho de Monchique, de acordo com os Censos de 2011 existiam 4201 

edifícios, nos quais 2530 foram construídos até 1970, ou seja cerca de 60% das 

habitações foram construídas há pelo menos 45 anos. Foi identificado uma diminuição 

da construção de edifícios ao longo dos anos, sendo que entre 1971-1990 foram 

construídos 974 edifícios e entre 1991-2011, 697 edifícios (INE, Censos 2011).  

No que diz respeito aos Alojamentos Familiares, estes encontram-se divididos em 

dois, Alojamentos Clássicos e Alojamentos não Clássicos, perfazendo no total 4589 

unidades. Analisando o Quadro 3 é possível constatar que a maior parte da população se 

concentra nos Alojamentos Familiares, sendo a maioria de uso habitual. Quanto aos 

Alojamentos Coletivos, existem 10 no total, repartindo-se em igual parte entre os 

estabelecimentos hoteleiros e similares e, convivências. Este último tipo de alojamento 

pode estar associado a apoio social, educação, prisional, saúde, entre outras. No total 

existem 4598 alojamentos familiares e coletivos. 
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Quadro 3 – Alojamentos Familiares e Coletivos 

Fonte: INE, Censos 2011 

Os Alojamentos Familiares Clássicos de residência habitual são 2582, sendo que 

existem 1034 alojamentos que são considerados como 2.ª residência e 971 estão vagos. 

Com base nos censos de 2011, é possível referir que a maior parte dos alojamentos 

familiares de residência habitual tem retrete (2580), água canalizada (2417) e 

instalações de banho ou duche (2323). 

Dos 4201 edifícios existentes no concelho de Monchique, há a considerar no que 

respeita ao estado de conservação a seguinte informação referente ao ano de 2011: 

 

Quadro 4 – Estado de Conservação dos Edifícios 

Fonte: INE, Censos 2011 

            

     

À data dos últimos censos, existiam no concelho 2583 famílias e quanto à sua 

dimensão média, Monchique apresentava 2,3 indivíduos por família, facto similar aos 

dados do Algarve com 2,4.  

Tipo de Alojamento Nº 

Alojamentos Familiares 4 598 

Alojamentos Clássicos 4 586 

Alojamentos Não Clássicos 12 

Alojamentos Coletivos 10 

Estabelecimentos Hoteleiros e Similares 5 

Convivências  5 

 Sem necessidade de 

Reparação 

Com necessidade de 

Reparação 

Muito Degradado 

Cobertura 2 378 1 429 394 

Estrutura 2 574 1 303 324 

Paredes e Caixilharia 2 283 1 507 411 
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Dimensão das Famílias

Um ponto a salientar é o número expressivo de indivíduos que habitam sozinhos. 

Este é um indicador a ter em atenção, pois existe uma grande percentagem de 

indivíduos idosos e que possivelmente viverão em situação de isolamento, derivado ao 

facto de viverem sozinhos, tendo a habitação distante da sede do concelho, como 

também em termos de acesso a bens e serviços. Outro ponto a destacar é a coabitação de 

7 ou 8 pessoas no mesmo espaço, pois apesar de ter um valor pouco expressivo, esta 

poderá estar relacionada com casos de sobrelotação de habitações. 

 

Gráfico 7 – Dimensão Média das Famílias 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Capítulo V 

Educação/Formação 
 

Com o avançar dos anos, a educação tem vindo a assumir um papel decisivo na 

formação dos indivíduos enquanto cidadãos. Assim sendo, a escola deve ser o ponto de 

partida no desenvolvimento, instrução e inserção do Homem na vida ativa de um país. 

Portugal tem vindo a reconhecer a importância da educação, estando esta escamoteada 

na Constituição da República Portuguesa, artigo n.º 73 Educação, Cultura e Ciência essa 

realidade. 

Portugal tem vindo a desenvolver medidas que visam combater a taxa de 

analfabetismo, tendo tido uma evolução positiva nesse âmbito tal como está presente no 

quadro seguinte. 

Quadro 5 – Taxa de Analfabetismo Segundo os Censos: total e sexo – Portugal  

Anos Total Masculino Feminino 

1960 X 26,6 39,0 

1970 25,7 19,7 31,0 

1981 18,6 13,7 23,0 

1991 11,0 7,7 14,1 

2001 9,0 6,3 11,5 

2011 5,2 3,5 6,8 

Fonte: Pordata, 2016 

 

 

 

Atualmente é visível uma discrepância entre Monchique e Portugal em relação à 

taxa de analfabetismo, tal como está apresentado no Gráfico 8, na medida em que no 

primeiro a taxa de analfabetismo é mais do que o dobro (12.02%) da verificada no 

segundo (5.2%). Este facto em Monchique é mais intensificado no sexo feminino 

(12.59%) do que no sexo masculino (11.45%). 
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Gráfico 8 – Taxa de Analfabetismo  

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 Há uma vasta população do concelho de Monchique que não possuí instrução, 

sendo este valor mais expressivo nas freguesias que se encontram mais afastadas da 

sede do concelho – Alferce e Marmelete. A percentagem da freguesia de Monchique é 

menor do que nas restantes freguesias, no entanto, ainda se encontra substancialmente 

acima do valor médio de Portugal. Um fator de peso, que pode condicionar as 

percentagens ligadas ao analfabetismo resulta, do facto da população do concelho de 

Monchique ser em grande parte idosa.  

Na sequência da análise do Gráfico 8, relativo ao analfabetismo, torna-se necessário 

esmiuçar as habilitações literárias dos residentes do concelho de Monchique. Como o 

Gráfico 9 manifesta, as habilitações literárias concentram-se essencialmente no 1º Ciclo 

do Ensino Básico. Na passagem do 1º Ciclo do Ensino Básico para o 2º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico denota-se uma substancial diminuição de estudantes, visto que a maioria 

completou apenas o quarto ano de escolaridade. Em relação, ao Ensino Secundário e 

Ensino Superior, conclui-se que existiu uma maior adesão feminina na continuação da 

formação.  

 

 

 

 

 

 

Portugal Monchique Alferce Marmelete

Taxa de analfabetismo 5,22 10,94 14,96 16,87
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Gráfico 9 – Escolaridade 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

  

Relativamente ao nível de escolaridade mais elevado completo, denota-se que as 

pessoas com mais de 65 anos de idade têm maioritariamente o 1º Ciclo do Ensino 

Básico, o que também é identificado na faixa etária dos 20 aos 64 anos tendo nos 

restantes níveis de escolaridade um valor substancialmente inferior.  

Quadro 6 – Habilitações Literárias por Faixa Etária 

 0-19 anos 20-64 anos 65-75 e mais anos 

1º Ciclo 91 938 886 

2º Ciclo 160 429 32 

3º Ciclo 141 655 35 

Ensino Secundário 29 686 64 

Ensino Superior 0 328 39 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 O Agrupamento de Escolas de Monchique é constituído pela Escola Básica 

Manuel do Nascimento (Monchique), Escola Básica 1 n.º 1 de Monchique, Escola 

Básica 1 n.º 2 de Monchique, Escola Básica 1 n.º 1 de Marmelete, Jardim de Infância de 

Monchique e Jardim de Infância de Marmelete.  
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Quadro 7 - Rede de Equipamentos Escolares Existentes no Concelho de 

Monchique – Ano Letivo 2015/2016 

Nível de Ensino  Natureza Designação 
N.º de Alunos 

2015/2016 

Educação Pré-Escolar Público 
J.I. de Monchique 

J.I. de Marmelete 

95 

Ensino Básico 

1.º 

Ciclo 
Público 

Escola EB 1 n.º 1 de Monchique 

Escola EB 1 n.º 2 de Monchique 

Escola EB 1 n.1 de Marmelete 

170 

2.º 

Ciclo 
Público 

Escola Básica Manuel do 

Nascimento 

68 

3.ºCiclo Público 
Escola Básica Manuel do 

Nascimento 

122 a) 

Ensino Secundário Público 
 

26 b) 

a) Inclui 11 alunos do Ensino Vocacional 

b) Ensino e Formação de Adultos (EFA) 

Fonte: Ministério da Educação 

 

No Jardim de Infância estavam inscritas 92 crianças no ano letivo 2016/2017 e na 

creche municipal estavam inscritas 66 crianças entre os 4 meses e os 3 anos de idade. 

 

Quadro 8 – Alunos do Agrupamento de Escolas de Monchique – Ano letivo 

2015/2016 

Ciclos Transitou Não Transitou Total 

1º Ciclo 160 10 170 

2º Ciclo 67 1 68 

3º Ciclo 105 17 122 

Total 332 28  360 

Fonte: DGEstE – DSRAI 
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Segundo os dados relativos aos alunos do Agrupamento de Escolas de Monchique, 

pode verificar-se que a taxa de transição mais elevada se encontra no 2º Ciclo do Ensino 

Básico. No 3º Ciclo do Ensino Básico é onde existe uma maior taxa de retenção, tendo 

esta tendência também sido identificada no ano letivo de 2014/2015, com a existência 

de uma taxa de retenção e de desistência de 13.6%. 

De acordo com o Pordata, em 2015 existiam 483 alunos matriculados enquanto em 

2011 eram 755. O número de matrículas que apresenta uma menor variação é no Pré-

Escolar, pois em 2001 existiam 125 crianças matriculadas e em 2015 111 crianças. A 

variação por sexo dos alunos do Pré-Escolar em 2015 não é significativa, pois existiam 

59 meninos e 52 meninas.  

De sublinhar que, em 2015 estavam registados 12 jovens no Ensino Secundário, 

através da integração de Cursos de Educação e Formação de Adultos. No ano letivo 

2014/2015 a proporção de mulheres no Ensino Secundário era de 25%, tendo 

Monchique a segunda proporção mais baixa, só sendo superada pela de Alcoutim 

(23.1%). 

Em 2015, segundo os dados do Pordata, no concelho de Monchique existiam 55 

docentes, sendo que o maior número de docentes a ministrar aulas esteve centrado no 3º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

Gráfico 10 – N.º de Docentes por Nível de Ensino 

 

Fonte: Pordata. DGEEC/MEd – MCTES.  

 

Educação Pré-escolar Escola Básica 1º ciclo Escola Básica 2º ciclo Escola Básica 3º ciclo

Nº de docentes 7 12 10 26
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Em comparação com o ano de 2001, houve uma diminuição de 25 docentes a 

lecionar no concelho, sendo que o ano de escolaridade que mais perdeu professores foi 

o 1.º Ciclo do Ensino Básico, que em 2015 apresentava menos 13 profissionais. Porém, 

não se verificou alteração no número de docentes no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Em 2015, em contexto escolar existiam 29 colaboradores – pessoal não docente do 

ensino. 

  Apesar de não existir Escola Secundária ou Universidade no concelho, o 

município fornece apoios ligados à Ação Social e à Educação para promover a 

continuação dos estudos. De referir que, de acordo com informação facultada pelo 

agrupamento de escolas de Monchique, no ano letivo 2015/2016 foram prestados a 229 

alunos auxílio económicos e a 171 alunos apoio no transporte escolar. 
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Capítulo VI 

Emprego e Desemprego/ Atividades Económicas 
 

1. Emprego  

 

A população ativa engloba todas as pessoas que tenham 15 ou mais anos e que no 

período em estudo, neste caso em 2011, constituíam mão-de-obra disponível para o 

desenvolvimento e criação de bens e serviços. É na faixa etária entre os 45 e os 49 anos 

de idade onde se encontram mais indivíduos com mão-de-obra disponível. Em 2011, o 

concelho de Monchique apresentava 2441 indivíduos em idade ativa, sendo que 1370 

eram do sexo masculino e 1071 do sexo feminino. 

Gráfico 11 – População Ativa por Faixa Etária 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Relativamente às questões de empregabilidade, Monchique demonstra um maior 

número de indivíduos empregados do sexo masculino. As discrepâncias entre os dois 

sexos são notórias, visto que existem mais 260 pessoas empregadas do sexo masculino 

que do feminino. 
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Quadro 9 – População Empregada  

População Monchique Sexo Feminino Sexo Masculino 

Empregada 911 1171 

Fonte: INE, Censos 2011  

De acordo com os Censos de 2011, quando comparado com as vilas vizinhas, 

Monchique possui uma taxa de emprego de 43,4%, sendo uma das mais baixas à 

semelhança de Aljezur. Logo de seguida, surge a cidade de Silves e no topo encontra-se 

Lagoa, Lagos e Portimão. Estas dissemelhanças entre os concelhos do litoral e do 

interior podem prender-se pela localização e número de serviços disponíveis. 

 

Gráfico 12 – Taxa de Emprego 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Quanto ao ganho médio mensal, só existem dados estatísticos referentes aos 

trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. De 

acordo com o Gráfico 13, em 2014 Monchique é o concelho onde existe menos ganhos 

mensais, seguindo-se Aljezur.  
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Gráfico 13 – Ganho Médio Mensal dos Trabalhadores por Conta de Outrem a Tempo 

Completo 

 

 

Fonte: Pordata, 2014 

 

2. Desemprego 

 

Segundo dados fornecidos pelo IEFP através do relatório designado por 

“Desemprego Registado por Concelho – Segundo o Género, o Tempo de Inscrição e 

Situação face à Procura de Emprego a dezembro de 2016”, foi possível observar as 

oscilações ocorridas ao longo do ano passado. Como se pode verificar no Gráfico 14, 

registou-se um menor número de pessoas desempregadas no mês de fevereiro (288 

indivíduos), período idêntico ao de 2014 (março: 391 indivíduos). São nos meses de 

verão (junho, julho e agosto) em que é registado um menor número de desempregados, 

evidenciando a sazonalidade associada à empregabilidade na região do Algarve. Em 

março de 2014 o desemprego atingiu 391 indivíduos, sendo o valor mais elevado entre 

os diversos meses. 
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Gráfico 14 – População Desempregada (2014 e 2016) 

 

Fonte: IEFP. Concelhos – Estatísticas Mensais, 2016 

Através dos dados referentes ao mês de dezembro de 2016 apurou-se que este ano 

terminou com um total de 278 desempregados, sendo que 133 estavam inscritos no 

IEFP há menos de um ano, e 145 estavam inscritos há mais de um ano.  

Entre o ano de 2014 e o ano de 2016, foi visível uma flutuação entre a população 

desempregada, tendo sido registados números em 2016 inferiores aos verificados em 

2014, sendo indicador da diminuição da taxa de desemprego do concelho. 

O número de desempregados do género masculino em dezembro de 2016 era de 

157 indivíduos e do género masculino 121. A faixa etária onde é encontrado um maior 

número de indivíduos sem trabalho é a compreendida entre 35-53 anos (133), o nível de 

escolaridade mais propício à situação de ausência de trabalho é o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (71 indivíduos).  

Segundo os Censos de 2011, Portugal apresentava uma taxa de desemprego de 

13,18%, sendo que no primeiro trimestre de 2015 essa percentagem alterou-se 

ligeiramente para 13,7%. Como é percetível no Gráfico 15, os concelhos algarvios 

representados possuíam uma taxa de desemprego superior à média de Portugal, 

excetuando Aljezur. 
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Gráfico 15 – Taxa de Desemprego 

 

Fonte: INE, Cenos 2011 

 

3.  Atividades Económicas 

 

 Com base nos Censos 2011, no concelho em estudo, existiam 723 empresas, 

sendo que a sua maioria relacionava-se com a agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca e ao comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis 

e motociclos.  

Quadro 10 – Empresas Segundo Ramo de Atividade 

14,71 

11,97 

17,07 
15,75 

17,23 

15,6 

Monchique Aljezur Lagoa Lagos Portimão Silves

Atividades económicas Nº de 

Empresas 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 140 

Indústrias extrativas 4 

Indústrias transformadoras 51 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição 

0 

Construção 52 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos 175 

Transportes e armazenagem 14 

Alojamento, restauração e similares 88 
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Fonte: INE, Censos 2011   

Existem três grandes setores de atividade – Setor Primário, Setor Secundário e 

Setor Terciário. Por setores de atividade entende-se o conjunto de atividades que criam 

e geram bens e serviços.  

O emprego no Setor Primário, relacionado com a pecuária, pesca e agricultura, tem 

um forte impacto na população de Monchique, pois esta apresenta 8,5% da população 

empregada. Apesar de, não ser o setor com mais percentagem de funcionários, quando 

comparado com a Região do Algarve e Portugal, este apresenta mais do dobro da 

população empregada. Como Monchique é detentor de bastantes recursos naturais, 

muitos indivíduos dedicam-se às atividades de extração desses mesmos recursos, sem 

proceder a qualquer transformação.  

No Setor Secundário – que abrange obras públicas, construção civil e indústrias – 

são utilizadas matérias-primas que depois são modificadas em produtos acabados ou 

semiacabados. Neste setor Monchique regista 19,5% de pessoas empregadas, valor 

substancialmente menor em relação à média de Portugal, mas ligeiramente acima face à 

média da Região do Algarve.  

O Setor Terciário em Monchique encontra-se com valores percentuais acima da 

média de Portugal, com 72%. A Região do Algarve possui muitos trabalhadores neste 

setor – 80,6 % – onde as principais atividades associadas são o Turismo, a Banca, a 

Educação, os Seguros e todas as atividades que geram serviços. O turismo no concelho 

é promovido através de festas e feiras de produtos tradicionais locais, como: a Feira do 

Atividades de informação e de comunicação 4 

Atividades imobiliárias 9 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 20 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 60 

Educação 18 

Atividades de saúde humana e apoio social 27 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 30 

Outras atividades de serviços 30 

Total 723 
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Presunto, Feira dos Enchidos, ArteChique, entre outros. O turismo atualmente é 

essencialmente de passagem, garantindo o funcionamento dos restaurantes o ano inteiro. 

Com a criação de novos estabelecimentos hoteleiros e similares (foram criadas quatro 

unidades de turismo em espaço rural em 2015) é disponibilizada mais oferta em termos 

de estabelecimentos para a permanência temporária de visitantes. 

Em Monchique 75% das pessoas empregadas são trabalhadores por conta de 

outrém, valor ligeiramente abaixo da média da região e de Portugal. Por outro lado, 

Monchique apresenta um valor expressivo quanto aos trabalhadores por conta própria 

isolados, com 13,7 % (Pordata, 2011. Quadro – resumo: Monchique).  

Existem alguns indicadores que contrariam a média de Portugal, nomeadamente a 

população empregada no Setor Primário e os trabalhadores por conta própria isolados. 

Estes dados demonstram que o concelho tem algumas particularidades e uma realidade 

diferente de Portugal, em termos de empregabilidade por tipo de setor. 

 

Gráfico 16 – Emprego por Setor de Atividade 

 

 
 

Fonte: Pordata. Quadro-resumo: Monchique - Censos 2011 

 

Para finalizar, é de ressalvar que grande parte da população do concelho de 

Monchique procede à exploração de recursos naturais existentes, para a subsistência do 

agregado familiar. O Setor Primário detém 176 empregados e a atividade que mais se 

destaca neste setor é a suinicultura. A indústria está essencialmente associada à madeira, 

cortiça e agroalimentar e, com especial relevo, ao tratamento e exploração da água 

mineral, aproveitando assim os recursos naturais disponíveis. No entanto, há uma 
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176 

406 

615 

885 

Sector Primário

Sector Secundário

Sector Terciário (Social)

Sector Terciário (Económico)

diminuta diversificação no que concerne ao fornecimento de serviços (Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil, 2015: 129 e 130).  

 

Gráfico 17 – N.º de Indivíduos Empregados por Setor de Atividade 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

De acordo com dados do INE, em 2015/2016 foram constituídas 3 pessoas coletivas 

ou equiparadas. 
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Capítulo VII 

Saúde 

Cada vez mais, a saúde tem vindo a assumir uma preocupação dos diferentes 

estados. Em Portugal esta preocupação surge através do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), que é uma estrutura através da qual o Estado Português assegura o direito à 

saúde (promoção, prevenção e vigilância) a todos os cidadãos de Portugal. A sua 

criação remonta ao ano de 1979, após se terem reunido as condições políticas e sociais 

provenientes da reestruturação política portuguesa da década de 1970. 

O objetivo primário do SNS é a persecução, por parte do Estado, da 

responsabilidade que lhe cabe na proteção da saúde individual e coletiva e para tal está 

munido de cuidados integrados de saúde, nomeadamente a promoção e vigilância da 

saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação 

médica e social. 

Segundo informações disponibilizadas pelo INE, em 2011 o concelho de 

Monchique tinha ao seu dispor 3 médicos, perfazendo 0,5 médicos por cada mil 

habitantes, mas atualmente a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de 

Monchique tem ao dispor 5 médicos. 

Relativamente aos inscritos ativos frequentadores do SNS tem um total de 5561 

utentes (abril de 2017). 

 A UCSP de Monchique oferece: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados – 

Sede e Extensões de Marmelete e Alferce; Programas de Saúde da UCSP – Saúde do 

Adulto, Saúde Infantil, Saúde Materna, Serviço de Vacinação, Saúde Escolar; Equipa de 

Cuidados Continuados Integrados (ECCI) com 10 vagas contratualizadas para apoio 

domiciliário, presta cuidados médicos, de enfermagem, de fisioterapia e de apoio social; 

o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) trabalha em articulação com 

o núcleo existente em Portimão, tal como o Sistema Nacional de Intervenção Precoce 

(SNIPI) e o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI); a Sala de Movimento – 

Operacionalizado pela URAP do ACES, bem como o Serviço Social o Gabinete do 

Cidadão está na dependência da Diretora Executiva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Portugu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Cravos#Consequ.C3.AAncias
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento
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Em 2016 as consultas de adultos foram as que tiveram mais utentes, nomeadamente 

mulheres com 65 ou mais anos. No planeamento familiar foram realizadas em 2016 

(01/01/2016 a 31/12/2016) 367 consultas. Na saúde materna as primeiras consultas de 

gravidez que ocorrem de três em três meses tiveram um total de 55 consultas e as 

consultas seguintes à gravidez tiveram um total de 284.  

Na saúde infantil existem vários serviços, a primeira consulta de vida (<= 28 dias 

aos <12 meses) com 38 consultas, a de vigilância 61: 

 (< 12 meses aos 23 meses) com 202 consultas em situação de doença (<12 meses 

aos 23 meses) com 337 de consultas seguintes. Existe ainda saúde infantil dos 2 aos 13 

anos, na modalidade de vigilância ou de doença, tendo um total de 846 consultas. Na 

saúde juvenil, são disponibilizadas consultas de vigilância e consultas de doença, com 

280 consultas realizadas no total.  

As consultas de adultos abrangem maior número de pessoas, pois destinadas a todas 

as pessoas que tenham 19 ou mais anos de idade. Estas estão descriminadas em 

primeiras consultas do ano e seguintes. As primeiras consultas de adultos apresentam 

um maior número e ocorrem predominantemente para pessoas do sexo feminino (1387) 

que do masculino (1177). Esta predominância do sexo feminino denota-se também nas 

consultas seguintes de adultos, onde as mulheres apresentam um total de 4308 e os 

homens 2069.  

Quanto às consultas em domicílio, o total é de 54, 38 consultas para utentes do sexo 

feminino e 16 para utentes do sexo masculino.  

As patologias com maior incidência são: as diabetes, hipertensão arterial, patologias 

cardiovasculares, osteoarticulares e musculares, patologias neurológicas, alcoolismo e 

dependências associadas e patologias do foro oncológico.  

Quanto à distribuição de utentes por freguesia em 2016 há a salientar que na 

freguesia de Monchique existiam três indivíduos que não tinham médico por opção 

própria. Na freguesia de Monchique não têm médico de família 8,7% de utentes, em 

Marmelete 5,7% e em Alferce 7,8%. 
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Quadro 11 – N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Monchique 

Utentes Totais 

Inscritos 5 561 

Com médico 5 076 

Sem médico 482 

Sem médico por opção 3 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

 

Quadro 12 – N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Marmelete 

Utentes Totais 

Inscritos 610 

Com médico 575 

Sem médico 35 

Sem médico por opção 0 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

 

Quadro 13 – N.º de Utentes da UCSP da Freguesia de Alferce 

Utentes Totais 

Inscritos 232 

Com médico 214 

Sem médico 18 

Sem médico por opção 0 

Fonte: UCSP de Monchique, 31/12/2016 

 

 Não há serviço de internamento hospitalar, o que obriga os residentes a se 

deslocarem para os concelhos vizinhos para obter este tipo de serviço. O horário de 

funcionamento é das 8.30h às 18.00h e ao fim de semana e feriados é das 8:30h até às 

14:30h. Em caso de necessidade de urgência depois do horário de funcionamento da 

UCSP de Monchique, os residentes têm como recurso os bombeiros voluntários ou 

táxis, não beneficiando de transporte público para esse fim. 

 Relativamente às extensões dos centros de saúde, existe uma na freguesia de 

Alferce que funciona às quartas-feiras e outra na freguesia de Marmelete que funciona 

às terças e quintas, ambas na parte da manhã. Segundo os dados do INE de 2011, 
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Monchique apresentava no seu concelho duas farmácias e um posto farmacêutico 

móvel.  

 Ainda de acordo com os dados do INE, em relação ao grau de incapacidade, 

referentes a 2011, existiam no total 415 indivíduos com deficiência no concelho de 

Monchique. 156 indivíduos não tinham grau de deficiência atribuído, 110 tinham grau 

de deficiência atribuído inferior a 30%, 60 indivíduos tinham entre os 30% e 59%. Com 

graus de deficiência a partir dos 60% existiam 89 indivíduos. 

 No que se refere a utentes que revelem problemas de adição, segundo o 

Ministério da Saúde, em 2015 estavam referenciados 7 indivíduos em tratamento em 

Centros de Apoio a Toxicodependentes e 11 identificados como doentes alcoólicos em 

tratamento.  
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Capítulo VIII 

Transportes 
  

 A importância dos meios de transporte para o desenvolvimento de um dado 

território é fundamental, pois só através da movimentação de pessoas e recursos é 

possível promover o desenvolvimento quer social quer económico. 

 O concelho de Monchique dispõe de transportes assegurados pela autarquia, 

nomeadamente nos passeios da Academia Sénior, nas Férias Desportivas, entre outros, 

bem como a atribuição de passes escolares para as crianças e jovens que se encontram 

distantes da respetiva escola. É da responsabilidade do município o transporte de alunos 

portadores de deficiência que frequentem o Ensino Secundário, bem como a cobertura 

de transporte escolar em todo o concelho. Além disso, são prestados quatro transportes 

para locais no interior do concelho – às segundas, quartas, sextas e domingos fazem a 

rota Monchique – Foz do Besteiro – Foz do Carvalhoso; às quartas Monchique – 

Laranjeira e Cercões; Quintas-feiras (quando há mercado este transporte acontece às 

sextas-feiras) Monchique-Taipas e sextas-feiras Monchique – Pé de Frio. Os restantes 

serviços são prestados pela empresa Frota Azul Algarve.  

 Existem três carreiras que são disponibilizadas pela empresa Frota Azul, que 

possibilitam a deslocação dentro do concelho e para o concelho vizinho, Portimão. De 

Alferce a Monchique são disponibilizados quatro transportes ao longo do dia, sendo 

maioritariamente na parte da manhã e da tarde, horário de entrada e de saída dos 

trabalhadores. De Monchique a Alferce são igualmente disponibilizados quatro 

percursos entre as freguesias, com horários semelhantes aos de Alferce a Monchique. 

De Marmelete a Monchique existem apenas dois transportes possíveis durante o dia, 

efetuados até às 14h45m da tarde, não sendo disponibilizados transportes da parte da 

tarde. De Monchique a Marmelete existem dois, à hora do almoço e ao final da tarde.  

 Relativamente ao trajeto de Monchique a Portimão, este compreende algumas 

paragens ao longo do caminho – Monchique, Nave, Barracão, Rasmalho, Porto de 

Lagos, Ponte do Vau, Hospital e Portimão. São disponibilizadas pela Frota Azul dez 

deslocações entre Monchique e Portimão. Por outro lado, entre Portimão e Monchique 
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existem apenas nove deslocações, com maior incidência na parte da manhã. O número 

de transportes entre Portimão – Monchique - Portimão tem variações de acordo com os 

dias nomeadamente, nos fins de semana, feriados e período de férias escolares o número 

de carreiras é reduzido. 

 O principal circuito é entre Monchique – Portimão, devido ao número de pessoas 

que se deslocam entre os dois concelhos. Os preços dos bilhetes são de 4,35€ só de ida, 

perfazendo 8,70€ no total de uma viagem até Portimão. Devido aos valores diários, 

foram criados passes mensais para beneficiários com escalão, no sentido de apoiar as 

deslocações efetuadas pelos estudantes. O passe mensal para os utilizadores que não são 

estudantes, e fazem a rota de Monchique – Portimão e vice-versa tem um custo mensal 

de 90,65€, de Alferce – Monchique o custo é de 48,80€ e de Monchique – Marmelete de 

70,20€. 

 As juntas de freguesia têm também um papel crucial no apoio às deslocações da 

população dentro do município e fora do município. No caso da Junta de Freguesia de 

Alferce, nos dias de mercado municipal disponibiliza transporte de Cancino, Foz do 

Açor e Foz do Carvalho, para Alferce e Monchique e o regresso, promovendo um 

acesso à sede de município. 

 Todas as quartas-feiras é efetuado por esta junta de freguesia, transporte entre 

Alferce e Monchique de forma a promover o acesso a consultas médicas e aquisição de 

medicamentos por parte da população residente nessa freguesia.  

 Por sua vez, a Junta de Freguesia de Marmelete também facilita o acesso a 

consultas médicas através do transporte. De indicar que uma vez por mês, é promovido 

o transporte dos habitantes que residem mais afastados da localidade, para terem acesso 

aos serviços disponíveis em Marmelete. 
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Capítulo IX 

Segurança 
 

 As forças de segurança têm como objetivo proteger a população e garantir o 

cumprimento das leis de um determinado Estado. No concelho de Monchique a força de 

Segurança é a Guarda Nacional Republicana (GNR), que salvaguarda a segurança no 

concelho e participa em projetos de defesa da população, como por exemplo na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monchique.  

 O posto da Guarda Nacional Republicana de Monchique, em 2015, dispunha de 

20 elementos, 19 guardas e 1 sargento. 

 No ano de 2015 estavam em vigor 3 programas de prevenção e proximidade no 

concelho de Monchique: Programa Escola Segura, Programa Apoio 65 – Idosos em 

Segurança, Programa Comércio Seguro. 

 De acordo com a Direção Geral de Politica de Justiça e as Forças e Serviços de 

Segurança em 2015 foi o ano em que se verificou, desde 2010, um menor número de 

crimes violentos e graves, tendo sido registado 7 situações, e 11 no ano anterior. De 

acordo com a mesma fonte, tem sido verificada uma evolução das ocorrências 

participadas à GNR de acordo com o quadro seguinte: 

Quadro 14 – Evolução do Total de Ocorrências Participadas às Forças e Serviços 

de Segurança no Concelho de Monchique (2010-2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Concelho de Monchique 348 363 358 396 417 511 

Freguesia de Monchique 201 193 199 206 237 290 

Freguesia de Marmelete 106 110 110 119 111 190 

Freguesia de Alferce 41 60 49 71 69 31 

Fonte: Direção Geral de Politica de Justiça; Forças e Serviços de Segurança 
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 Em 2015, num total de 141 ocorrências participadas à GNR, 64 foram contra o 

património, 39 contra a vida em sociedade, 20 previstos em legislação avulsa, 16 contra 

as pessoas e 2 contra o Estado. 

 Na época do Verão é ainda recrutada, para a segurança e proteção das florestas 

de Monchique, uma equipa de militares do Exército no sentido de se proceder à 

prevenção de incêndios. 

 O concelho não possui estabelecimento prisional, tendo o Tribunal sido 

encerrado em 2014, mas foi possível a sua reabertura no início do ano de 2017. 
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Capítulo X 

Intervenção Social: Ação Social/ Proteção Social 
 

1. Segurança Social 

A Segurança Social é um sistema que pretende assegurar direitos básicos dos 

cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão 

social para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade 

profissional ou residam no território. 

  A lei de bases gerais do sistema de Segurança Social (Lei n.º 4/2007, de 16 de 

janeiro) define as bases em que assenta este sistema, fazendo menção às iniciativas 

particulares de fins análogos. 

O sistema da Segurança Social tem três objetivos prioritários que são:  

 Garantir a concretização do direito à Segurança Social; 

 Promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social e o 

reforço da respetiva equidade; 

 Promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão. 

O sistema Segurança Social em Portugal é composto por três sistemas: 

 Sistema de proteção social de cidadania: este tem por objetivo garantir direitos 

básicos dos cidadãos e igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a 

coesão sociais. É composto por três subsistemas:  

 Subsistema de ação social: tem como objetivos fundamentais a prevenção e 

reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de 

dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a 

integração e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das 

respetivas capacidades. Assegura ainda especial proteção aos grupos mais 

vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, 

bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou social. Neste 

contexto a ação social numa das suas vertentes concretiza-se, designadamente 
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através da concessão de prestações pecuniárias, de carácter eventual e em 

condições de excecionalidade e têm como objetivo a capacitação dos/das 

indivíduos/famílias com vista à sua autonomização. Estas prestações têm por base 

o diagnóstico específico e são atribuídas tendo em conta os recursos existentes; 

 Subsistema de solidariedade: destina-se a assegurar - com base na 

solidariedade de toda a comunidade - direitos essenciais por forma a prevenir e a 

erradicar situações de pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em 

situações de comprovada necessidade pessoal ou familiar, não incluídas no 

sistema previdencial. Pode abranger também - nos termos a definir por lei - 

situações de compensação social ou económica em virtude de insuficiências 

contributivas ou prestacionais do sistema previdencial; 

 Subsistema de proteção familiar: visa assegurar a compensação de encargos 

familiares acrescidos quando ocorram as eventualidades legalmente previstas.  

 

 Sistema previdencial: é assente no princípio de solidariedade de base profissional - 

prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido em 

consequência da verificação das eventualidades legalmente definidas; 

 Sistema complementar: compreende um regime público de capitalização e regimes 

complementares de iniciativa coletiva e de iniciativa individual. 

Dos apoios que são mais requeridos pela população há a indicar: 

a) Rendimento Social de Inserção 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é uma medida de proteção social criada 

para apoiar as pessoas ou famílias que se encontrem em situação de grave carência 

económica e em risco de exclusão social e é constituída por: 

 Um contrato de inserção para os ajudar a integrar-se social e profissionalmente; 

 Uma prestação em dinheiro para satisfação das suas necessidades básicas. 

A medida RSI constitui um mecanismo de combate à pobreza e exclusão social, 

tendo como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares 

recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e 
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paralelamente favorecer a progressiva inserção social, laboral e comunitária, 

respeitando os princípios de igualdade, solidariedade, equidade e justiça social.  

Neste sentido, o RSI, consiste na atribuição de uma prestação pecuniária, no âmbito 

do subsistema de solidariedade, que permite a melhoria do bem-estar dos indivíduos e 

famílias e a satisfação das suas necessidades mais básicas, promovendo 

simultaneamente o acesso e a concretização de direitos sociais de cidadania, como 

saúde, educação, emprego e habitação, através da contratualização e prossecução de 

contratos de inserção.  

Em suma a medida Rendimento Social de Inserção, não pode ser vista como um 

subsídio, mas como um processo de ajuda transitória, que visa contrariar a dinâmica de 

exclusão na sua expressão mais crítica, envolvendo e reforçando a capacidade dos 

beneficiários. Esta medida procura promover a otimização de recursos locais, de forma 

a responder às necessidades detetadas. 

Na operacionalização da intervenção no âmbito do RSI surge o Núcleo Local de 

Inserção (NLI). 

Por definição legal, os Núcleos Locais de Inserção são estruturas operativas locais, 

de base concelhia, descentralizadas no território nacional, constituídos por 

representantes dos diferentes setores da administração pública, segurança social, saúde, 

emprego e autarquias, assim como outras entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos, que desenvolvam atividades na respetiva área geográfica, desde que para tal 

contratualizem com o Núcleo, a respetiva parceria, comprometendo-se a criar 

oportunidades efetivas de inserção.  

Para além das competências que lhe são inerentes, a aprovação dos contratos de 

inserção, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e ainda o 

acompanhamento e avaliação da respetiva execução, os profissionais que constituem os 

NLI, têm como principal objetivo, analisar o diagnóstico social realizado sobre os 

problemas que afetam as famílias beneficiárias do RSI, assim como priorizar a 

intervenção dai decorrente para que se possa compatibilizar o mais adequadamente 

possível, os recursos existentes na comunidade com as necessidades das famílias.  
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Integram o NLI de Monchique como parceiros obrigatórios, o Centro Distrital de 

Segurança Social de Faro, ISS., I.P. - Serviço Local de Monchique; o ACES Algarve II-

Barlavento UCSP de Monchique; o Município de Monchique; a Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares – Direção dos Serviços da Região do Algarve e o IEFP-

Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento. Como parceiro não 

obrigatório está representada a Vicentina-Associação para o Desenvolvimento do 

Sudoeste, que contratualizou com o NLI, em 01/12/2010. 

Gráfico 18 – N.º de Beneficiários (com processamento) de RSI em 2016 Residentes no 

Concelho de Monchique  

 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

 Os 102 beneficiários de RSI pertencem a 75 agregados familiares, na sua 

maioria concentrados na sede do concelho (60), sendo que a faixa etária de é mais 

beneficiada é a dos 55 aos 64 anos (29 beneficiários), tal como descreve o quadro 

seguinte. 

 

Quadro 15 – N.º de Beneficiários (com processamento) RSI, Residentes no 

Concelho de Monchique por Faixa Etária (2016) 

Escalão Etário N.º de Beneficiários 

< = 18 anos 19 

19 a 24 anos 3 

25 a 34 anos 5 

35 a 44 anos 14 

45 a 54 anos 28 

55 a 64 anos 29 

102 

Monchique  
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>= 65 anos 4 

Total 102 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

No que se prende com a dimensão das famílias, a maior parte dos agregados 

familiares é unipessoal (56). 

 

Quadro 16 – N.º de Agregados Familiares (com processamento) RSI em 2016, 

Residentes no Concelho de Monchique por Freguesia e Dimensão da Família 

Freguesia de 

Residência 

Dimensão do Agregado 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 e +Pessoas Total 

Alferce  4 * * * 7 

Marmelete * * * * 8 

Monchique 44 8 3 5 60 

Total 56 10 3 6 75 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

b) Proteção Social no Âmbito do Desemprego 

As prestações de desemprego são prestações pecuniárias atribuídas aos 

beneficiários desempregados para compensar a falta de remuneração motivada pela 

perda involuntária de emprego. 

O número de beneficiários de prestações de desemprego em 2016 divide-se pelos 

seguintes subsídios – Subsídio de Desemprego e Subsídio Social de Desemprego. O 

Subsídio de Desemprego é um montante compensatório atribuído pela Segurança Social 

concedida aos trabalhadores que agrupam, de forma geral, as seguintes circunstâncias: 

terem estado empregados por conta de outrem, no mínimo com 540 dias de trabalho 

com anotação de vencimento num intervalo de 24 meses anterior à data de desemprego; 

possuam aptidão e disposição para o trabalho; encontrem-se em situação de desemprego 

e estejam inscritos no Centro de Emprego.  Relativamente ao Subsídio de Desemprego, 
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em 2016 existiam 102 beneficiários no concelho. O Subsídio Social de Desemprego – 

montante compensatório atribuído pela Segurança Social – é entregue a indivíduos com 

baixos rendimentos familiares e que não reúnem as condições necessárias para obter o 

subsídio de desemprego. Deste subsídio, existiam apenas 35 beneficiários em 2016. O 

Subsídio Social de Desemprego tem três modalidades: Subsídio Social de Desemprego 

Inicial, Subsídio Social de Desemprego Subsequente, Prolongamento do Subsídio 

Social de Desemprego.  

Quadro 17 – Beneficiários de Prestações de Desemprego - 2016 

Concelho Freguesia de 

Residência  

N.º de beneficiários com processamento em 2016 

Subsídio de 

Desemprego 

Subsidio Social de 

Desemprego 

Subsidio Social de 

Desemprego Subsequente 

Monchique Alferce 8 * * 

Marmelete 13 * 10 

Monchique 169 17 46 

Total 232 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

c) Complemento Solidário para Idosos 

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio monetário atribuído 

mensalmente às pessoas idosas que tenham baixos recursos financeiros. No concelho de 

Monchique 336 pessoas idosas recebiam este complemento em 2014, tendo esse valor 

aumentado exponencialmente em 2016, havendo um total de 3216 beneficiários.  
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Gráfico 19 – Beneficiários de CSI no Concelho de Monchique – 2014/2016

 

 

Através dos dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social 

referentes a 2016, no que respeita à tipologia de pensões (Quadro 18) é observável que 

existe um maior número de beneficiários do regime contributivo do que no não 

contributivo, mas nos dois regimes é verificado que é na pensão de velhice onde está 

um maior número de beneficiários, realidade recorrente em contextos onde a população 

é envelhecida.  

A pensão de invalidez é entendida enquanto um valor que é atribuído a todos os 

indivíduos que se encontram em situação de incapacidade permanente para o exercício 

de funções no emprego, por sua vez, a pensão de sobrevivência é uma prestação 

pecuniária, atribuída mensalmente, que se destina a compensar os familiares do 

beneficiário da perda de rendimentos de trabalho resultante da morte deste. 

Quadro 18 – N.º de Pensionistas Ativos Residentes em Monchique - 2016 

Regime Pensão N.º de Pensionistas Dez./16 

 

 

Regime contributivo 

Pensão de invalidez 103 

Pensão de velhice 1 502 

Pensão de sobrevivência 508 

35 49 

252 
336 339 

490 

2387 

3216 

Alferce Marmelete Monchique Total

2014

2016

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia. PI 210.04.2015 Monchique (C.Dist Faro), Sistema de 

Estatísticas da Segurança Social, 2016 
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Regime não contributivo 

Pensão de invalidez 34 

Pensão de velhice 46 

Pensão de sobrevivência 0 

Total 2 193 

Fonte: AP 5615 Mapa 1- Estatística anual do total de pensionistas ativos, 2016 

 

d) Abono de Família para Crianças e Jovens 

Por Abono de Família para Crianças e Jovens entende-se ser uma prestação em 

dinheiro atribuída mensalmente, com o objetivo de compensar os encargos familiares 

respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens. 

De acordo com os dados do Pordata, em 2016 havia 370 beneficiários, valor díspar 

do recolhido em 2001, em que existia 623. Em 2016, os únicos concelhos do algarve 

que apresentavam um valor menor face ao de Monchique eram Alcoutim (140) e Vila 

do Bispo (357). Em relação ao número de descendentes ou equiparados em 2016 foram 

registados 518 indivíduos. 

 

2. Família e Comunidade 

 

Por forma a promover uma melhor qualidade de vida à população têm vindo a ser 

desenvolvidas respostas e medidas sociais, bem como programas que têm como base os 

problemas ou dificuldades identificadas, quer em uma escala macro (no pais) quer em 

uma escala micro (no concelho). 

a) Banco Alimentar 

O Banco Alimentar é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que luta 

contra o desperdício de produtos alimentares, encaminhando-os para distribuição 

gratuita às pessoas carenciadas. 

De acordo com o Relatório de Atividades e Contas da Entreajuda – Banco 

Alimentar Contra a Fome do Algarve do ano de 2016, apoiou 90 instituições, sendo que 
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três estão situadas no concelho de Monchique: Santa Casa da Misericórdia de 

Monchique, Centro de Dia de Marmelete e Casa do Povo de Alferce. 

O concelho de Monchique está associado ao concelho de Portimão, sendo que no 

total existem cerca de 415 beneficiários, deste número apenas é considerado 75 

beneficiários em Monchique, que estão divididos pelas instituições supramencionadas. 

 

Quadro 19 – Apoio Prestado em 2016 

Instituição Peso Valor em Euros 

Santa Casa da Misericórdia de Monchique 20.318,50 kg 20.665,78 € 

Centro de Dia de Marmelete 10.902,50 kg 11.065,84 € 

Casa do Povo de Alferce 12.666,00 kg 12.845,24 € 

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve 

 

Quadro 20 – N.º de Refeições e Cabazes Atribuídos 

 

Nome da Instituição 

Refeições Cabazes 

P. Alm. Lanche Almoço Jantar N.º Dias/ 

Mês 

Famílias Pessoas Das quais crianças 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Monchique 89 89 105 105 30 0 0 0 

Centro de Dia de 

Marmelete 24 24 36 24 30 13 28 9 

Casa do Povo de 

Alferce 19 19 53 0 20 0 0 0 

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, maio 2017 

 

b) Gabinete de Inserção Profissional de Monchique 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP)  é um serviço que presta apoio a jovens e 

adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do 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: 
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 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 

empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos; 

 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e 

na formação profissional no espaço europeu; 

 Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego; 

 Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de 

empregabilidade e criação do próprio emprego; 

 Apoio à inscrição on-line dos candidatos a emprego; 

 Ações previstas no Eixo 1 - Emprego, formação e qualificação do Programa 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. 

O GIP de Monchique funciona desde junho de 2009. Funciona em estreita 

cooperação com o Centro de Emprego de Portimão e resulta de uma parceria entre a 

Câmara Municipal de Monchique, a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do 

Sudoeste e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O protocolo vigente tem a 

duração de 12 meses (agosto 2016 – agosto 2017), o que tem vindo a permitir a 

continuidade de uma intervenção de proximidade com a população do concelho, assim 

como trabalhar em estreita articulação com o Centro de Emprego de Portimão. 

Ao longo de 2016 foi possível encaminhar desempregados para as mais diversas 

respostas de qualificação e formação. 

O domínio das medidas de apoio ao emprego e a intermediação entre a oferta e a 

procura de empego permitiu um apoio personalizado às entidades e empresas locais 

assim como aos desempregados. Esta dinâmica de integração de recursos e respostas 

permitiu os seguintes resultados:  
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Quadro 21 – Resultados do GIP de Monchique 

Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, 

oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à 

mobilidade no emprego ou na formação 

1492 Utentes 

Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora 

404 Utentes 

Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego 53 Encaminhamentos 

Receção e registo de ofertas de emprego 10 Ofertas 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego 411 Utentes 

Colocação de desempregados em ofertas de emprego 21 Utentes 

Fonte: GIP de Monchique, 2017 

Os resultados apresentados são relevantes se a conjuntura socioeconómica e social 

do país for considerada à luz da atualidade.  

c) Câmara Municipal de Monchique 

A Câmara Municipal tem vindo a difundir protocolos, respostas sociais e 

programas a fim de dar uma resposta mais próxima às necessidades da população, 

nomeadamente: 

 

 Habitação  

 Habita Jovem: Programa para a atribuição de apoio no âmbito da 

recuperação e aquisição de habitação própria para jovens e jovens casais; 

 Concessão de Apoio a Estruturas Sociais Desfavorecidas e 

Dependentes. 

 Banco Local de Voluntariado 

O Banco Local de Voluntariado pretende promover o encontro entre a oferta de 

voluntários e a procura do voluntariado no concelho de Monchique. Através do Banco 

Local de Voluntariado objetiva-se sensibilizar os cidadãos e as organizações para a 

práxis do Voluntariado.  
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 Banco Local de Ajudas Técnicas 

O Banco Local de Ajudas Técnicas constitui-se na cedência temporária de ajudas 

técnicas/ produtos de apoio a pessoas individuais ou coletivas. Os destinatários são os 

munícipes que apresentem condições objetivas dessa necessidade, que não tenham 

conseguido este apoio pela via dos serviços de saúde e da Segurança Social e que 

apresentem comprovada carência económica. 

d) Junta de Freguesia de Alferce 

Esta Junta de Freguesia tem vindo a promover uma melhoria da qualidade de vida 

dos residentes na freguesia em explanação, através de um acesso facilitado a meios de 

transporte para a realização consultas e de exames complementares de diagnóstico, 

bem como para a aquisição de medicação. Em relação à marcação das consultas e dos 

exames complementares de diagnóstico, estes são, frequentemente, marcados pelos 

colaboradores desta entidade, sendo comum também o acompanhamento a estas 

diligências por um colaborador(a) da Junta de Freguesia, que se apresenta como uma 

pessoa de referência para os idosos. 

 

 

e) Junta de Freguesia de Marmelete 

A Junta de Freguesia de Marmelete tem vindo a promover junto da população 

residente o transporte para consultas médicas, a fim de fomentar um melhor acesso às 

ofertas na área da saúde. Como a freguesia é rural e com uma população muito dispersa, 

uma vez por mês é cedido um transporte que este recolhe os habitantes que residem 

mais longe desta localidade. 

Sempre que é solicitado, a Junta de Freguesia de Marmelete, por forma a facilitar o 

acesso igualitário às atividades recreativas desenvolvidas, é atribuída a isenção total ou 

parcial dos custos associados. 

f) Associação Espiral de Vontades 
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A Associação desenvolve várias iniciativas em prol de pessoas portadoras de 

deficiência, tais como o projeto TampAjuda que permite a compra de material 

ortopédico. Esta associação procura realizar ações solidárias (e.g. bailes e convívios) 

para a angariação de fundos, a fim de poderem efetuar o pagamento de rendas e faturas 

da luz a pessoas com comprovada carência económica. 

g) Santa Casa da Misericórdia de Monchique  

Esta instituição desenvolve o programa de “Cantina Social” que permite o 

fornecimento de alimentação a indivíduos/famílias com carência económica. 

h) Associação “Centro de Dia de Marmelete” 

 Associação Sem Fins Lucrativos com cerca de 180 associados ativos que promove 

atividades como Artes Decorativas, Festas Temáticas, Passeios Recreativos; Palestras. 

A população alvo desta associação são os associados a partir dos 18 anos. 

 

3. Crianças e Jovens  

a) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) foi criada pela Lei 147/99 de 

1 de setembro, através da portaria conjunta do Ministério da Justiça e do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade, são instituições oficiais não judiciárias com autonomia 

funcional, que exercem as atribuições em conformidade com a lei e deliberam com 

imparcialidade. 

  A CPCJ tem como objetivo, por um lado, proteger as crianças e os jovens, 

promovendo os seus direitos e garantindo o seu bem-estar, por outro, prevenir ou por 

termo a situações suscetíveis de afetarem o desenvolvimento das mesmas. 

A instalação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monchique (CPCJ – 

Monchique) foi declarada pela Portaria Conjunta dos Ministérios da Justiça e da 

Solidariedade e da Segurança Social (Portaria nº 365/2012 de 2 de Novembro). 
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Em 2016 a CPCJ de Monchique teve 57 processos abertos. Sendo que a principal 

entidade sinalizadora das situações de perigo nesse ano foi a autoridade policial – GNR. 

No universo dos 57 processos trabalhados ao longo do anos de 2016, 27 foram 

arquivados, assumindo que em 11 dos quais o processo foi arquivado por não subsistir a 

situação de perigo. 

No ano em análise, a maior parte dos processos sinalizados teve como base o 

abandono escolar e a exposição a violência doméstica. As crianças/jovens 

acompanhados foram na sua maioria naturais de Monchique (30) ou de outras zonas de 

Portugal (11), porém existiam 5 crianças/jovens provenientes da Alemanha e 2 da 

Roménia. 

A violência doméstica, em 2016, foi a problemática mais sinalizada em todos os 

escalões etários, sendo que a partir dos 11 anos também surgiu como importante 

problemática de sinalização os comportamentos das crianças/jovens que comprometem 

o seu desenvolvimento, com maior veemência dos 15 aos 17, tendo sido identificadas 8 

sinalizações com esta tipologia. 

Tal como está expresso no Gráfico 22 o volume processual da CPCJ de Monchique 

esteve centrado em crianças/jovens dos 11 aos 17 anos. 

Gráfico 20 – Crianças e Jovens Acompanhados por Escalão Etário/Sexo/ Situação de 

Deficiência 

Fonte: Avaliação anual – 2016 CPCJ de Monchique 
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Na análise dos dados desta CPCJ é possível referir que, não raras vezes, a causa da 

sinalização diverge daquela que é identificada ao longo da avaliação diagnostica. 

 A medida de promoção e proteção mais aplicada no ano de 2016 foi a de apoio 

junto dos pais. De referir que, só foi aplicada uma medida de acolhimento residencial. 

 

b) Centro de Apoio à Família e à Comunidade (CAFC) 

O CAFC desenvolve intervenções integradas através de terapias preventivas, 

reeducativas e terapêuticas. As áreas disponibilizadas pelo CAFC são as seguintes: 

 Psicologia; 

 Psicomotricidade; 

 Terapia da Fala. 

O CAFC também disponibiliza o apoio para famílias e indivíduos residentes no 

concelho de Monchique, através da recolha e distribuição de bens. 

O serviço é promovido pela Câmara Municipal de Monchique em parceria com a 

Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, tendo surgido da 

necessidade de dar resposta às solicitações provenientes do Agrupamento de Escolas de 

Monchique. 

No que se refere às terapias, estas destinam-se especialmente a crianças e jovens do 

Agrupamento de Escolas de Monchique, quanto à recolha e distribuição de bens, os 

destinatários são todas as famílias e indivíduos que residem no concelho de Monchique. 

Durante o ano letivo 2015/2016 foram sinalizadas/avaliadas/acompanhadas o total 

de 75 crianças. O gráfico seguinte ilustra o número de crianças acompanhadas, 

individualmente e por cruzamento de áreas ao longo deste período:  
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Gráfico 21 – Crianças Acompanhadas pelo CAFC no ano letivo 2015/2016 

 
Fonte: Centro de Apoio à Família e à Criança 

 

No início do ano letivo 2016/2017 foram rastreadas 26 crianças com 4 anos. 

 

c) Câmara Municipal de Monchique 

 

 Bolsas de estudo: esta medida começou a ser implementada no ano letivo de 

2005/2006 e consiste na atribuição de uma bolsa de estudo a alunos que estão a 

frequentar o Ensino Superior; 

 

 Oferta dos livros escolares do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico: este programa 

pretende abranger todos os alunos, independentemente da sua condição 

socioeconómica, como medida de alcance social com vista a minorar o peso das 

despesas escolares nos orçamentos das famílias do concelho; 
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 Creche Municipal “O Ouricinho”: a creche municipal tem capacidade para 86 

crianças. A mensalidade poderá ser comparticipada nos casos em que seja comprovada 

insuficiência económica do agregado familiar; 

 

 Transporte escolar: a autarquia disponibiliza o serviço de transporte entre o local de 

residência e os estabelecimentos de ensino a todos os alunos dos 1.º, 2.º, e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico, que residam a mais de 3 ou 4 km dos estabelecimentos de ensino e 

comparticipa as deslocações dos estudantes do ensino secundário. Esta comparticipação 

é de 100% no caso de alunos com escalão A, de 75% para alunos com escalão B e de 

50% para alunos sem escalão; 

 

 Atividades de Enriquecimento Escolar (AEC): estas atividades têm vindo a 

implementar o conceito de “escola a tempo inteiro”, garantindo maior compatibilidade 

dos horários dos estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico público, com as 

necessidades das famílias. As AEC também procuram disponibilizar atividades de 

enriquecimento curricular a todas as crianças deste nível de ensino, proporcionando-lhes 

novas oportunidades de aprendizagem; 

 

 Férias desportivas: o Município de Monchique organiza, todos os anos uma nova 

edição do Programa de Ocupação de Tempos Livres, denominado “Férias 

Desportivas”. Destinado a crianças e jovens dos 6 aos 16 anos de idade e que se 

desenvolve no período das férias letivas de verão; 

 Enxoval do bebé: Medida de apoio para potenciar o aumento da natalidade através 

da atribuição de bens de oferta que o município considere adequados, no valor de 500 

euros. 

 

d) Junta de Freguesia de Marmelete 

 Espaço Multimédia: Sala pensada nas crianças e jovens, por forma a promover o 

acesso a meios multimédia para a realização de trabalhos escolares ou de outras 

atividades do seu interesse. No período das férias escolares, este espaço é utilizado 

para a realização de atividades de lazer e de convívio entre as crianças e os jovens, 

estimulando as relações interpessoais.  
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e) Junta de Freguesia de Monchique 

 Ludotecas: No concelho de Monchique existem 2 ludotecas criadas pela Junta de 

Freguesia de Monchique – Ludoteca de Monchique e Ludoteca de Casais 

(temporariamente encerrada) - com o objetivo de proporcionar o encontro e 

ocupação de tempos livres de crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 16 

anos. A Ludoteca de Monchique, tem uma sala de jogos, sala de biblioteca e 

audiovisuais, um espaço coberto para ateliers, sala multiusos, cozinha e uma sala 

de apoio, dispõe ainda de um Espaço Exterior para desenvolvimento de atividades 

ao ar livre. Este espaço pretende ser um local de convívio, que visa melhorar o 

relacionamento interpessoal, mas também um local onde as crianças e jovens 

poderem desenvolver capacidades em diferentes áreas; 

 Sala de estudo: instalada nas proximidades da ludoteca da Vila de Monchique, tem 

como principal objetivo apoiar crianças nos seus trabalhos escolares e todos os 

jovens do Concelho em atividades de estudo, estando sempre presente um professor 

de apoio para qualquer solicitação. 

 

 

4. Idosos 

 

O envelhecimento da população é uma realidade do concelho, o que tem vindo a 

propagar o surgimento de várias respostas para as problemáticas associadas a esta 

realidade, designadamente: 

 

  Estruturas Residenciais para a Pessoas Idosas (ERPI) 

É uma resposta social destinada a alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, para idosos. As ERPIs têm como principais objetivos: proporcionar 

serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas, 

contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, criar condições 
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que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e potenciar a integração 

social. 

Em Monchique existem duas estruturas destas, que são a Santa Casa da 

Misericórdia de Monchique Lar São Gonçalo e a Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas D.ª Maria Costa Melo Catalão. 

  Centro de Dia 

O Centro de Dia é uma resposta social que presta um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 65 e mais 

anos. Esta resposta social tem como principais objetivos: assegurar a prestação de 

cuidados e serviços adequados à satisfação das necessidades e expectativas do 

utilizador, prevenir situações de dependência e promover a autonomia, promover as 

relações pessoais e entre as gerações, favorecer a permanência da pessoa idosa no seu 

meio habitual de vida, contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em 

instituições e promover estratégias de desenvolvimento da autoestima, da autonomia, da 

funcionalidade e da independência pessoal e social do utilizador. 

No concelho de Monchique esta resposta social é dinamizada pelo Centro de Dia 

de Monchique (Santa Casa da Misericórdia de Monchique) e pelo Centro de Dia de 

Alferce (Casa do Povo do Alferce). 

  Apoio Domiciliário 

De acordo com a Segurança Social, o apoio domiciliário é uma resposta social que 

consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou 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. A Casa do Povo de Alferce e o Centro de Dia de Marmelete 

promovem estas respostas sociais junto da população. 
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  Centro de Convívio  

O Centro de Convívio é uma resposta social de apoio a atividades sociais, 

recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas 

idosas, residentes numa determinada comunidade. O centro de convívio tem como 

objetivo, prevenir a solidão e o isolamento, incentivar a participação e inclusão dos 

idosos na vida social local, fomentar as relações interpessoais e entre as gerações e 

contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições. Em 

Monchique só há uma resposta social desta natureza, estando sediada no Centro de Dia 

de Marmelete. 

  Câmara Municipal de Monchique 

A Câmara Municipal de Monchique, consciente das características da população tem 

vindo a desenvolver estratégias de intervenção junto da população mais idosa a fim de 

promover um envelhecimento ativo e saudável. Deste modo, a Câmara Municipal 

atualmente tem em execução: 

a. Academia Sénior: equipamento social aberto desde de abril de 2014 que resulta de 

uma parceria entre a Câmara Municipal de Monchique e o Centro Paroquial de 

Monchique. A Academia Sénior de Monchique tem como objetivo promover um 

envelhecimento ativo, promover o ensino e promover a saúde física e mental dos 

seniores. Estes objetivos vão ser alcançados através da realização de aulas, atividades 

lúdicas, passeios, seminários entre outras atividades.  O grupo coral é o grupo com 

maior número de aderentes, cerca de 50 pessoas. Este equipamento é destinado a 

pessoas a partir dos 50 anos (ou de menos em casos excecionais); 

b. Plano Gerontológico 2016-2020: este plano, em termos conceptuais enquadra-se na 

temática do envelhecimento e demarca os objetivos e o período de atuação das 

intervenções a criar para a população-alvo, neste caso as pessoas idosas. 
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Capítulo XI 

Associativismos e Equipamentos Desportivos e 

Recreativos 
 

No concelho de Monchique existem várias associações recreativas, culturais e 

desportivas que contribuem fortemente para a promoção de atividades para a 

comunidade. 

Na Freguesia de Alferce: 

 ASCA – Associação Social e cultural de Alferce; 

 Associação da Casa do Povo de Alferce; 

 Associação de Caça e Pesca de Alferce. 

Na Freguesia de Marmelete:  

 Casa do Povo de Marmelete; 

 Centro de Dia de Marmelete; 

 Clube de Caçadores de Marmelete; 

 Clube de Caça e Pesca do Moinho do Coreino; 

 Clube “Os amigos da Floresta – O Pulmão do Algarve”; 

 Gruama – Associação de Amigos de Marmelete; 

 Marmelete Aventura Clube. 

Na Freguesia de Monchique:  

 Academia de Karaté de Monchique;  

 ADAC – Arte Divina Associação Cultural; 

 APAGARBE – Associação de Produtores de Aguardente de Medronho do 

Barlavento Algarvio; 

 APILGARBE – Associação dos Apicultores do Barlavento Algarvio; 

 ASPAFLOBAL – Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio; 

 Associação A Nossa Terra; 

 Associação Cultural e Recreativa de Monchique; 
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 Associação Cultural POSTIGO; 

 Associação das Guias de Portugal – 1.ª Companhia de Monchique; 

 Associação de Caça e Pesca “Os Monchiqueiros”; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica 2,3 de 

Monchique; 

 Associação Espiral de Vontades; 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monchique; 

 Badminton Clube de Monchique; 

 Clube de BTT de Monchique; 

 Clube Desportivo e Cultural da Nave; 

 Clube  “Os marafados”; 

 Clube Recreativo Monchiquense; 

 COOPACHIQUE – Cooperativa Agrícola do Concelho de Monchique, CRL.; 

 COOSBAL – Cooperativa de Suinicultores do Barlavento Algarvio, CRL.; 

 Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escotismo Católico Português: Agrupamento 

383 Monchique;  

 DANCIARTE – Grupo de Recolha e Difusão Cultural de Monchique; 

 Grupo Caça e Pesca de Monchique; 

 Grupo de dinamização cultural “O Monchiqueiro”; 

 Grujuca - Grupo Juvenil de Casais; 

 INPECO – Instituto Português de Ecologia; 

 IPEM – Instituto Português de Ecologia de Monchique; 

 Juventude Desportiva Monchiquense; 

 Memo – Associação Cultural; 

 MONS CICUS- Associação dos Agricultores do Concelho de Monchique; 

 Monchique Terra Clube; 

 Moto Clube Motards da Serra de Monchique. 
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Capítulo XII 

Perspetiva da População Residente 
 

Para recolher e avaliar os pareceres dos munícipes de Monchique, foram criados 

inquéritos por questionário on-line que foram disponibilizados durante o período de 

tempo compreendido entre o dia 3 e 28 de setembro de 2015. Os inquéritos por 

questionário foram previamente definidos por diferentes áreas de intervenção: Seniores, 

Habitação, Crianças e Jovens, Serviços de Saúde, Emprego/Formação e Educação. Os 

questionários eram similares e tinham várias perguntas-chave coincidentes: 

 Quais os apoios/serviços existentes que conhece, no concelho de Monchique? 

 Como tomou conhecimento desses apoios/serviços? 

 Qual o seu grau de satisfação relativamente à informação/divulgação do trabalho 

desenvolvido? 

 Qual o seu grau de satisfação relativamente ao trabalho desenvolvido pela 

Câmara? 

  Dos apoios existentes que melhorias podiam ser realizadas? 

 O que faz falta na comunidade é… 

 No total foram preenchidos 148 inquéritos por questionário. Os questionários 

que tiveram menor aderência foram: Seniores (18) e Crianças e Jovens (21). O inquérito 

da Habitação obteve 23 inquiridos e o de Emprego e Formação, 26. As temáticas com 

maior número de inquiridos, o que pressupõe que serão as áreas de maior interesse da 

população, foram: Serviços de Saúde e Educação, com 28 e 32 inquiridos 

respetivamente. 

De acordo com a metodologia utilizada foi possível apreender: 
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1. Educação 

 
 

a. De uma forma geral, a população tem conhecimento dos serviços e apoios que 

existem no concelho de Monchique na área da educação, embora a maioria dos 

inquiridos não beneficie dos mesmos; 

b. Que a Câmara Municipal e a partilha de informação por meio verbal foram os meios 

para dispersão dos conhecimentos associados ao ponto anterior, estando a maior 

parte dos inquiridos satisfeitos com a divulgação do trabalho desenvolvida na área da 

educação; 

 

c. Dos apoios/ serviços existentes que melhorias podiam ser realizadas? 

 Uma "hortinha para cada aluno" durante o ano inteiro; 

 Alargamento da comparticipação dos manuais escolares aos 2º e 3º ciclo, mesmo que 

não na sua totalidade, para que todas as crianças e jovens tivessem benefícios idênticos 

ou aproximados; 

 Criação de uma sala de explicações gratuitas para as disciplinas com maior taxa de 

insucesso, nomeadamente Matemática e Língua Portuguesa; 

 Transporte comparticipado (Ensino Secundário); 

 Dinamização da Escola E.B. 2,3 de Monchique; 

 As Atividades de Enriquecimento Curricular com começo no início do ano letivo; 

 Formação para auxiliares e professores ao nível das relações interpessoais; 

 Melhoramento das instalações escolares (iluminação, chão…); 

 Maior investimento em tecnologias de informação e comunicação; 

 Criação de um protocolo entre a Câmara e a Junta de Freguesia no sentido de dotar a 

sala de estudo de recursos humanos e materiais relacionados com a prestação de apoio 

aos alunos na elaboração de tarefas autónomas (trabalhos de casa, trabalhos de grupo, 

explicações); 

 Reforço das bibliotecas escolares (livros, materiais e equipamentos); 

 Serviço de apoio às famílias que possibilite o acolhimento das crianças durante a 

manhã; 

 Serviço de prolongamento para o 1.º ciclo ou um serviço de transporte que recolhesse 

as crianças nos estabelecimentos escolares e as transportasse para a ludoteca; 

 As refeições na escola deveriam ser gratuitas para todos os educandos; 
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 Processo de análise às candidaturas das bolsas de estudo mais rigoroso. 

 

d. O que faz falta na comunidade na área da Educação é a … 

 Criação de uma escola livre (fora do ensino padronizado); 

 Criação de uma Escola Secundária; 

 Diversidade nas opções de escolha; 

 Criação de mais postos de trabalho; 

 Acessibilidade à cultura (teatro, cinema, literatura, ...); 

 Vigilância no pré-escolar; 

 Melhoria das instalações da Escola Básica Manuel do Nascimento; 

 Interligação entre os agentes que integram a comunidade educativa (Escola - 

Encarregados de Educação - Câmara Municipal); 

 Diversificação de projetos educativos de combate ao abandono e insucesso escolar; 

 A melhoria dos espaços desportivos existentes nos recintos das Escolas do 

Agrupamento; 

 Divulgação junto das crianças e jovens; 

 Dinamização do agrupamento escolar; 

 Criação de mais atividades educativas que permitam a interação entre pais e filhos. 

 

2. Serviços de Saúde  

 

a. Todos os inquiridos revelaram conhecimento acerca da existência de apoios/serviços 

existentes na área da saúde em Monchique, nomeadamente os de carater privado, sendo 

que a difusão oral foi a forma mais identificada para a difusão dos conhecimentos dos 

mesmos, seguida da internet; 

b. As maiorias dos inquiridos revelam-se pouco ou nada satisfeitos com os serviços e 

apoios existentes;  

c. Na questão relacionada com o facto de beneficiar ou de ter beneficiado de algum 

serviço ou apoio ligado á saúde, a maioria dos inquiridos especificou que sim, 60.71%, 

dos quais 42.86% indicou a UCSP de Monchique; 

d. Na questão “Dos apoios/serviços existentes que melhorias podiam ser realizadas 

surgiram as seguintes sugestões: 
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 Maior oferta em termos de consulta de especialidade; 

 Mais visitas ao domicílio; 

 Apoios para que pessoas com dificuldades económicas possam beneficiar dos 

tratamentos disponíveis na Vila Termal das Caldas de Monchique - Spa Resort; 

 Mais condições de proximidade; 

 Melhor atendimento e mais informação acerca dos serviços disponíveis; 

 Apoio para os medicamentos e transporte para as consultas; 

 Instalação, no centro de saúde, de uma Unidade de Cuidados Continuados; 

 Apoios a nível psicológico para jovens, adultos e idosos; 

 Concessão de apoios financeiros aos Bombeiros Voluntários de Monchique na 

aquisição de veículos de transporte de doentes; 

 Aquisição da Unidade de Saúde Móvel para monitorização de indicadores básicos de 

saúde na população rural ou para pessoas com mobilidade condicionada; 

 Aumento dos serviços de saúde prestados na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados e reforço de médicos; 

 Disponibilizar um serviço de internamento. 

e. Na questão “O que faz falta na comunidade na área da saúde é a …” as propostas 

foram: 

 Existência de parteiras para acompanhar nascimentos em casa; 

 Criação de Infraestruturas e equipamentos para poderem realizar ecografias 

mamárias; 

 Realização de Campanhas de sensibilização e rastreios gratuitos; 

 Preocupação pelos que estão isolados; 

 Criação de um serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde de 

Monchique capacitado para dar resposta a urgências de menor gravidade; 

 Criação de campanhas de saúde e mais informação / divulgação; 

 Criação de descontos na medicação para os mais necessitados. 
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3. Habitação 

 

a. A maioria dos inquiridos quando questionados acerca dos apoios existentes na área 

da habitação no município disserem que não existia nenhum (56.52%). Dos apoios 

conhecidos, o que apresentou uma maior nominação foi a oferta dos projetos de 

arquitetura e especialidades; 

b. Os inquiridos tomaram conhecimento dos apoios na área da habitação através de 

pessoas conhecidas e pela Câmara Municipal de Monchique, de realçar que a maioria 

dos inquiridos indicaram estar nada e pouco satisfeitos relativamente à 

informação/divulgação do trabalho desenvolvido na área da habitação; 

c. A maioria dos inquiridos não beneficia ou beneficiou de algum apoio ligado à 

habitação; 

d. Na questão “Dos apoios existentes que melhorias podiam ser realizadas na área da 

Habitação?” foram recolhidas as seguintes respostas: 

 Um balcão de acolhimento com funcionários com conhecimentos de inglês; 

 Aumento dos apoios para jovens com mais de 30 anos; 

 Aumento dos apoios na mão-de-obra; 

 Maior investigação no processo de atribuição de apoios; 

 Construção de bairros; 

 Apoio à aquisição de habitação para casais jovens e com filhos; 

 Maior divulgação dos apoios existentes à população; 

 Construção de habitação a custos controlados; 

 Requalificação das habitações degradadas existentes para colocação no mercado a 

preços justos; 

 Recuperação de habitações em risco de queda. 

e. Na questão “O que faz falta na área da Habitação é a …” foram reconhecidas as 

seguintes instigações: 

 Pintura das casas na vila; 

 Disponibilização de lotes a preço acessível para a construção de habitações; 

 Criação de novos projetos de habitação social; 

 Ampliação do perímetro urbano da vila; 
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 Criação de apoios à recuperação de casas devolutas e/ou envelhecidas para posterior 

arrendamento; 

 Criação de uma plataforma gratuita de divulgação de venda e especialmente de 

arrendamento; 

 Construção de um bairro a custos controlados; 

 Incentivação e aproveitação à fixação de residentes na área urbana central da vila; 

 Informação / divulgação. 

  

4. Emprego e Formação  

 

a. A maioria das pessoas que foram alvo da aplicação do questionário quando 

abordadas acerca dos apoios/serviços existentes na área do Emprego e Formação a 

maioria conhece o Gabinete de Inserção Profissional e o Centro de Formação 

Profissional da Cooperativa Agrícola de Monchique, tendo cerca de um quarto dos 

inquiridos assinalado que não conhecem nenhum apoio ou serviço; 

b. Os inquiridos que conhecem os apoios/serviços nesta área indicaram que sabem da 

sua existência por “Pessoas Conhecidas” e pela “Segurança Social”; 

c. A maioria dos inquiridos está pouco satisfeito com os apoios/ serviços existentes, 

sendo que a maioria dos inquiridos indica que não beneficia de apoio ou serviço na área 

do emprego e formação; 

d. Na questão “Dos apoios/serviços existentes que melhorias podiam ser realizadas?” 

foram recolhidas as seguintes respostas: 

 Proporcionar cursos de formação financiados para quem é licenciado e não tem 

perspetivas de emprego; 

 Mais divulgação e melhoria a nível de serviços; 

 Mais visitas porta a porta; 

 Aumentar o número de dias de atendimento no Gabinete de Inserção Profissional; 

 Estímulo à contratação de desempregados beneficiários de apoios; 

 Construção de um centro empresarial/ninho de empresas;  

 Formação no âmbito de empreendedorismo e da criação do próprio emprego para 

adultos e jovens;  
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 Abertura de cursos de educação e/ou formação centrados na potenciação dos recursos 

naturais existentes; 

 Aumentar o período de contratação. 

e. Na pergunta aberta “ O que faz falta na comunidade em relação ao emprego é a...” 

foi indicado pelos inquiridos: 

 Contribuição por parte dos desempregados no melhoramento da comunidade; 

 Potenciação do turismo na área; 

 Ajuda na criação do próprio emprego; 

 Dinamização do comércio e a indústria; 

 Criação de políticas de fixação da população e atração de investimento baseadas na 

reestruturação de sectores da economia local; 

 Criação de um projeto de reabilitação urbana; 

 Isenção de taxas e impostos às empresas locais que contratem desempregados em 

idade jovem. 

 

5. Crianças e Jovens 

 

 Dos apoios/serviços existentes para criança e jovens os inquiridos revelaram ser mais 

conhecedores da Ludoteca de Monchique, das Férias Desportivas e da CPCJ, sendo que 

a maioria indica que tomou conhecimento dos mesmos pela Câmara Municipal de 

Monchique e através de pessoas conhecidas; 

 Em relação ao grau de satisfação relativamente à informação/divulgação do trabalho 

desenvolvido com Crianças e Jovens é em geral satisfatório; 

 As atividades que os inquiridos mais conhecem orientadas para as crianças e jovens 

são as piscinas municipais e o ginásio municipal; 

 Na questão “Dos apoios/serviços existentes que melhorias podiam ser realizadas?” as 

respostas obtidas foram: 

 Período de horários;  

 Maior oferta em termos de ginástica; 

 Transporte das escolas para a Ludoteca; 

 Alargamento do horário de funcionamento da Ludoteca; 



Diagnóstico Social da Rede Social de Monchique 

  

83 

 

 Recursos humanos para apoiar as crianças nos trabalhos de casa; 

 Mais apoios para os estudantes do Ensino Secundário e do Ensino Superior; 

 Melhoramento das condições do pavilhão;  

 Uma piscina em Marmelete; 

 Professores de diversas modalidades desportivas e de dança em Marmelete; 

 Diversos clubes/atividades de teatro, música, pintura, bordados, entre outras 

áreas ligadas às artes; 

 Gratuitidade das atividades para as Crianças e Jovens. 

 Na pergunta “O que faz falta na comunidade para Crianças e Jovens é a ...” as 

respostas obtidas foram: 

 Criação de outras atividades como: Judo, Aikido, Teatro; 

 Construção de uma piscina em Marmelete; 

 Criação de mais apoios personalizados por parte das entidades municipais (não a 

nível financeiro), mas em aconselhamento; 

 Criação de uma maior diversidade de oferta desportiva e cultural; 

 Criação de uma biblioteca no jardim perto da fonte dos chorões. 

 

6. Seniores 

 

a. No questionário com a temática dos Seniores foi percetível que a população tem 

conhecimentos acerca dos apoios/serviços existentes no concelho para a população 

idosa, com enfase no conhecimento das repostas socias existentes. O conhecimento 

descrito foi adquirido através de pessoas conhecidas e dos serviços da Câmara 

Municipal; 

b. Os inquiridos revelaram um grau de satisfação positivo relativamente à 

informação/divulgação do trabalho desenvolvido com a população sénior; 

c. Na questão “Dos apoios/serviços existentes que melhorias podiam ser realizadas?” 

foram obtidas as seguintes respostas: 

 Uma recompensa para os familiares que cuidam dos idosos em casa; 

 Maior abrangência e flexibilidade dos apoios; 

 Mais apoios para os seniores; 
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 Mais trabalhos de voluntariado/interação entre crianças, jovens e idosos. 

d. Na pergunta aberta “O que faz falta na comunidade para a população sénior é a…” as 

considerações apresentadas foram as seguintes: 

 Envolvência dos idosos na elaboração dos projetos; 

 Aquisição de uma sala de convívio intergeracional, com horário alargado;  

 Dinamização de atividades culturais para todos; 

 Criação de apoio domiciliário que dê resposta às necessidades específicas das 

famílias;  

 Dinamização de visitas regulares que combatam a solidão dos isolados e doentes;  

 Criação de um apoio regular ou pontual a familiares/cuidadores de doentes ou 

pessoas dependentes;  

 Valorização dos saberes e tradições; 

 Aquisição de apoios nos medicamentos e comida; 

 Construção ou recuperação de algum edifício do concelho para alojar pessoas que 

vivem isoladas; 

 Informação/divulgação. 
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Capítulo XIII 

Perspetiva das Entidades Parceiras da Rede 

Social 
  

Foram enviados questionários on-line para as 30 Entidades Parceiras da Rede 

Social de Monchique, a fim de perceber quais os problemas que as mesmas consideram 

mais prioritários em relação a várias áreas de atuação: Emprego/Desemprego, Saúde, 

Escolarização, Ação Social – Infância e Juventude, Ação Social – Envelhecimento, 

Ação Social – Deficiência, Habitação/ Condições de Habitabilidade, Acessibilidade/ 

Mobilidade, Formação/Qualificação, Criminalidade e Segurança, Cidadania e 

Participação, Cultura/Lazer/Turismo, Cultura e Interação Organizacional, Demografia/ 

População, Ambiente e Território, Economia Local/Atividades Económicas e Políticas 

Públicas e Sociais. Por fim, foi questionado quais os equipamentos prioritários para o 

concelho, nos próximos 5 anos. O inquérito por questionário on-line, denominado por 

“Rede Social de Monchique – Atualização de Diagnóstico Social”, obteve, entre 19 de 

agosto e 21 de setembro de 2015, a resposta de 16 entidades parceira, das quais se 

obtiveram as seguintes sinalizações: 

Emprego/Desemprego Desemprego de Longa Duração 

Dificuldade no Acesso ao Primeiro Trabalho 

Escolarização Iliteracia 

Saída Antecipada do Sistema de Ensino 

Saúde Alcoolismo 

Doenças do Foro Psicológico 

Ação Social: Infância e 

Juventude 

Fracas Competências Pessoais, Socais e Parentais 

Consumo de Drogas e outras Substâncias Psicoativas 

Ação Social: Envelhecimento Isolamento Social e Familiar 

População idosa em Situação de Dependência sem Apoio 

Ação Social: Deficiência  Insuficiência Retaguarda/ Incapacidade Familiar 

Problemas de Empregabilidade 
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Habitação/Condições de 

Habitabilidade 

Desfasamento dos Encargos Habitacionais face ao Rendimento da 

População 

Inexistência/ Insuficientes Incentivos na Habitação para a Fixação da 

População Jovem 

Acessibilidade/Mobilidade  Deficiente/ Inadequada Rede de Transportes Públicos face às 

Necessidades da População 

Horários dos Transportes Públicos Desadequados 

Formação/Qualificação Desajustamento/Desadequação entre Oferta de Ensino/Formação e 

Mercado de Trabalho 

Baixas Qualificações/ Competências Profissionais 

Criminalidade e Segurança Violência Doméstica 

Comportamentos Delinquentes/Marginalidade 

Cidadania e Participação Fraca Mobilização por parte dos Cidadãos para a Atividade Associativa 

Fraca Mobilização dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Ações de 

Voluntariado 

Cultura e Interação 

Organizacionais 

Falta de Articulação/Comunicação Interinstitucional 

Desadequação da Cultura das Organizações ao Trabalho em Parceria 

Demografia/ População  Despovoamento/Desertificação 

Baixa Densidade Populacional 

Ambiente/Território Incêndios Florestais 

Fraca Valorização das Questões Ambientais/Ecológicas 

Economia Local/ Atividades 

Económicas 

Fraca Dinâmica/Diversidade do Tecido Produtivo/Empresarial Local 

Crise Acentuada da Economia Local 

Políticas Públicas e Sociais Falta de Articulação/Desajustamento entre os Instrumentos de 

Planeamento Locais  

Falta de Recursos para a Operacionalização das Políticas Públicas 

Equipamentos/Serviços e 

Respostas Sociais 

Creches 

Equipamentos de Saúde para Doentes Dependentes após Alta 

Hospitalar (Hospital de Retaguarda) 

Serviço de Apoio Domiciliário 
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Capítulo XIV 

Necessidades/Eixos de Intervenção 
 

Segundo a teoria da pirâmide de necessidades de Maslow é importante 

estabelecer prioridades em relação às necessidades mais prementes da comunidade alvo. 

Como tal, é de considerar as necessidades de segurança, fisiológicas, de pertença, de 

estima e de autorrealização, e a partir destas orientar o levantamento das necessidades 

de forma mais consistente e adequada.  

Face ao exposto, perspetiva-se a intervenção junto de famílias multidesafiadas, 

nomeadamente as identificadas nos seguintes como eixos prioritários de intervenção: 

 

 

Grupos 
Específicos  

• Intervenção Social: 
Pessoas ou 
familias que se 
encontrem em 
situação de grande 
vulnerabilidade 
bio-psico-socio 
e/ou  cultural. 

Educação 

•Promoção das 
Comepetências 
Parentais e 
Pessoais; 

•Promoção das 
Competências 
Profissionias; 

Saúde 

•Saúde Mental; 

•Comportamentos 
aditivos 
(dependências); 

•Unidade de longa 
duração. 

Equipamentos 
Sociais 

•Falta de respostas 
sociais na área dos 
idosos, 
nomeadamente ao 
nível do Apoio 
Domiciliário e das 
ERPI. 
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Capítulo XV 

Análise SWOT 
Quadro 23 - Análise SWOT do Concelho Monchique 

S (Strenghts – Pontos Fortes) W (Weaknesses – Pontos Fracos) 

 Biodiversidade; 

 Espaços verdes; 

 Recursos naturais; 

 Qualidade do ambiente; 

 Saberes tradicionais; 

 Fortes tradições locais; 

 Reconhecimento dos produtos e comidas tradicionais; 

 Potencialidades turísticas; 

 Existência de estância termal;  

 Relações de vizinhança e entreajuda; 

 Serviços de deslocação fornecidos pelas freguesias; 

 Espaços lúdicos para crianças, jovens e idosos; 

 Equipamentos desportivos; 

 Piscinas municipais; 

 Creche (existência de vagas e mensalidade reduzida em 

comparação a outros concelhos; possibilidade de redução ou 

isenção de custos). 

 

 População envelhecida; 

 Dispersão populacional; 

 Desertificação, ao nível dos jovens; 

 Isolamento social; 

 Interioridade;  

 Bens e serviços centralizados na vila. 

 Falta de dinamização de atividades para a Comunidade Juvenil; 

 Analfabetismo; 

 Níveis baixos de escolaridade; 

 Taxa de abandono no 3º ciclo; 

 Elevado número de pensionistas; 

 Mão-de-obra pouco qualificada; 

 Níveis elevados de desemprego;  

 Desemprego de longa duração; 

 Oportunidades de Emprego reduzidas; 

 Fraca dinâmica/diversidade do tecido produtivo/empresarial local; 

 Apoios sociais insuficientes; 

 Condições das habitações; 

 Barreiras arquitetónicas; 

 Prestações de cuidados de saúde limitadas ao nível da saúde mental, psiquiatria e apoio 

domiciliário; 

 Degradação do património cultural local; 
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 Rede deficitária de equipamentos culturais; 

 Falta de integração efetiva das comunidades estrangeiras no concelho; 

 Via de acesso Monchique - Portimão instável (fraca iluminação, sinuosa, inexistência de alguns 

espaços destinados para a paragem de autocarros). 

O (Opportunities - Oportunidades)    T (Threats - Ameaças) 

 Existência de recursos para projetos de apoio à escolaridade, 

educação, habitação e natalidade;   

 Turismo natureza; 

 Gastronomia; 

 Natureza: promoção de desportos radicais ao ar livre; 

 Existência de várias parcerias na promoção do concelho; 

 Desenvolvimento turismo habitação/ rural.  

 Situação socioeconómica do país; 

 Risco de pobreza; 

 Elevado risco de incêndio; 

 Envelhecimento populacional; 

 Atração dos grandes centros urbanos no litoral. 
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Considerações Finais 

 

O Diagnóstico Social de Monchique é um documento onde estão expressos os 

principais resultados que permitem a análise do concelho, sendo um instrumento 

preponderante para o planeamento de desenvolvimento e intervenção social. O presente 

documento tem por base uma metodologia participativa, analítica e sintetizada da 

informação que foi extraída junto dos parceiros do Conselho Local de Ação Social e da 

população em geral, bem como de dados estatísticos municipais. 

Através do Diagnóstico Social é possível conhecer a comunidade ao nível da sua 

dimensão geográfica, económica, sociológica e ideológica. A análise da caracterização 

populacional de Monchique é fundamental, pois permite percecionar a realidade do 

concelho, as carências, as assimetrias e as necessidades a suprimir. Através deste, 

vislumbra-se que o concelho além de possuir uma elevada qualidade de ambiente, 

biodiversidade e de recursos naturais, detém algumas vulnerabilidades sociais, 

designadamente ao nível da educação, emprego, intervenção social e de equipamentos 

sociais. 

No que se infere à questão do envelhecimento demográfico que tem vindo a 

aumentar no concelho de Monchique é necessário criar medidas sociais que promovam 

uma melhoria na qualidade de vida da população mais idosa. 

Assim sendo, o presente Diagnóstico Social define os eixos de intervenção, de 

forma a discernir quais as principais áreas de ação. Para a execução das atividades, que 

serão formuladas com base no diagnóstico realizado, será preponderante a articulação e 

monitorização das medidas e projetos pelos parceiros da Rede Social. 
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https://www.iefp.pt/documents/10181/702497/SIE+-+Desemprego+registado+por+concelhos+dezembro+2014.pdf/2d44fd66-ba78-4bfb-8442-3fb36dfb5406
https://www.iefp.pt/estatisticas
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
http://www.pordata.pt/Municipios
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Anexo I - Análise global da perspetiva da população e das entidades 

parceiras da Rede Social 

Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Crianças e 

Jovens 
 Comunidade juvenil com poucos 

recursos (Reflexão World Café CPCJ 

em Monchique a 23 de março de 2015); 

 Insuficientes formas de ocupação para 

jovens (Reflexão World Café CPCJ em 

Monchique a 23 de março de 2015); 

 Mais apoio ao nível da psicologia, 

psicomotricidade e terapia da fala; 

 Consumo de álcool e drogas (problema 

identificado através do questionário 

realizado às entidades parceiras da 

Rede Social); 

 Fracas competências pessoais, sociais e 

parentais (problemas identificados 

através do questionário realizado às 

entidades parceiras da Rede Social). 

 Segundo o Relatório Anual de 

2016, estavam a decorrer 57 

processos de crianças/jovens em 

risco no concelho de Monchique; 

 Existem apoios preventivos e 

terapêuticos através da 

psicomotricidade, psicologia e 

terapia da fala. 

 

 

 Período de horários;  

 Maior oferta na modalidade de ginástica; 

 Transporte das escolas para a Ludoteca; 

 Alargamento do horário de funcionamento da Ludoteca; 

 Recursos humanos para apoiar as crianças nos TPC; 

 Mais apoios para os estudantes do Ensino Secundário e Superior; 

 Melhoramento das condições do pavilhão;  

 Uma piscina em Marmelete; 

 Professores de diversas modalidades desportivas em Marmelete; 

 Diversos clubes/atividades de teatro, música, pintura, bordados, entre 

outras áreas ligadas às artes; 

 Gratuitidade das atividades para as crianças e jovens. 

 Outras atividades como: Judo, Aikido, Teatro; 

 Construção de uma piscina em Marmelete; 

 Mais apoio personalizado por parte das entidades municipais (não a 

nível financeiro), mas em aconselhamento; 

 Maior diversidade de oferta desportiva e cultural; 

 Criação de uma biblioteca no jardim perto da Fonte dos Chorões. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Seniores  Respostas insuficientes ao nível do 

alojamento permanente para pessoas 

idosas (ERPI); 

 Isolamento; 

 População idosa em situação de 

dependência sem apoio. 

 Extensas listas de espera nas 

ERPI situadas no concelho de 

Monchique; 

 Índice de Envelhecimento em 

Monchique (2015) situou-se nos 

376.4, valor superior ao de 

Portugal (146.5); 

 Índice de Longevidade em 2015 

no concelho de Monchique (60.4) 

era igualmente elevado quando 

comparado com a média de 

Portugal (49); 

 O Índice de Dependência de 

Idosos em 2015 no concelho de 

Monchique posicionou-se nos 

59.7, sendo que a média de 

Portugal (31,8). 

 Condições habitacionais 

degradadas; 

 Pensão de velhice apresenta 1502 

beneficiários em 2016; 

 Pensão de sobrevivência regista 

508 beneficiários em 2016. 

 

 

 Uma recompensa para os familiares que cuidam dos idosos em casa; 

 Maior abrangência e flexibilidade dos apoios; 

 Mais trabalhos de voluntariado/interação entre crianças, jovens e idosos; 

 Envolver os idosos na elaboração dos projetos; 

 Uma sala de convívio intergeracional, com horário alargado;  

 Atividades culturais para todos; 

 Apoio Domiciliário que dê resposta às necessidades específicas das 

famílias; 

 Visitas regulares que combatam a solidão dos isolados e doentes;  

 Apoio regular ou pontual a familiares/cuidadores de doentes ou pessoas 

dependentes;  

 Valorizar saberes e tradições; 

 Apoios nos medicamentos e comida; 

 Faz falta ser construído ou recuperado algum edifício do nosso concelho 

para alojar pessoas que vivem isoladas; 

 Mais informação/divulgação. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Educação  Elevados níveis de analfabetismo; 

 Maioria dos residentes possui o 

equivalente à 4ª classe; 

 Inexistente/insuficiente 

acompanhamento do Encarregado de 

Educação no percurso escolar (World 

Café CPCJ – 23 de março de 2015). 

 Elevada taxa de retenção e 

abandono escolar, essencialmente 

no 3º CEB; 

 Elevada taxa de analfabetismo no 

concelho (freguesia de Alferce – 

14,96, freguesia de Marmelete 

16,87 e freguesia de Monchique 

10,94) superior à média de 

Portugal (5,22) – Censos de 2011; 

  Inexistência de Escola em 

Alferce. 

 Uma "hortinha para cada aluno" durante o ano inteiro; 

 Alargamento da comparticipação dos manuais escolares para o 2º e 3º 

CEB, mesmo que não na sua totalidade, para que todas as crianças e 

jovens tivessem benefícios idênticos ou aproximados; 

 Criação de uma sala de explicações gratuitas para as disciplinas com 

maior taxa de insucesso, nomeadamente Matemática e Língua 

Portuguesa; 

 Transporte comparticipado (Ensino Secundário); 

 As AEC com começo no início do ano letivo; 

 Formação para auxiliares e professores ao nível das relações 

interpessoais; 

 Mais apoios monetários para os alunos com dificuldades.  

 Melhoramento das instalações escolares (iluminação, chão…); 

 Maior investimento em tecnologias de informação e comunicação; 

 Criação de um protocolo entre a CMM e a JF no sentido de dotar a sala 

de estudo de recursos humanos e materiais relacionados com a prestação 

de apoio aos alunos na elaboração de tarefas autónomas (trabalhos de 

casa, trabalhos de grupo, explicações); 

 Reforço das bibliotecas escolares (livros, materiais e equipamentos); 

 Serviço de apoio às famílias que possibilite o acolhimento das crianças 

durante a manhã; 

 Serviço de prolongamento para o 1.º CEB ou um serviço de transporte 

que recolhesse as crianças nos estabelecimentos escolares e as 

transportasse para a ludoteca; 

 As refeições na escola deveriam ser gratuitas para todos os educandos; 

 Processo de análise às candidaturas das bolsas de estudo mais rigoroso.  

 Uma escola libre (fora do ensino padronizado); 

 Ensino secundário;  

 Aumento do número de funcionários; 
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 Mais acesso à cultura (teatro, cinema, literatura,...); 

 Alargamento do horário da creche municipal; 

 Vigilância no pré-escolar; 

 Melhoria das instalações da Escola Básica Manuel do Nascimento; 

 Uma maior interligação entre os agentes que integram a comunidade 

educativa (Escola - Encarregados de Educação - Câmara Municipal); 

 Diversificação de projetos educativos de combate ao abandono e 

insucesso escolar; 

 A melhoria dos espaços desportivos existentes nos recintos das Escolas 

do Agrupamento; 

 Divulgação junto das crianças e jovens; 

 Dinamização do Agrupamento Escolar; 

 Mais atividades educativas que permitam a interação entre pais e filhos. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Criminalidade 

e 

Segurança 

 Violência doméstica (problemas 

identificados através do questionário 

feito às entidades parceiras da Rede 

Social); 

 Comportamentos delinquentes 

(problemas identificados através do 

questionário feito às entidades parceiras 

da Rede Social). 

 Em 2015 registadas 141 

ocorrências: 64 contra o 

património, 39 contra a vida em 

sociedade, 16 contra pessoas e 2 

contra o Estado. 

 Vigilância no pré-escolar; 

 Mais visitas porta a porta. 

Cidadania  

e 

 Participação 

 Fraca mobilização dos cidadãos para 

ações de voluntariado (problema 

identificado através do questionário 

realizado às entidades parceiras da 

Rede Social); 

 Fraca mobilização para a atividade 

associativa (problema identificado 

através do questionário realizado às 

entidades parceiras da Rede Social). 

 10 % da população tem 

características dissemelhantes da 

portuguesa, percentagem 

superior à média de Portugal 

(8,3%). 

 

 Visitas regulares para combater a solidão dos isolados e doentes; 

 Diversos clubes/atividades de Teatro, música, pintura, bordados, entre 

outras áreas ligadas as artes. 

Formação 

 e 

 Emprego 

 Gabinete de Inserção Profissional 

aberto 1 vez por semana; 

 Taxa de demprego superior à média de 

Portugal; 

 Desemprego de longa duração; 

 Trabalho precário; 

 Emprego sazonal; 

 Diminuta oferta de emprego; 

 Dificuldades de acesso ao primeiro 

emprego; 

 Mão- de-obra pouco qualificada. 

 População empregada 

maioritariamente do sexo 

masculino; 

 Percentagem elevada de 

trabalhadores por conta própria 

isolados (13.7%) quando 

comparado com o Algarve e com 

Portugal. 

 População empregada no setor 

primário (8,5 %), mais do dobro 

do Algarve e Portugal; 

  N.º de pessoas que dependem do 

 Proporcionar cursos de formação financiados para quem é licenciado e 

não tem perspetivas de emprego; 

 Mais divulgação e melhoria a nível de serviços; 

 Aumentar o número de dias de atendimento do Gabinete de Inserção 

Profissional; 

 Estímulo à contratação de desempregados beneficiários de apoios; 

 Construção de um centro empresarial/ninho de empresas;  

 Formação no âmbito de empreendedorismo e da criação do próprio 

emprego para adultos, jovens;  

 Abertura de cursos de educação e/ou formação centrados na potenciação 

dos recursos naturais existentes. 

 Aumentar o período de contratação; 



Diagnóstico Social da Rede Social de Monchique 

99 

 

trabalho é relativamente próximo 

do n.º de dependentes de reforma 

e/ou pensão. 

 Nos meses de Verão há menor 

n.º de desempregados; 

 Taxa de emprego de 43,4 % 

sendo uma das mais baixas; 

 Taxa de desemprego de 

Monchique (13.7%) 1.º semestre 

de 2015 superior à média de 

Portugal; 

 Monchique é o concelho onde 

existem menos ganhos mensais 

(750.8€), comparando com as 

cidades vizinhas; 

 Subsídio de Desemprego em 

2016 com 190 beneficiários no 

concelho; 

 Subsídio Social de Desemprego 

em 2016 com 17 beneficiários; 

 Subsídio Social de Desemprego 

Subsequente em 2016 com 56 

beneficiários. 

 Contribuição por parte dos desempregados no melhoramento da 

comunidade; 

 Potenciar o turismo na área; 

 Maior ajuda na criação do próprio emprego; 

 Falta dinamizar o comércio e a indústria; 

 Políticas de fixação da população e atração de investimento baseadas na 

reestruturação de setores da economia local; 

 Criação de um projeto de reabilitação urbana; 

 Isenção de taxas e impostos às empresas locais que contratem 

desempregados em idade jovem. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Cultura/ 

Lazer e 

Turismo 

 Desvalorização das atividades e eventos 

promovidos (problema identificado 

através do questionário realizado às 

entidades parceiras da Rede Social); 

 Deficiente dinâmica cultural e de lazer 

no concelho (problema identificado 

através do questionário realizado às 

entidades parceiras da Rede Social); 

 Insuficiente marketing social (problema 

identificado através do questionário 

realizado às entidades parceiras da Rede 

Social). 

 Degradação do património 

arqueológico do concelho; 

 Insuficiente aproveitamento dos 

espaços lúdicos e culturais. 

 

 Diversos clubes/atividades de teatro, música, pintura, bordados, entre 

outras áreas ligadas às artes; 

 Valorizar saberes e tradições; 

 Potenciar o turismo na área; 

 Mais divulgação/ informação. 

Serviços  

de 

 Saúde 

 Diminuição do nº de serviços 

(psicologia e internamento); 

 Serviços de saúde com custos 

acrescidos (Vila Termal das Caldas de 

Monchique e Medchique); 

 Níveis elevados de alcoolismo; 

 Doenças do foro psiquiátrico; 

  Doenças crónicas; 

 Incapacidade familiar no 

acompanhamento de indivíduos 

portadores de deficiência; 

 Apoios especializados para indivíduos 

com doença mental. 

 Dualidade na satisfação em 

relação aos serviços de saúde – 

questionário A sua opinião conta; 

 Segundo dados de 2001, existiam 

415 indivíduos com deficiência 

em Monchique; 

 137 indivíduos beneficiários da 

Pensão de Invalidez (2016); 

 Na freguesia de Monchique não 

têm médico 482 utentes, em 

Marmelete 35 e em 18 utentes; 

 Não há serviço de internamento 

hospitalar. 

 

 Maior oferta em termos de consulta de especialidade; 

 Mais visitas ao domicílio; 

 Apoios para que pessoas com dificuldades económicas possam 

beneficiar dos tratamentos disponíveis na Vila Termal das Caldas de 

Monchique - Spa Resort; 

 Mais condições de proximidade; 

 Melhor atendimento e mais informação acerca dos serviços 

disponíveis; 

 Apoio para os medicamentos e transporte para as consultas; 

 Instalação, no centro de saúde, de uma Unidade de Cuidados 

Continuados; 

 Apoios ao nível psicológico para jovens, adultos e idosos; 

 Concessão de apoios financeiros aos Bombeiros Voluntários de 

Monchique na aquisição de veículos de transporte de doentes; 

 Aquisição da Unidade de Saúde Móvel para a monitorização de 

indicadores básicos de saúde na população rural ou com mobilidade 

condicionada; 

 Aumento dos serviços de saúde prestados na Unidade de Cuidados de 
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Saúde Personalizados e reforço de médicos; 

 Disponibilizar um serviço de internamento; 

 Parteiras para acompanhar nascimentos em casa; 

 Infraestruturas e equipamentos para poderem realizar ecografias 

mamárias; 

 Campanhas de sensibilização e rastreios gratuitos; 

 Maior preocupação pelos que estão isolados; 

 Criação de um serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde 

de Monchique capacitado para dar resposta a urgências de menor 

gravidade; 

 Campanhas de saúde e mais informação / divulgação; 

 Descontos na medicação para os mais necessitados. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Acessibilidade/ 

Mobilidade 

 Conservação da rede viária; 

 Horário dos transportes públicos 

limitados e desadequados; 

 Barreiras arquitetónicas. 

 De Alferce-Monchique e 

Monchique- Alferce são 

disponibilizados cinco 

transportes ao longo do dia; 

 De Marmelete a Monchique 

existem quatro transportes 

possíveis de Monchique a 

Marmelete existem três; 

 Onze deslocações entre 

Monchique - Portimão. Por outro 

lado, entre Portimão e 

Monchique existem nove 

deslocações; 

 Disponibilização de transporte 

pelas Juntas de Freguesia. 

 Melhoria dos espaços desportivos existentes nos recintos das Escolas 

do Agrupamento; 

 Melhoramento das instalações escolares (iluminação, chão…). 

 

Equipamentos/ 

Serviços e 

respostas 

sociais 

 Inexistência de um Centro para 

pessoas com doenças do foro 

psicológico (adultos e idosos); 

  Inexistência de uma Unidade de 

Cuidados Continuados; 

 Inexistência de apoios no concelho 

para pessoas portadoras de 

deficiência; 

 Inexistência de Serviço de 

internamento; 

 Inexistência de uma Unidade para a 

realização de atividades com pessoas 

portadoras de deficiência. 

 Inexistência de Apoio 

Domiciliário com sede em 

Monchique. 

 Apoio ao nível psicológico para jovens, adultos e idosos; 

 Unidade de Cuidados Continuados; 

 Apoio Domiciliário em Monchique; 

 Internamento hospitalar; 

 Sala de convívio intergeracional; 

 Visitas regulares que combatam a solidão de isolados e doentes; 

 Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com deficiência; 

 Serviço de Apoio Domiciliário para Idosos 24h/7 dias por semana; 

 Equipamentos de saúde para doentes dependentes após alta hospitalar. 
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Área Problema/ Necessidade Dados que Fundamentam Propostas 

Habitação  Habitações degradadas e algumas sem 

instalações; 

 Desertificação; 

  Falta de divulgação de apoios; 

  Ausência de habitação social. 

 

 Em 2015 e 2016 foram pedidos 

13 apoios à habitação, 

designados por Apoios a 

Estruturas Sociais 

Desfavorecidas ou Dependentes; 

 Mais de metade das habitações 

tem pelo menos 45 anos; 

 Desfasamento dos encargos 

habitacionais face ao rendimento 

da população; 

 Residentes pouco informados 

sobre os apoios à habitação 

existentes no concelho (cf. 

questionário dirigido à 

população); 

 702 pessoas vivem sozinhas 

(Censos 2011); 

 Casos de sobrelotação ou 

famílias numerosas (38 casos de 

coabitação com 6 ou mais 

pessoas no mesmo espaço). 

 

 

 

 Um balcão de acolhimento com funcionários com conhecimentos de 

inglês; 

 Aumento dos apoios para jovens com mais de 30 anos; 

 Aumento dos apoios na mão-de-obra; 

 Maior investigação no processo de atribuição de apoios; 

 Construção de bairros; 

 Apoio à aquisição de habitação para casais jovens e com filhos; 

 Maior divulgação dos apoios existentes à população; 

 Requalificação das habitações degradadas existentes para colocação no 

mercado a preços justos; 

 Recuperação de habitações em risco de queda. 

 Pintura das casas na vila; 

 Disponibilização de lotes a preço acessível para a construção de 

habitações; 

 Novos projetos de habitação social; 

 Alargamento do perímetro urbano da vila; 

 Incentivo e apoio à recuperação de casas devolutas e/ou envelhecidas 

para posterior arrendamento; 

 Criação de uma plataforma gratuita de divulgação de venda e 

especialmente de arrendamento; 

 Construção de um bairro a custos controlados. 
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Anexo II - Inquéritos por questionário 

on-line à comunidade 
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Anexo III - Guião de entrevista 

aplicada às técnicas de Serviço Social 

– Segurança Social, Santa Casa da 

Misericórdia de Monchique, Casa do 

Povo de Alferce, Centro de Dia de 

Marmelete e Academia Sénior de 

Monchique 

 

I – Caracterização da Entidade 

1. Designação  

2. Pessoa inquirida (nome)  

3. Data de abertura   

 

II  - Caracterização dos utentes 

1. Quem são os utentes, de acordo com o grupo etário e o sexo? 

2. Quais as principais necessidades? 

3. De que freguesias são os utentes? Qual a freguesia mais significativa? 

 

III  -  Caracterização das respostas 

1. Quais as atividades/apoios que a entidade promove? 

2. Quais as atividades que podiam ser incluídas? 

3. Quais os principais obstáculos existentes dentro da entidade, que comprometem 

o seu ideal funcionamento (escassez de recursos humanos, recursos financeiros, 

instalações)? 

 

IV – População no concelho de Monchique  
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1. As respostas sociais no concelho respondem às necessidades da população? 

2. Quais os principais problemas relacionados com a população?  

3. Que medidas e políticas municipais deveriam ser implementadas para reforçar os 

apoios sociais para a população? 

 

V – Intervenção do município 

1. O município desenvolve medidas adequadas para a população? Porquê? 

2. Quais os serviços que conhece e encaminhou os utentes?  
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Anexo IV - Inquérito por questionário 

aplicado às entidades parceiras da Rede 

Social 
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