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DIAGNOSTICO SOCIAL – 2013
Introdução

1 - Introdução
O Diagnóstico Social é um instrumento de suporte ao desenvolvimento social local e
consubstancia “o retrato da geografia social de um território”.
O presente documento constitui a terceira atualização do Diagnóstico Social de
Arcos de Valdevez e, partindo dos documentos anteriormente elaborados e seguindo
metodologias participativas que envolveram os diversos parceiros e agentes locais,
identifica-se como um novo instrumento de suporte ao planeamento estratégico, ou
seja, à elaboração de um novo Plano de Desenvolvimento Social concelhio para o
triénio 2013/2016
Nele procura-se:


Analisar e interpretar a realidade social do concelho identificando
necessidades e problemas mas, também, recursos e potencialidades,
definindo áreas prioritárias de intervenção;



Construir um instrumento que permita a tomada de decisões, concertadas e
estratégicas;



Contribuir para a consolidação das parcerias e consequentemente do CLAS.

Foi elaborado pelo Núcleo Executivo da Rede Social de Arcos de Valdevez do qual
fazem parte os representantes das seguintes entidades:


Município de Arcos de Valdevez



Segurança Social



Instituto de Emprego e Formação Profissional



Ministério da Educação



Centro de Saúde de Arcos de Valdevez



Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Arcos de Valdevez



Associação

Arcos de Valdevez

Social

Recreativa

Juventude

de

Vila

Fonche
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2 - Sumário Executivo
Os fenómenos da pobreza e da exclusão social têm adquirido, nos últimos anos,
uma visibilidade crescente, algo que decorre da perceção cada vez mais vincada do
seu estatuto enquanto realidade que importa combater.
Porém, é necessário ter uma visão global e territorializada do fenómeno, que
permita apreender todo o seu alcance e complexidade, de forma a evitar acções que
se limitem a atuar sobre os efeitos sem atacar as suas causas.
Neste sentido é fundamental que os diferentes parceiros sociais, as instituições e a
comunidade em geral, saibam lançar um olhar cada vez mais incisivo sobre a
realidade socioeconómica e cultural em que se inserem de forma a produzir
respostas adequadas aos problemas sociais sobre os quais é preciso intervir.
Ora a análise dos processos sociais e das dinâmicas de mudança recobre uma
pluralidade de contextos e de temáticas inter-setoriais, estando em causa na sua
análise, sobretudo a necessidade de procurar um objectivo de qualidade de vida e
coesão social.
Desta forma a análise dos contextos sociais e dos processos de mudança social que
lhe estão inerentes no âmbito do concelho de Arcos de Valdevez, parte das
dinâmicas já instaladas neste domínio e que operam com vista a uma melhoria da
qualidade de vida dos seus habitantes e têm ideias, projectos e acções em curso
para reinserir ou reintegrar pessoas em risco ou na situação de exclusão social.
O presente documento, procurará assim identificar as principais problemáticas,
mas também os atores sociais, e as estratégias de intervenção que têm sido
desenvolvidas no concelho para combater a exclusão social.
Carateriza o concelho de Arcos de Valdevez, ao nível das diversas temáticas em
abordagem, a partir da recolha e análise de indicadores estatísticos inicialmente
estabelecidos, mas também, de informação de carater mais qualitativo e que
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resulta do uso de técnicas e dinâmicas de trabalho participativo desenvolvidas com
diversos parceiros e agentes locais.
Neste seguimento, propõe-se a compreensão da realidade social do concelho a partir
tendo em conta as seguintes áreas temáticas: Demografia/População; Habitação e
Infra-estruturas de Saneamento Básico; Educação; Associativismo e Equipamentos
Desportivos e Recreativos; Saúde; Proteção Social; Segurança; Emprego e
Formação Profissional; Atividade Económica; Ambiente.
Demografia/População
A população é um elemento essencial de caracterização de uma sociedade, por isso,
é necessário compreender as movimentações por forma a tornar possível o
planeamento económico, social e cultural de um determinado território.
Neste seguimento, procurou-se, no âmbito desta área temática, apresentar e
analisar um conjunto de dados estatísticos, caracterizadores da situação
demográfica do concelho, nomeadamente, população residente por sexo e escalão
etário, densidade populacional; índice de envelhecimento; índice de dependência;
taxa de crescimento efetivo; taxa bruta de natalidade e mortalidade e ainda taxa de
crescimento natural.

Habitação e infra-estruturas de saneamento
Como sabemos as deficientes condições de habitabilidade ocupam um lugar central
entre os factores mais ou menos directos de vulnerabilidade dos indivíduos e das
famílias à pobreza e exclusão social.
A insalubridade o desconforto, a sobrelotação e a insegurança afectam
consideravelmente a vivência individual e colectiva, bem como a saúde física e
psicológica de todos aqueles que se encontram nestas situações.
Por esta razão, o direito a uma habitação condigna integra, de forma plena, o vasto
conjunto de direitos constitucionalmente consagrados.
Ao nível desta área temática faz-se uma breve análise da situação habitacional do
concelho, fazendo-se referencia às principais problemáticas com que se defronta a
população mais carenciada e as medidas existentes para responder

a essas

mesmas problemáticas.
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Educação
No equacionamento das questões da exclusão social, a escola representa também,
um vetor fundamental a ter em conta. O insucesso e abandono escolar são dois
fenómenos intrínsecos à problemática da escola, sendo que os factores a eles
associados são de natureza diversa (familiar, institucional, social, entre outros).
Neste ponto centramos a nossa análise naquilo que em Arcos de Valdevez são os
recursos e as problemáticas na área da educação, tratando e analisando os
seguintes indicadores: Estabelecimentos de ensino existentes por níveis de
escolaridade; evolução do número de alunos; taxas de repetência; taxas de
desistência; taxas de retenção por ano de escolaridade; resultados das provas de
aferição e exames nacionais.
Associativismo e Equipamentos Desportivos Culturais e Recreativos
Considerando que a identidade e a cultura são pilares básicos de integração social,
torna-se imperioso identificar os motores de dinamização cultural e lúdica
existentes no concelho.
Temos vindo a assistir em Arcos de Valdevez ao reforço de iniciativas culturais e
lúdicas por parte de instituições, associações e cidadãos que começam a perceber e
a percecionar o poderoso papel dessas iniciativas enquanto meios de requalificação
e de reforço da imagem e da identidade de um território.

Saúde
Constituindo a saúde uma das áreas fundamentais a ter em consideração na
elaboração de estratégias tendentes à integração social dos indivíduos em situação
de vulnerabilidade face à pobreza e à exclusão, bem como, uma coordenada basilar
na

promoção

de

patamares

mais

elevados

de

cidadania

e

de

níveis

progressivamente superiores de qualidade de vida, revela-se particularmente
importante empreender um esforço de análise sobre os aspectos mais relevantes
que caracterizam esta realidade no concelho de Arcos de Valdevez.
Neste sentido a análise das condições de saúde e qualidade de vida da população
arcuense, foram efectuadas tendo em conta um conjunto de indicadores, tais como,
o numero e tipo de serviços de saúde existentes no concelho, o numero de utentes
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inscritos nos serviços de saúde por sexo e faixa etária e as principais doenças que
afetam a população do concelho.

Proteção Social
O grande desafio desta área temática é, de facto, a variedade e especificidade de
situações-problema com que nos deparamos no concelho, a consequente análise da
intervenção social em curso e a reflexão mais sistemática acerca de novas
dinâmicas de coesão e de integração social.
Decidiu-se efectuar uma abordagem por grupos específicos da população (crianças e
jovens, idosos, família e comunidade), tendo em conta os recursos/respostas
existentes, e consequentemente, necessidades de intervenção mais específicas.
Para isso analisaram-se indicadores relativos às respostas sociais existentes para
cada grupo da população e ainda indicadores considerados relevantes, em
determinados domínios de atuação, nomeadamente, pensionistas, beneficiários de
complemento solidário para idosos, beneficiários de rendimento social de inserção,
crianças e jovens em perigo, vítimas de violência doméstica, entre outros.

Segurança
Num estado de direito democrático a segurança assume-se como um eixo de
promoção e protecção das liberdades dos cidadãos e é por isso uma área de grande
importância quando se fala de desenvolvimento e coesão social. Sendo assim,
indicadores como a taxa de criminalidade, o número e tipo de queixas apresentadas
nos postos policiais, bem como os recursos que os indivíduos tem ao seu dispor para
o exercício dos seus direitos e deveres de cidadania, são obviamente, reveladores
das condições de segurança de um território, pelo que serão abordados nesta área
temática ao nível do concelho de Arcos de Valdevez.

Emprego e Formação Profissional
Considerando que são pobres todos aqueles que se vêm privados da riqueza, da
estima social e do poder, podemos afirmar que o emprego e a formação constituem
uma das principais dimensões de análise deste fenómeno social. O desemprego
provoca uma crise de estatuto e consequente humilhação, já que este pode ser visto
como uma segurança não só ao nível material e financeiro como também ao nível
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das relações sociais. É por isso necessário perceber a dimensão deste fenómeno
num determinado território pois o mesmo desencadeia processos e mecanismo
inerentes à exclusão social. Nesta área temática procurou-se pois abordar as
questões relacionadas com o emprego e formação profissional no concelho de Arcos
de Valdevez, através da análise de diversos indicadores, tais como, número de
desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, por sexo
e idade, número de ofertas de emprego disponíveis, níveis de ensino e dos
desempregos e ainda indicadores da actividade dos centros de validação e
certificação de competências.

Atividade Económica
Analisar a actividade económica de um determinado território é perceber até que
ponto esse mesmo território consegue produzir riqueza que satisfaça as
necessidades dos seus residentes. É essa análise que se procura apresentar neste
ponto do diagnóstico, comentando os indicadores relativos à actividade económica
do concelho de Arcos de Valdevez, nomeadamente o tipo de empresas existentes por
sector de actividade, dimensão e pessoas ao serviço.

Ambiente
De acordo com a Constituição da República Portuguesa todos temos direito a um
ambiente de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado, devendo o estado,
por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação de todos,
promover essa qualidade ambiental. Assim sendo, procurou-se neste ponto analisar
as iniciativas desenvolvidas pelo Município de Arcos de Valdevez na promoção da
qualidade ambiental do concelho.

Arcos de Valdevez
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3 - Metodologia
A elaboração do presente Diagnóstico, tal como já foi referido anteriormente, tem
como objectivo conhecer e caracterizar o fenómeno da pobreza e exclusão social no
concelho de Arcos de Valdevez e visa a operacionalização dos resultados através do
Plano de Desenvolvimento Social, como forma de enquadrar futuras politicas de
integração social.
Para a sua elaboração o Núcleo Executivo, contou com a colaboração da Equipa
Técnica do Projeto “Capacitar para a qualificação e inovação das redes sociais do
Minho-Lima”, sobretudo, porque se pretende que exista uma certa uniformização
de documentos ao nível das dez redes sociais do Distrito de Viana do Castelo.
Assim partiu-se de uma discussão alargada com os responsáveis técnicos dos
Núcleos Executivos dos dez concelhos, tendo-se definido a estrutura do documento,
bem como as áreas temáticas a analisar e os respetivos os indicadores.
Os indicadores foram sofrendo algumas alterações ao longo do processo de
pesquisa, mediante os constrangimentos e as possibilidades registadas na recolha e
análise da informação necessária ao prosseguimento do processo.
Posteriormente, e para cada área temática, foram constituídos grupos de trabalho
os quais se responsabilizaram pela recolha, tratamento e análise de toda a
informação respeitante à sua área temática.
As técnicas de recolha de informação utilizadas por cada grupo, limitaram-se no
essencial e partindo sempre da informação constante no Diagnóstico anterior, aos
dados estatísticos produzidos recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística e
pelos diversos serviços (Segurança Social, Saúde, Emprego, Educação, etc).
Dada a complexidade dos problemas sociais e no sentido de concretizar uma maior
aproximação à realidade social, originando a participação dos agentes e atores
locais na definição dos seus problemas e necessidades, foram realizadas sessões de
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trabalho com os diversos parceiros da Rede Social com o objectivo de recolher
informação sobre as principais problemáticas concelhias.
Nestas sessões participaram cerca de 25 parceiros, tendo sido constituídos três
grupos homogéneos:
1. Instituições Particulares de Solidariedade Social e Associações Recreativas e
Culturais;
2. Organismos Públicos;
3. Juntas de Freguesia.
Para a recolha de informação foram utilizadas técnicas de facilitação e,
posteriormente foi utilizada a árvore de problemas para o tratamento da mesma.
Em síntese, procurou-se com o recurso às técnicas e metodologias expostas:


Aprofundar e actualizar a caracterização do concelho nos diversos domínios
temáticos e das actividades das instituições concelhias;



Definir alguns contornos das problemáticas sociais do concelho no tocante à
sua e institucionais, inscrição territorial e categorias sociais mais afectadas;



Identificar recursos locais caracterizando as suas actividades e respectivos
clientes, bem como captar as percepções dos respetivos agentes locais face
aos problemas e recursos sociais concelhios.

Arcos de Valdevez
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4 - Dimensões de Análise
Neste ponto propõe-se a compreensão da realidade social do concelho a partir de
um

conjunto

de

áreas

temáticas,

que

se

consideram

relevantes

para

desenvolvimento e coesão social do território:
4.1 - Demografia/População
4.2 - Habitação e Infra-estruturas de Saneamento Básico
4.3 - Educação
4.4 - Associativismo e Equipamentos Desportivos e Recreativos
4.5 - Saúde
4.6 - Proteção Social
4.7 - Segurança
4.8 - Emprego e Formação Profissional
4.9 - Atividade Económica
4.10 - Ambiente

Arcos de Valdevez
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4.1 - Demografia / População
De acordo com os Censos 2011, o concelho apresenta uma população total residente
de 22 847 habitantes, sendo que 10429 são homens e 12418 são mulheres.
Quadro 1: População residente e variação entre 2001 e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Norte

3689682

557233

425876

2075134

631439

0,06

Minho-Lima

244836

32514

25706

129988

56628

-2,17

Arcos de Valdevez

22847

2579

2080

11131

7057

-7,73

Zona Geográfica

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Entre 2001 e 2011 o concelho perdeu cerca de 2000 habitantes, apresentando uma
taxa de crescimento efectivo negativa (-0,86).
A densidade populacional (número de habitantes/população média por km2) era em
2011 e conforme dados do INE, de 50,4 habitantes por km2, tendo sofrido um
decréscimo, quando comparada com ano 2006 (54,7).
No que concerne à distribuição da população residente por escalões etários,
destaca-se o elevado peso dos indivíduos com mais de 65 anos, situação que aliás se
verifica em toda a região Norte e Sub-região Minho Lima, embora no concelho de
Arcos de Valdevez seja de uma forma mais acentuada.
Resultado de um crescimento natural negativo a população do concelho de Arcos de
Valdevez caracteriza-se por um forte envelhecimento o qual decorre da diminuição
da taxa de natalidade, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos.
O índice de envelhecimento registado em 2011 é de 272,9 para cada 100 jovens, o
que reitera o envelhecimento concelhio face ao contexto regional envolvente. Na
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Sub-Região do Minho Lima o índice de envelhecimento é de 173,4 idosos para cada
100 jovens.
A recente evolução sociodemográfica do concelho, confirma esta tendência de
envelhecimento e regressão populacional, tal como se pode observar no gráfico
seguinte.
Gráfico 1: Evolução da população residente no concelho de 1950 a 2011

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2011

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Sensivelmente em meio século, Arcos de Valdevez viu a sua população diminuir de
39381 para 24761 residentes, correspondentes a uma variação negativa de 37,1
pontos percentuais. Uma análise mais recente, entre 2001 e 2011, permite
asseverar uma variação igualmente negativa, desta feita de 7,7%, (passando de
24761 para 22847 residentes).
Atentemos ainda no quadro seguinte, referente à evolução do número de idosos (>
65 anos) e de indivíduos com menos de 25 anos desde 1981 até 2011. Mais do que
um aumento exorbitante do número de idosos, os dados dos Censos indicam-nos um
decréscimo drástico do número de jovens com menos de 25 anos (de 43,4% em 1981
para 20,4% da população total em 2011). Esta constatação espelha um processo de
envelhecimento populacional na base da pirâmide etária, à semelhança do que
acontece na maior parte das zonas deprimidas do interior do país, onde as taxas de
natalidade são cada vez mais baixas.
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Quadro 2: Indivíduos com mais de 65 anos e menos de 25 anos desde 1981 até 2001

1981

1991

2001

2011

> 65 anos

16%

22%

26,9%

31%

< 25 anos

43,4%

33,1%

25,7%

20,4%

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011

O único grupo etário a aumentar de volume foi o dos residentes com mais de 65
anos, aumentando 16% em 1981, para 31% em 2011.
De fato não podemos deixar de sublinhar o acentuado envelhecimento populacional
a

par

de

um

efetivo

decréscimo

da

população,

fenómenos

que

estão

indissociavelmente ligados a fatores como a diminuição da taxa de natalidade e
mortalidade, bem como a emigração, que sempre foi forte nesta região.
Se considerarmos que a taxa de natalidade e mortalidade têm vindo a diminuir ao
longo dos anos, estamos em condições de aferir que a combinação destes dois dados
se traduz num crescimento natural negativo, que de acordo com os dados do INE
em 2011 apresenta um valor negativo de -1,05%.

Gráfico 2: Taxa de natalidade e mortalidade
18%o
16%o
14%o
12%o
10%o
8%o
6%o
4%o
2%o
0%o
1991

2001

Taxa de natalidade

2011

Taxa de mortalidade

Fonte: INE- Estatísticas demográficas

O envelhecimento da população é ainda visível através do índice de dependência
total (72,7%) bem como do índice de dependência dos idosos (53,2%).

Arcos de Valdevez
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Quadro 3: Índices de dependência

2011
Índice de dependência total

72,7%

Índice de dependência dos idosos

53,2%

Outro dado importante da população do concelho de Arcos de Valdevez, e
particularmente da população idosa relaciona-se com o fato de 19% dos indivíduos
com mais de 65 anos viverem sós ou com outros do mesmo grupo etário.
Numa outra perspectiva não podemos deixar de notar que, de acordo com os dados
do Censos 2011, a população de Arcos de Valdevez não obedece a uma distribuição
equitativa pelos 450 km2 que compõem o concelho.
O despovoamento, é uma característica comum a quase todas as freguesias, ainda
que as mais serranas sofram mais com esse fenómeno, em virtude da sua parca
oferta de condições para a fixação das populações, designadamente as mais jovens.
Numa análise mais territorializada verifica-se que de facto as 51 freguesias que
compõem o concelho de Arcos de Valdevez têm características e estruturas
demográficas diferentes.
Para esta análise procurou-se agrupar cada uma das freguesias de acordo com as
suas características de proximidade e situação geográfica, tendo-se criado cinco
grupos:


Freguesias centrais urbanas e periurbanas;



Freguesias do eixo sudeste;



Freguesias do sudoeste;



Freguesias periféricas a norte;



Freguesias do interior norte;



Freguesias de Montanha.
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Quadro 4: População residente nas freguesias centrais urbanas e periurbanas e
variação entre 2001 e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Zona Geográfica

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Giela

514

79

70

276

89

3,01

Guilhadeses

1119

182

101

561

275

15,48

Paço

933

132

118

514

169

8,36

Parada

383

52

41

216

74

19,31

AV (Salvador)

1079

146

139

577

217

-1,01

AV (São Paio)

1147

169

114

640

224

3,15

Vila Fonche

1118

202

139

597

180

45,19

TOTAL

6293

962

722

3378

1228

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

As freguesias centrais urbanas e periurbanas, caracterizam-se por concentrar o
maior número de habitantes do concelho (27,5%) e uma estrutura etária mais
equilibrada quando comparada com a média concelhia.
De facto a zona urbana foi aquela que mais população conseguiu conquistar na
última década, sendo que a única freguesia com uma variação negativa (-1,01%) foi
a freguesia de Arcos Salvador. É significativo o aumento de população na freguesia
de Vila Fonche, que quase duplicou na última década, aspeto que estará
relacionado com o facto da vila, sobretudo a zona residencial, estar a crescer para
esta freguesia.
As freguesias do eixo sudeste do concelho, apresentam uma estrutura demográfica
bastante envelhecida apesar de concentrarem, em comparação com outras e à
exceção da freguesia de Ermelo, um número elevado de população residente.
Tratando-se de apenas quatro freguesias, que não ocupam áreas muito vastas,
concentram 8,4% da população total do concelho.
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Deste grupo de freguesias Ermelo foi de facto aquela freguesia que mais população
perdeu nesta ultima década (-35,21), sendo que 56% dos seus residentes são idosos.
São freguesias que apresentam uma configuração geográfica histórica e cultural
que as distingue das restantes, nomeadamente a proximidade com o Rio lima e o
concelho de Ponte da Barca.
Neste grupo de freguesias destacam-se também, quando comparadas com outras
freguesias, as boas acessibilidades quer em termos de rede de transportes quer em
termos de eixos viários, bem como o acesso a um conjunto de serviços de apoio à
infância e aos idosos prestados pelos Centro Social e Paroquial do Vale e pelo
Centro Paroquial e Social de S. Jorge.
Quadro 5: População residente nas freguesias do eixo sudeste e variação entre 2001
e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Zona Geográfica
HM

0-14

15-24

65 ou
mais

25-64

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

Ermelo

92

5

2

33

52

-35,21

Oliveira

330

42

36

157

95

-10,57

São Jorge

714

85

45

316

268

-6,79

Vale

776

90

60

346

280

-12,91

1912

222

143

852

695

TOTAL

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

As freguesias situadas no eixo sudoeste apresentam uma estrutura demográfica
idêntica à média concelhia, apesar de concentrarem um elevado número de
população residente (18,5%).
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Quadro 6: População residente nas freguesias do eixo sudoeste e variação entre
2001 e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Zona Geográfica

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Cendufe

360

39

57

181

83

-10,67

Jolda (Madalena)

350

42

39

182

87

-15,66

Miranda

325

19

28

123

155

-25,29

Monte Redondo

227

22

26

103

76

-20,07

Rio Cabrão

135

21

12

64

38

-6,25

Padreiro (Salvador)

301

41

25

144

91

-0,33

Padreiro S. Cristina

76

2

1

32

41

-35,59

Távora (S Maria)

690

80

59

352

199

-5,35

Santar

164

25

22

77

40

7,19

Jolda (São Paio)

360

62

42

190

66

-14,49

Távora (São Vicente)

265

23

15

118

109

-15,61

Souto

622

103

69

302

148

-3,27

Tabaçô

355

51

36

196

72

1,14

TOTAL

4230

530

431

2064

1205

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Esta é uma zona do concelho onde as oportunidades de emprego parecem ser
maiores, dado que aqui se situam duas zonas industriais, a zona industrial de
Padreio e Tabaçô. Neste sentido, sobretudo, as freguesias que se situam no eixo
viário que liga Arcos de Valdevez a Ponte de Lima beneficiam desta dinâmica
industrial aí emergente. Vale a pena referir que algumas destas freguesias,
nomeadamente aquelas que se situam nas zonas mais distantes do referido eixo
viário, apresentam ritmos de desenvolvimento um pouco diferentes dada o
distanciamento das zonas industriais e o seu posicionamento geográfica mais de
montanha, sofrendo com isso os efeitos do êxodo rural. Isto acontece,
nomeadamente com as freguesias de Padreiro Sta. Cristina e Miranda, que na
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última década apresentam uma variação da população, negativa de 35,59% e
25,29%, respectivamente.
Quadro 7: População residente nas freguesias periféricas a norte e variação entre
2001 e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Zona Geográfica

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Aboim das Choças

333

47

16

161

109

-5,93

Alvora

261

24

10

122

105

-16,61

Eiras

269

19

27

126

97

-15,94

Extremo

160

16

13

82

49

1,91

Loureda

195

8

16

111

60

-10,96

Mei

118

13

13

59

33

-16,90

Portela

260

11

18

105

126

-15,31

Padroso

234

18

14

106

96

-23,28

Rio Frio

684

45

51

288

300

-23,06

Senharei

259

11

15

128

105

-25,36

TOTAL

2773

212

193

1288

1088

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

No que concerne às freguesias periféricas a norte, pode dizer-se que as mesmas
vêm assistindo, nos últimos anos a processos acentuados de regressão e
envelhecimento populacional.
O peso dos residentes com 65 e mais anos é bastante acentuado neste grupo de
freguesias os quais correspondem a 39,2% da população total.
São freguesias iminentemente rurais, em que a agricultura de subsistência é a
principal actividade. Beneficiam do acesso a um conjunto de serviços de apoio ao
idoso, prestados pelo Centro Paroquial e Social de Rio Frio e pela Delegação da
Cruz Vermelha Portuguesa de Arcos de Valdevez, que tem um serviço de apoio
domiciliário sediado na freguesia de Loureda.
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Quadro 8: População residente nas freguesias do interior a norte e variação entre
2001 e 2011
Em 2011
Total

Grupos etários

Zona Geográfica

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Ázere

247

22

30

118

77

-15,99

Aguiã

705

91

71

388

155

-3,69

Grade

393

46

30

171

146

-2,24

Prozelo

943

85

97

472

289

-7,55

Rio de Moinhos

438

29

38

214

157

-12,22

Sabadim

468

36

47

219

166

-13,81

Couto

615

54

47

308

206

-4,06

Gondoriz

958

84

76

458

340

-13,62

Sá

138

5

10

72

51

-21,14

S. Cosme Damião

190

17

17

88

68

-14,80

Vilela

196

12

9

93

82

-21,91

TOTAL

5291

481

472

2601

1737

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Já as freguesias do interior norte, caracterizam-se por concentrar um número de
habitantes bastante significativo quando comparado com os restantes grupos de
freguesias (23,2% do total da população do concelho) e uma estrutura demográfica
mais equilibrada. São freguesias que tradicionalmente apresentam níveis de
população elevados, apesar das suas características rurais.
Pela análise do quadro, verifica-se que durante a última década à semelhança de
outros grupos de freguesias também perderam muita população, apresentando
variações negativas que na maioria das freguesias é superior a 10%.
São freguesias que também beneficiam de alguns serviços de apoio aos idosos, como
é o caso do Centro Paroquial de Grade e por outras por instituições sediadas na
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vila, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia, e a Delegação da Cruz Vermelha
Portuguesa.
Por último as freguesias de montanha, que ocupando áreas vastíssimas são aquelas
que mais sofrem com o isolamento geográfico e social e com o êxodo rural. Reside
neste grupo de freguesias, 10% da população total do concelho, sendo que, 47,4%
dos mesmos são idosos.
Apesar de tudo são as freguesias com maiores potencialidades em termos turísticos
já que beneficiam do facto de estarem integradas no Parque Peneda Geres.
Quadro 9: População residente nas freguesias de montanha e variação entre 2001 e
2011
Em 2011
Zona Geográfica

Total

Grupos etários

Variação
entre
2001 e
2011 (%)

HM

0-14

15-24

25-64

65 ou
mais

Cabana Maior

239

16

19

82

122

-34,52

Cabreiro

428

34

21

167

206

-25,44

Carralcova

124

10

5

52

57

-6,06

Gavieira

298

20

12

129

137

-33,18

Soajo

986

76

47

414

449

-14,93

Sistelo

273

16

15

101

141

-19,94

TOTAL

2348

172

119

945

1112

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Ressalta desta análise da situação demográfica do concelho, que de facto Arcos de
Valdevez apresenta níveis de envelhecimento e êxodo rural bastante acentuados.
As aldeias mais distantes estão a perder população, e são constituídas,
maioritariamente, por idosos.
Estes

aspectos

levam-nos

a

pensar

que

as

políticas

e

estratégias

de

desenvolvimento local têm que ir de encontro a esta problemática ou seja têm de
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ser criadas medidas que tornem os meios rurais mais atractivos e que levem à
fixação das populações e à qualidade de vida das mesmas.
A adoção dessas estratégias terá obviamente de ter em conta as características
terrotorializadas do concelho, ajustando-se aos diferenciados existentes em cada
grupo de freguesias, não só em termos demográficos, mas também m termos de
dinamismo económico, social e cultural, de resto à imagem do que se passa com
grande parte dos territórios eminentemente rurais do interior do país.
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4.2 - Habitação e Infra-estruturas de Saneamento Básico
A habitação constitui uma coordenada central para a elevação dos níveis de
qualidade de vida da população, pois como sabemos, as deficientes condições de
habitabilidade ocupam um lugar central entre os factores, mais ou menos directos,
de vulnerabilidade dos indivíduos e das famílias face à pobreza e à exclusão social.
A insalubridade o desconforto, a sobrelotação e a insegurança afectam
consideravelmente a vivência individual e colectiva, bem como a saúde física e
psicológica de todos aqueles que se encontram nestas situações. Por esta razão, o
direito a uma habitação condigna, integra, de forma plena, o vasto conjunto de
direitos constitucionalmente consagrados.
Os problemas habitacionais constituem, sem dúvida, uma das áreas de intervenção
a ter em particular atenção no concelho de Arcos de Valdevez. De facto ainda
existem muitas famílias no concelho cujas condições de habitabilidade, conforto e
salubridade, são bastante precárias. Estes problemas habitacionais não se
resumem apenas a questões arquitectónicas e de construção, mas, sobretudo, a
carências ao nível das infra-estruturas básicas, casa de banho, saneamento e água
canalizada.
Segundo dados dos Censos 2011, em Arcos de Valdevez, 98% dos alojamentos de
residência habitual, têm saneamento, sendo que no Vale do Lima a percentagem é
de 99,2% e na Região Norte é de 99,3%. No que concerne à água, 97,4% dos
referidos alojamentos encontram-se abrangidos por esta infra-estrutura básica,
contudo, este valor contínua abaixo dos valores apresentados para o Vale do Lima
(99%) e da Região Norte (99,2%). Relativamente aos alojamentos que apresentam
instalação de banho, verifica-se que no concelho de Arcos de Valdevez, os valores
(94%), continuam abaixo daqueles que são apresentados para a Região Norte
(97,4%) e para o Vale do Lima (97,1%).
Outro problema relacionado com a habitação, que os serviços de acção social
referem com frequência relaciona-se com os fracos hábitos de higiene da casa. Por
razões culturais ligadas a uma valorização sobretudo do trabalho da terra em
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detrimento do trabalho doméstico ou por razões que têm a ver com a falta de
competências, o que é certo é que este é um problema que afecta algumas famílias e
que leva à degradação progressiva das habitações, nomeadamente aquelas que lhes
são atribuídas pelo Município ou aquelas que são objecto de recuperação.
Esta situação leva a um grande investimento por parte dos técnicos que trabalham
na área social em estabelecer programas de acompanhamento destes agregados,
contudo, por vezes, estes esforços não têm o efeito desejado dado que o
acompanhamento acaba por não ter a regularidade pretendida por falta de
disponibilidade dos mesmos.
Outro problema que se destaca e que é evidenciado por muitos agregados que
recorrem aos serviços de acção social, diz respeito às rendas elevadas praticadas no
mercado imobiliário, e que leva muitas famílias a permanecerem em habitações
degradadas, ou exíguas, por não terem outra forma de superar a situação.
Os dados apresentados pelos serviços de ação social do Município de Arcos de
Valdevez são reveladores das carências habitacionais diagnosticadas. Entre 2008 e
2012, foram 189, as famílias que solicitaram o apoio da autarquia ao nível
habitacional.
Quadro 10: Tipos de pedidos de apoio habitacional solicitados ao Município de
Arcos de Valdevez

Tipo de Pedido

Ano

2008-2012

Habitação Social

117

Recuperação Habitacional

72

De acordo com as informações dos referidos serviços cerca de 50% dos pedido de
habitação social, são motivados pelo facto das famílias não conseguirem suportar as
rendas que lhes são solicitadas, quer por razões de separação, quer por razões de
saúde, quer ainda por razões de desemprego.
Relativamente às recuperações habitacionais, na maior parte dos casos são famílias
que apesar de viverem em casa própria, esta apresenta condições de habitabilidade
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bastante precárias, quer em termos de conforto quer em termos de salubridade,
nomeadamente falta de infra-estruturas básicas, tais como água canalizada e casa
de banho.
Para fazer face aos problemas habitacionais que vão surgindo, têm sido postos em
prática, no concelho de Arcos de Valdevez, alguns programas e medidas de apoio à
habitação, nomeadamente:

a) Programas de Realojamento;
b) Apoio à recuperação habitacional;
c) Apoio ao arrendamento.
a) Programas de Realojamento
O Município através da realização de acordos de colaboração com o Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) promoveu a construção de habitações,
destinadas à resolução das situações de grave carência habitacional de agregados
familiares residentes no concelho.
Quadro 11: Distribuição dos fogos de habitação social municipal pelas unidades
habitacionais
Unidade Habitacional

Nº de Fogos

Vila Fonche

28

Vale

2

S. Jorge

4

Souto

4

Távora S.ta Maria

4

Couto

4

Aguiã

4

Guilhadeses

4

Tabaçô

4

Rio Frio

2

Paçô

4

Sabadim

2

TOTAL

66
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Estas habitações destinam-se ao arrendamento, em regime de renda apoiada, e
entre 2002 e 2009 foram construídos 66 fogos, distribuídos por 12 unidades
habitacionais.
Para além das unidades habitacionais construídas pelo Município existe também
em Arcos de Valdevez, um bairro de habitação social, Bairro do Sobreiro,
pertencente ao Instituto de Habitação e reabilitação Urbana, que é constituído por
54 fogos.
Ao longo da última década, o Município já realojou cerca de 80 famílias o que
corresponde a uma média de 240 pessoas.

b) Apoio à Recuperação Habitacional
O elevado número de situações que surgiam nos serviços de acção social do
Município de Arcos de Valdevez para solicitar apoio na recuperação da sua
habitação levou à criação do “Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação

Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos”, o qual vigora desde Março de
2007, e que visa estabelecer os procedimentos necessários ao acesso ao apoio
financeiro a fundo perdido dos agregados familiares mais carenciados e
desfavorecidos do município, visando a melhoria das suas condições de
habitabilidade.
Ao abrigo deste regulamento o Município apoia, a realização de pequenas obras de
melhoria da habitação, em agregados famílias que residam em casas próprias e que
apresentem comprovada incapacidade económica para efetuar as obras necessárias
para a melhorar as condições de conforto e salubridade da sua habitação.
Desde 2007 o Município já recebeu cerca de 72 pedidos, dos quais foram apoiados,
até ao momento, 17, arquivados 31, encontrando-se ainda por definir/avaliar 24.

c) Apoio ao arrendamento
Os serviços de ação social do Município de Arcos de Valdevez têm vindo a
identificar, nos últimos anos, inúmeros casos de famílias com dificuldades em pagar
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as rendas de casa, fruto do contexto de austeridade económica e financeira que
afeta o pais, mas também, situações de natureza social, tais como separações e
problemas de saúde. Este cenário levou o Município a criar uma medida de apoio ao
arrendamento, medida esta de caráter pontual e temporário e que crie condições
para que as famílias encontrem o equilíbrio e a autonomia de que necessitam.
À altura de realização deste diagnóstico ainda não foi possível obter informação
relativa aos pedidos de apoio ao arrendamento dado tratar-se de uma medida
implementada pelo Município em Março de 2013, e relativamente à qual ainda não
existe informação.
Cruzada a informação entre os recursos existentes ao nível da habitação e os
problemas identificados, é visível que, nos últimos anos, tem havido uma grande
aposta, sobretudo por parte do Município, em responder às carências habitacionais
das famílias residentes no concelho. Contudo, esta é uma área em que será
necessário continuar a apostar, complementando os apoios à recuperação e os
realojamentos em habitação social com programas de educação e gestão doméstica.
Assim considera-se que as linhas de actuação ao nível da habitação se resumem ao
seguinte:


Continuar a apostar nos programas de apoio à recuperação habitacional,
pois representam uma excelente resposta para as famílias que tendo casa
própria não têm condições económicas para efectuar as obras de recuperação
necessárias para melhorar as suas condições de conforto e salubridade;



Continuar a apostar em medidas de apoio ao arrendamento pois
representam uma excelente forma de apoiar as famílias que não conseguem
fazer face ao mercado de arrendamento e que necessitam de um apoio
económico pontual e temporário;



Apostar na criação de programas de acompanhamento às famílias,
destinados á promoção de competências de higiene e organização doméstica.
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4.3 - Educação
Os níveis de escolaridade bem como os níveis de qualificação profissional são
muitas vezes considerados dois grandes espelhos do nível de desenvolvimento social
das regiões e dos concelhos, condicionando frequentemente as condições de emprego
e de vida das populações e o seu grau de vulnerabilidade face à pobreza e à
exclusão social.
No equacionamento das questões da exclusão territorial, a escola representa,
também, um vetor fundamental a ter em conta, principalmente, quando nos
reportamos a populações jovens residentes em contextos de exclusão.
Centremos então a nossa análise naquilo que, em Arcos de Valdevez, são os
recursos, as problemáticas e as necessidades na área da educação e da formação
Segundo os dados recolhidos junto das Escolas/Agrupamento do concelho,
poderemos traçar um quadro ilustrativo no que à educação diz respeito, que nos
sugere,

posteriormente,

algumas

evidências

que

permitirão

sustentar

as

considerações achadas convenientes.
À data da atualização deste diagnóstico social, o concelho conta, no ensino público,
com um agrupamento de escolas – o Agrupamento de Escolas de Valdevez – e uma
escola profissional (EPRALIMA). Existem, ainda, diversas instituições com
formações profissionais diversas mas que são quase na sua totalidade destinadas a
indivíduos fora da escolaridade obrigatória e maioritariamente sem equiparação
académica.
O Agrupamento de Escolas de Valdevez integra os seguintes estabelecimentos:


J. I. de Soajo;



J. I. de Lamela – Giela;



J. I. de Assento – Paço;



J.I. De Vila Fonche;



Escola Básica de Távora – Padre Himalaia;



Centro Escolar Prof. António Machado (EB1);
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Centro Escolar Dr. Manuel da Costa Brandão (integrada C/JI);



EB1 de Eira do Penedo, Soajo;



E.B.2,3/S de Arcos de Valdevez.

A Escola Básica de Távora foi integrada no Agrupamento de Escolas de Valdevez
em abril último, sendo que os dados a seguir apresentados relativos ao
agrupamento não incluem esta escola.
O ensino particular restringe-se às valências do pré-escolar e creche e é ministrado
nas seguintes instituições: Centro Social e Paroquial de Arcos de Valdevez; Centro
Social e Paroquial do Vale; Centro Paroquial e Social de Guilhadeses; Santa Casa
de Misericórdia de Arcos de Valdevez e Associação Social e Recreativa da
Juventude de Vila Fonche.

Quadro 12: Número de escolas por níveis de escolaridade
Nível de escolaridade

Nº Escolas

Pré-escolar

11

Primeiro ciclo

4

Segundo ciclo

3

Terceiro ciclo

3

Secundário

1

Ensino profissional

2

O número de alunos que frequentavam os diversos níveis de ensino, no
Agrupamento e Escolas mencionadas, nos anos letivos de 2008/2009 a 2011/2012
consta no gráfico seguinte.
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Gráfico 3: Alunos matriculados nas escolas do concelho
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Da análise ao gráfico podemos concluir que o número de alunos a frequentar as
escolas deste concelho se tem mantido estável. Analisando as escolas públicas nos
primeiros ciclos de ensino, podemos concluir que a zona norte do concelho enfrenta
decréscimo acentuado do número de crianças a frequentar o estabelecimento dessa
zona. Pelo contrário, a zona sul do concelho e os jardins-de-infância da vila
registaram ligeiros aumentos nos anos em diagnóstico.

Gráfico 4: Alunos matriculados nos jardins de infância públicos
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No primeiro ciclo verificam-se situações idênticas. As escolas que só tiveram
inscrições no ano de 2008/2009 deixaram de ter alunos nos anos seguintes, estes
foram integrados na EB1 de Arcos de Valdevez, identificada no gráfico como
Salvador e agora designada como Centro Escolar Prof. António Machado.

Gráfico 5: Alunos matriculados nas escolas do primeiro ciclo
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No segundo ciclo nota-se ligeiro decréscimo nos últimos anos deste estudo em todas
as escolas com esses anos do ensino. O desnível entre os anos letivos de 2008/2009 e
2009/2010, na escola sede e na EB de Sabadim deve-se ao facto de o sexto ano
passar a ser lecionado nesta última escola.
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Gráfico 6: Alunos matriculados no segundo ciclo
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No terceiro ciclo, como podemos verificar no gráfico em baixo, o número de alunos
matriculados aumentou ligeiramente. O número de alunos na escola sede diminuiu
mas isso deve-se ao facto de passar a haver, de forma gradual, o terceiro ciclo na
EB de Sabadim. Se somarmos os alunos da EB de Sabadim aos alunos da escola
sede podemos confirmar esse aumento. Em contrapartida, os alunos dos cursos de
educação e formação tem vindo a decrescer.

Gráfico 7: Alunos matriculados no terceiro ciclo
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No ensino secundário, na escola sede do agrupamento, tem havido decréscimo de
alunos no ensino regular e, em contrapartida, um aumento de alunos a frequentar
o ensino profissional. Os desníveis verificados nos cursos profissionais ministrados
na escola sede, nos três primeiros anos desta análise, deve-se ao facto desta
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modalidade ter iniciado no ano letivo de 2008/2009 nesta escola. Só no terceiro ano
existiam alunos em todos os três anos desse percurso.

Gráfico 8: Alunos matriculados no secundário
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Dados também revelantes a considerar nas respostas das escolas do concelho dizem
respeito aos alunos com necessidades educativas especiais. Os gráficos seguintes
referem-se aos alunos com necessidades educativas especiais que frequentam ou
frequentaram o Agrupamento de Escolas de Valdevez.
Gráfico 9: Alunos com NEE inscritos no Agrupamento
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No presente ano letivo os 87 alunos referenciados no ensino especial, nas escolas do
Agrupamento, distribuem-se por ciclo de ensino conforme o gráfico seguinte
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descreve. No Concelho, além destes existem ainda mais 19 a frequentar a Escola
Básica de Távora.
Gráfico 10: Alunos com NEE inscritos no Agrupamento no ano letivo 2012/13
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Os alunos do ensino regular com necessidades educativas especiais distribuem-se
por ano de escolaridade conforme ilustra o gráfico seguinte.
Gráfico 11: Alunos com NEE por ano de ensino
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O gráfico seguinte distribui os alunos com necessidades educativas especiais por
problemáticas em cada um dos ciclos de ensino. Das problemáticas elencadas
saliente-se que a dupla aparição da dislexia deve-se ao facto dos alunos
identificados com défice de atenção/concentração também apresentarem sintomas
de dislexia. A problemática identificada como Emocional descreve a capacidade, ou
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falta dela, de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a
capacidade de lidar com eles.
Gráfico 12: Alunos com NEE por problemática
Parelisia cerebral
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Relativamente a estes números destaque-se a existência de 10 alunos com
deficiência muito acentuada (Psico-motora) que carecem de resposta adequada após
a escolaridade obrigatória. Alguns não conseguem adquirir autonomia necessária e
outros não encontram qualquer resposta profissional, sendo sempre dependentes de
terceiros.
Os gráficos seguintes ilustram as taxas de repetência por ano de escolaridade no
ensino básico, nas escolas do conselho que ministram esses ciclos de ensino, neste
caso a escola Dr. Manuel da Costa Brandão e a escola sede do agrupamento, e a
escola básica de Távora.

Arcos de Valdevez

Pág. 38

DIAGNOSTICO SOCIAL – 2013
Educação
Gráfico 13: Taxa de repetência no ensino básico nas escolas do agrupamento
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Gráfico 14: Taxa de repetência no ensino básico na escola de Távora
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No gráfico abaixo que identifica as taxas de repetência no ensino secundário e
profissional, os valores do ensino profissional referem-se exclusivamente à escola
sede do agrupamento porque os dados recebidos da escola profissional não
permitiram inferir tais resultados.
Gráfico 15: Taxa de repetência no ensino secundário (regular e profissional)
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Os gráficos seguintes referem-se aos resultados (percentagem de positivas) da
avaliação externa no Agrupamento de Escolas de Valdevez

Gráfico 16: Resultados da prova de
aferição de Português do 4º
ano

Gráfico 17: Resultados da prova de
aferição de Matemática do
4º ano
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Gráfico 18: Resultados da prova de
aferição de Português do
6ºano
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Gráfico 19: Resultados da prova de
aferição de Matemática do
6º ano
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Gráfico 20: Resultados dos exames de
Português do 9º ano

Gráfico 21: Resultados do exame de
Matemática do 9º ano
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Ao contrário dos gráficos anteriores, os gráficos seguintes apresentam as médias
dos resultados obtidos nas provas e não a percentagem de positivas.
Gráfico 22: Resultados dos exames nacionais dos alunos internos
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Gráfico 23: Resultados dos exames nacionais dos alunos externos
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Os gráficos seguintes referem-se aos resultados (percentagem de positivas) da
avaliação externa na Escola Básica de Távora.

Gráfico 24: Resultados da prova de
aferição de Português do 4º
ano

Gráfico 25: Resultados da prova de
aferição de Matemática do
4º ano
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Gráfico 26: Resultados da prova de
aferição de Português do
6ºano

Gráfico 27: Resultados da prova de
aferição de Matemática do
6º ano
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Gráfico 28: Resultados dos exames de
Português do 9º ano
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Gráfico 29: Resultados do exame de
Matemática do 9º ano
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O gráfico seguinte ilustra as taxas de abandono dos alunos que frequentavam as
escolas do agrupamento de escolas no ensino secundário do percurso regular, no
ensino profissional, nos cursos de educação e formação e nos PIEF. Estes dois
últimos foram agrupados e designados por “Outros”. No ensino básico o abandono
escolar não tem expressão, nos anos em análise verificou-se um único caso.
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Gráfico 30: Taxa de abandono escolar por ciclo/modalidade
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As percentagens calculadas anteriormente referem-se ao número de alunos a
frequentar a referido ciclo/modalidade. No caso do ensino profissional que, nos
primeiros três anos deste estudo, contrasta com o decréscimo registado nos outros
ciclos/modalidades, no último ano lectivo não registou qualquer abandono.
Dos valores apresentados anteriormente a Comissão de Avaliação Interna do
Agrupamento de Escola de Valdevez inferiu que:


Existe uma tendência afuniladora do sucesso, uma tendência que é natural
no ensino, as possibilidades de retenção crescem proporcionalmente ao
desenvolvimento da diversidade e especificidade do currículo disciplinar;



Os resultados obtidos na avaliação externa rondam as médias nacionais, ora
acima ora abaixo desse valor mas tendencialmente com menores desvios;



É elevado o número de discentes com apoio socioeconómico, carências estas
que

salientam

as

assimetrias

e

condicionantes

da

região

e

consequentemente acentuam os riscos de insucesso e abandono;


O número de discentes que carecem de apoios educativos é relevante;



Número significativo de discentes que transitam de ano mas que persistem
no insucesso repetido em disciplinas estruturantes, como a matemática e o
português, desde o primeiro ciclo de escolaridade.

Perante o que atrás ficou exposto e face às problemáticas descritas consideramos
que a intervenção na área da Educação se deveria centrar no seguinte:


Combater o insucesso, sobretudo no terceiro ciclo e secundário, criando as
estratégias necessárias para apoiar os alunos com dificuldades;
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Intervir nos primeiros anos de estudo por forma a apoiar os alunos com mais
dificuldades logo nos alicerces do percurso escolar;



Prevenir o abandono escolar precoce apostando numa forte diversificação
das ofertas educativas e formativas que correspondam às expectativas dos
jovens e às necessidades locais;



Envolver os pais e encarregados de educação na comunidade escolar
procurando desta forma inverter a tendência para o elevado absentismo e a
desvalorização da escola.
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4.4 - Associativismo e Equipamentos Desportivos Culturais e Recreativos
No concelho de Arcos de Valdevez, como acontece na generalidade de outras regiões
do país, o grande motor de dinamização cultural e lúdica é o Município, na medida
em que sustenta a construção, funcionamento e requalificação de equipamentos,
potencia a regularidade de organização de eventos e assume um apoio regular
continuado às diversas instituições e agentes que operam no âmbito da cultura e do
lazer.
O pico dos eventos culturais é durante os meses de Verão, com as festas e romarias,
animação de rua provas desportivas, concertos de música, entre outros.
A Casa das Artes, assume-se contudo, como o epicentro da actividade cultural do
concelho, uma vez que apresenta um programa anual vastíssimo (concertos,
exposições, cinema, teatro, colóquios, conferencias, seminários, etc), congregando
cerca de 90% das actividades culturais do município.
Também a Biblioteca Municipal, integrada no edifício da casa das artes, representa
um equipamento cultural de extrema importância para a população local mas,
sobretudo, para a comunidade educativa e para os jovens, que têm nesta estrutura,
acesso alargado e diversificado à informação através de vários suportes. Para além
disso desenvolve um programa de actividades, ao longo do ano, de promoção da
leitura e do livro.
De salientar também a valorização das artes e ofícios tradicionais e dos produtos
regionais, que tem tomado um papel importante de sustentação de uma oferta
cultural e lúdica apostada na valorização da imagem de Arcos de Valdevez. A
Associação

Regional

de

Desenvolvimento

do

Alto

Lima

(ARDAL),

tem

desempenhado a este propósito um papel essencial, desenvolvendo e promovendo
mostras de produtos artesanais, gastronómicos e vinhos da região, participação em
feiras nacionais e internacionais.
Em termos desportivos, o concelho é portador de condições de excelência para a
prática de diversas modalidades das quais se destacam, futebol, râguebi, atletismo,
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natação, canoagem, pesca desportiva, bicicletas todo o terreno, entre outros. São
vários os clubes e associações de caráter desportivo existentes no concelho, cujo
papel junto das camadas mais jovens é de extrema importância, na promoção da
prática desportiva e de estilos de vida saudáveis.
O tecido associativo do concelho é bastante vasto e dá ser às mais diversas
atividades desportivas, culturais, recreativas, sociais, ambientais, entre outras,
mas, ao mesmo tempo, muito pouco estudado e documentado.
Estima-se que o número de associações do concelho ronde as 45 (conforme tabela
abaixo), que desenvolvem as suas atividades nas mais diversas áreas.
Nome

Localização

Associação Recreativa e Cultural S. Pedro de Souto

Souto

Centro Cultural e Recreativo de Távora St.ª Maria

Távora Santa Maria

Associação Recreativa e Cultural de S. João de Rio Frio

Rio Frio

Associação Recreativa e Cultural “Os Bravos de S. Vicente”

Távora S. Vicente

Associação Cultural Desportiva Unidos do Couto

Couto

Associação Cultural Desportiva de Grade

Grade

Associação Cultural Desportiva de Ázere

Ázere

Associação Cultural Recreativa Amadora Prozelense

Prozelo

Associação Desportiva Cultural Aboim/Sabadim – ADECAS

Aboim das Choças

Sociedade Musical Arcuense

Salvador

Associação Desportiva Cultural de Soajo

Soajo

Associação Cultural Recreativa de Guilhadeses

Guilhadeses

Associação Sócio-Cultural de Sistelo

Sistelo

Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Eiras

Eiras

Associação Recreativa Cultural de Aguiã

Aguiã

Associação Recreativa Cultural do Vale

Vale

Associação Juvenil de Bombos e Cantares do Vale

Vale

Juventude Associada de Rio de Moinhos

Rio de Moinhos
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PAL – Associação Social e Desportiva de Portela, Alvora e Loureda
Associação Recreativa Cultural de Paçô

Paçô

Associação Cultural Recreativa e Social de Tabaçô

Tabaçô

Associação Recreativa Cultural Arcos S. Paio

S. Paio

Associação de Festas e Animação Cultural de Arcos de Valdevez –
Salvador (FOLIA)

Salvador

Associação Amigos de Oliveira

Oliveira

Associação Nacional de Criadores de Raça Garrana
Associação Social Recreativa Juventude de Vila Fonche/Juventude

Vila Fonche

Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez

Jolda Madalena

Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez
Atlético dos Arcos – Associação Desportiva

Arcos de Valdevez

Clube de Rugby de Arcos de Valdevez

Arcos de Valdevez

Clube Náutico de Arcos de Valdevez

Arcos de Valdevez

Associação de Pesca Desportiva do Vez
Clube Aventura de Arcos de Valdevez
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Arcos de Valdevez
Grupo de Estudos do Património Arcuense
Moto Clube de Arcos de Valdevez
ROTTARCOS – Clube Todo o Terreno de Arcos de Valdevez
Rancho Folclórico Camponesas da Vila do Soajo

Soajo

Rancho Folclórico de S. Jorge

S. Jorge

Rancho Folclórico de Santa Marinha de Prozelo

Prozelo

Rancho Folclórico Estrela do Norte – Gondoriz

Gondoriz

Rancho Folclórico Lavradeiras do Vale

Vale

Rancho Folclórico Arcos S. Paio

S. Paio

Rancho Folclórico de Vilela

Vilela

Poderão, no entanto, ter surgido novas associações e destas podem também existir
algumas que cessaram já atividade.

Arcos de Valdevez

Pág. 49

DIAGNOSTICO SOCIAL – 2013
Associativismo e Equipamentos Desportivos e Recreativos
Num momento em que a educação não formal surge não como um “luxo” mas como
uma necessidade, as associações locais permitem às populações usufruírem de uma
verdadeira escola de vida. A participação ativa numa associação, quer nas suas
atividades ou na organização das mesmas, e o voluntariado daí resultante podem
atualmente ser fatores de diferenciação positiva na vida das populações.
Localmente, as associações existentes, permitem que haja convívio e interação
entre a população e garantem o perdurar de tradições que, de outra forma,
tenderiam a cair em esquecimento.
Para que consigam desenvolver cada vez mais e melhores atividades é necessário
que as associações do concelho continuem a ter o apoio da Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez para a realização das mesmas.
Urge, por tudo isto, a necessidade de fazer um levantamento real das associações
existentes, dos seus pertences e das suas áreas de atividade para que seja possível
aprofundar estes assuntos mas também para que a comunidade arcuense saiba que
associações existem, que tipo de atividades se desenvolvem e, desta forma, se torne
mais participativa.
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4.5 - Saúde
Os Cuidados de Saúde Primários são o pilar fundamental do sistema de saúde e os
centros de saúde constituem o primeiro nível de contacto entre as pessoas, famílias
e comunidades e o Serviço Nacional de Saúde.
Segundo Nunes e Rego (2002, p. 137), “Os cuidados de saúde primários
representam o primeiro contacto do utilizador com o sistema de saúde. Este nível
de assistência não se limita a cuidados curativos, mas tem como objectivo e de
acordo com a Declaração de Alma - Ata, abordar os principais problemas de saúde
de uma comunidade, através da promoção e prevenção da saúde e do tratamento e
reabilitação dos doentes”.
Assim, os cuidados de saúde primários pressupõe uma visão global e assumem
importantes funções de promoção da saúde, prevenção da doença, prestação de
cuidados na doença ao utente e cuidador bem como o acompanhamento e
articulação com outros serviços de saúde para assegurar uma qualidade de vida.
Por outro lado, a evolução da prestação de cuidados de saúde, caracterizada por
uma crescente complexidade técnica, a prestação de cuidados de saúde cada vez
mais especializada e humanizada numa perspectiva multidisciplinar orientada
para a obtenção de ganhos em saúde, torna necessário a reestruturação dos centros
de saúde e para isso era fundamental alterar o atual modelo de prestação de
cuidados, tornando-o mais acessível, equitativo e mais eficiente pois só assim,
poderá satisfazer as necessidades dos cidadãos e dos profissionais.
Com o Decreto-Lei n.º 28/2008 a nível do distrito surge um Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES), que integra todos os centros de saúde dos concelhos de
Viana do Castelo. O ACES são serviços públicos de saúde com autonomia
administrativa, constituídas por várias unidades funcionais, e que têm por missão
garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada
área geográfica. O ACES integra as seguintes unidades funcionais de prestação de
cuidados de saúde:


Unidades de Saúde Familiares (USF)
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Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)



Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)



Unidade de Saúde Pública (USP)



Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)



Outras unidades de serviços, propostos pela respectiva ARS, I.P., e
aprovados por despacho do Ministro da Saúde, e que venham a ser
considerados como necessários.

Coadunando-se com a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, o Centro de
Saúde de Arcos de Valdevez foi reorganizado por Unidades Funcionais que
dependem hierarquicamente da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE.
Assim, existe neste centro de saúde:


Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), integra a extensão
de saúde situada na freguesia de Loureda



Unidade de Saúde Familiar Uarcos (USF Uarcos), integra a extensão de
saúde da freguesia de Soajo



Unidade de Saúde Familiar Vale do Vez (USF Vale do Vez)



Unidade de Cuidados na Comunidade de Arcos de Valdevez (UCC Arcos de
Valdevez)
o

Equipa de Cuidados Continuados Integrado (ECCI)

A UCSP tem como missão garantir a prestação de cuidados de saúde
personalizados à população inscrita de uma determinada área geográfica.
Cada USF tem por missão a prestação de cuidados de saúde de forma
personalizada, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos
mesmos (Dec. Lei 157/99 de 10 de Maio).
À UCC compete prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito
domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis, em situações de maior risco ou dependência física e funcional ou
doença que requeira acompanhamento próximo, e actua ainda na educação para a
saúde, na integração em redes de apoio e à família e na implementação de unidades
móveis de intervenção.
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Assim, as UCC são equipas dos cuidados de saúde primários que estão junto das
populações, identificando indivíduos, famílias e grupos em situação de maior
vulnerabilidade ou seja, identificam e mobilizam recursos de proximidade e
recorrem através de parcerias a outros apoios existentes no sistema de saúde e na
comunidade.
A UCC de Arcos de Valdevez dispõe dos seguintes projectos:


Saúde Sexual e Reprodutiva: Nascer Bem, Crescer Melhor;



Saúde Escolar;



Utentes Com Ventilação Assistida no Domicílio;



Recomeçar de Novo;



Rendimento Social de Inserção;



Intervenção Precoce;



Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;



Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR);



Prevenção e Controlo dos Problemas Ligados ao Álcool;



Cuidadores Formais e Informais;



Rede Social.

Todas estas unidades funcionais convergem para maximizar os ganhos em saúde,
através do alinhamento em torno dos objetivos comuns, da integração dos esforços
sustentados de todos os sectores da sociedade, e da utilização de estratégias
assentes na cidadania, na equidade e acesso na qualidade e nas políticas saudáveis
orientadas para as etapas do ciclo de vida:


Nascer com Saúde, gravidez e período neonatal;



Crescer com Segurança, pós-neonatal até 9 anos;



Juventude à Procura de um futuro Saudável, dos 10 aos 24 anos;



Uma Vida Adula Produtiva, dos 25 aos 64 anos;



Um Envelhecimento Ativo, acima dos 65 anos;



Morrer com Dignidade.

Em relação ao nível da população inscrita neste Centro de Saúde, em Abril de 2013,
encontravam-se inscritos 25220 utentes, sendo este número superior à população
residente (22847). Este fato deve-se ao número de inscrições esporádicas e de
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utentes residentes noutros concelhos. A tabela seguinte (tabela n.º 1) representa o
número de utentes inscritos por cada unidade funcional.
Quadro 13: População inscrita no Centro de Saúde de Arcos de Valdevez
Unidades funcionais

N.º de utentes inscritos

%

UCSP

6441

25,54

USF Uarcos

10957

43,45

USF Vale do Vez

7822

31,02

Total

25220

100

Fonte: Centro de Saúde de Arcos de Valdevez

O concelho dispõe ainda de outros serviços de saúde, constituindo uma mais-valia
para a população, apresentados na tabela seguinte (tabela n.º 2)
Quadro 14: Serviços privados de saúde no concelho

Serviços
Laboratórios de Análises Clínicas
Clínicas de Fisioterapia
Clínica de consultas de diferentes especialidades médicas
Clínicas de medicina dentária
Farmácias
Clinica de hemodiálise
Centro de Imagem e Diagnóstico
A 16 de Março de 2006, foi aprovado pelo Conselho de Ministros, o modelo actual de
Cuidados Continuados que aprova o diploma que cria a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados de Saúde a Idosos e Dependentes através do Decreto-Lei
n.º 101/2006 de 6 de Junho, no âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Solidariedade Social.
Este decreto define assim que os Cuidados Continuados Integrados são “o conjunto
de intervenções sequenciais de saúde e/ou de apoio social, decorrente da avaliação
conjunta, centrados na recuperação global entendida como o processo terapêutico e
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de apoio social, activo e contínuo, que visa promover a autonomia melhorando a
funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação,
readaptação e reinserção familiar e social” (Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de
Junho).
A RNCCI baseia-se assim num modelo de intervenção integrada e articulada que
prevê diferentes tipos de unidades e equipas para a prestação de cuidados de saúde
e ou de apoio social.
Em Arcos de Valdevez existem as seguintes unidades de prestação de cuidados da
RNCCI:
Quadro 15: Unidades de prestação de cuidados da RNCCI

Tipologia de cuidados

Lotação

Equipa de Cuidados Continuados Integrados

20

Unidade de Convalescença

15

Unidade de Cuidados de Média duração e Reabilitação

28

Unidade de Cuidados de longa duração e Manutenção

28

A

Equipa

de

multiprofissional,

Cuidados

Continuados

vocacionada para

Integrados

a prestação

(ECCI)
de

é

serviços

uma

equipa

domiciliários

“decorrentes da avaliação integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de
reabilitação e de apoio social, ou outros, a pessoas em situação de dependência
funcional, doença terminal ou em processo de convalescença, com rede de suporte
social, cuja situação não requer internamento mas que as pessoas não podem
deslocar-se de forma autónoma” (Decreto-Lei n.º 101/2006, 2006, p. 3862).
A ECCI de Arcos de Valdevez está integrada na Unidade de Cuidados na
Comunidade de Arcos de Valdevez e constituiu uma resposta aos cuidados de
saúde, a pessoas em situações de dependência, promovendo a readaptação e
reinserção no meio familiar.
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Esta equipa presta cuidados diariamente das 8 às 20horas e aos domingos e
feriados das 9 às 17horas.
A Unidade de Convalescença está situada no centro de saúde de Arcos de Valdevez
e é uma unidade de internamento da RNCCI que visa prestar tratamento e
supervisão clínica, continuada e intensiva, e para cuidados clínicos de reabilitação,
na sequência de internamento hospitalar originado por situação clínica aguda,
recorrência ou descompensação de processo crónico” (art. 13.º do Decreto-Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho). Esta unidade tem por finalidade a estabilização clínica e
funcional, a avaliação e reabilitação integral da pessoa com perda transitória de
autonomia potencialmente recuperável e que não necessita

de cuidados

hospitalares de agudos.
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de
Arcos de Valdevez integra a Unidade de Média duração e reabilitação e a Unidade
de Cuidados de Longa duração e manutenção.
A Unidade de média duração e reabilitação é uma unidade de internamento, com
espaço físico próprio, articulada com o hospital de agudos para prestação de
cuidados clínicos, de reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica
decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo
patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente
recuperável (art. 13º do D.L. 101/2006 de 6 de Junho. Esta unidade tem por
finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa
que se encontre na situação prevista no número anterior.
A Unidade de longa duração e manutenção é uma unidade de internamento, de
carácter temporário ou permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio
social e cuidados de saúde de manutenção a pessoas com doenças ou processos
crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam condições para
serem cuidadas no domicílio" (art. 13.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho).
Esta unidade tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem o
agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de
vida, por um período de internamento superior a 90 dias consecutivos.
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Centrando a nossa análise naquilo que consideramos serem as principais
problemáticas do concelho em termos de saúde, as mesmas resumem-se ao
envelhecimento da população, à deficiência e ao alcoolismo.
O envelhecimento populacional de acordo com o Plano Nacional de Saúde 20122016 deve-se ao aumento da esperança de vida, consequência dos progressos da
medicina e à melhoria da condição de vida dos idosos o que, constitui um desafio
para a sociedade, para o Sistema de Saúde e para a proteção social.
Neste concelho, também o envelhecimento assume particular importância ao
fazermos a análise da situação de saúde.
À data dos censos de 2011, residiam em Arcos de Valdevez, 7057 pessoas com mais
de 65 anos, representando 31% do total da população. Relacionando com os dados
dos censos das décadas anteriores verifica-se nos últimos anos, um decréscimo
significativo do nº de pessoas com menos de 25 anos e um aumento do nº de
residentes com mais de 65 anos. De facto, o peso da população idosa mantém a
tendência crescente, em consequência da diminuição da fecundidade e do aumento
da longevidade.
Ora uma evolução demogáfica como a que temos vindo a assistir poderá vir a ter
repercussões significativas na estrutura e organização dos serviços de saúde e na
qualidade e eficiência dos cuidados prestados
Em relação à deficiência, os dados estatísticos disponíveis, revelam-nos algumas
preocupações que vêm sendo expostas ao longo dos diagnósticos anteriores,
contudo, existe uma necessidade premente em efectuar um levantamento e uma
caracterização mais pormenorizada deste grupo da população, ou seja, torna-se
necessário saber exactamente, quem são, onde estão e o que fazem, por forma a
planear e desenvolver respostas adequadas às suas carências.
O alcoolismo continua a ser uma problemática vincada no concelho, referenciada no
anterior diagnóstico. A Unidade de Cuidados na Comunidade em parceria com as
equipas do Rendimento Social de Inserção (Cruz Vermelha e Centro Paroquial do
Vale), Autarquia, Segurança Social, Gabinete de Apoio à Família e o Centro de
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Respostas Integradas, desenvolvem um projecto “Prevenção e Controlo dos
Problemas Ligados ao Álcool” para minimizar esta problemática.
Torna-se agora necessário avaliar a intervenção deste projecto, no sentido de saber
os resultados obtidos e reajustar, se necessário, a sua resposta.
A utilização adequada dos cuidados de saúde, a promoção de cuidados informais, a
educação, o comportamento e estilos de vida, a gestão da doença crónica e a adesão
ao regime terapêutico são determinantes-chave para a melhoria do estado de saúde
de uma população. O cidadão tem um papel fundamental e é responsável pela sua
saúde e da sociedade onde está inserido, tendo o dever de a defender e promover, no
respeito pelo bem comum e em proveito dos seus interesses e reconhecida liberdade
de escolha (Lei Bases da Saúde, 1990).
Após reflexão e análise dos recursos de saúde existentes neste concelho considerase importante intervir nas problemáticas referidas anteriormente.
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4.6 - Proteção social
No concelho de Arcos de Valdevez a intervenção social é assegurada pela Segurança
Social, pelos Serviços de Saúde, pelo Município e por todo um conjunto de
Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Falar de protecção e ação social é falar de grupos alvo de intervenção, pelo que se
procurou abordar esta área temática tendo em conta esses mesmos grupos:

a) Crianças e Jovens;
b) Idosos;
c) Família e Comunidade.

a) Crianças e Jovens
Focando-nos sobre este grupo da população podemos dizer que no concelho
os tipos de respostas existente são: Creches; Atividade de Tempos Livres;
Lar de Infância e Juventude; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
Quadro 16: Creches existentes no concelho

Entidade

Localidade

Capacidade

Clientes

Sta Casa Mesericórdia Arcos de Valdevez

Vila Fonche

60

60

Centro Paroquial Social de Guilhadeses

Guilhadeses

45

32

Centro Social Paroquial A. de Valdevez

Arcos S. Paio

35

35

Fonte: Segurança Social

No concelho, existem 3 creches com capacidade total de 140 vagas. Estas estruturas
situam-se na área central urbana (Arcos S. Paio) e peri-urbana (Guilhadeses e Vila
Fonche).Para além disso, a Santa Casa da Misericórdia tem um equipamento
situado na zona industrial de Padreiro, que pretende pôr em funcionamento no ano
lectivo 2013/2014.
De referir que, relativamente ao diagnóstico social anterior, verificou-se um
aumento da capacidade desta resposta, no entanto, verifica-se que há uma
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diminuição do número de clientes, devido provavelmente ao decréscimo da
natalidade.
Pela análise que se pode efectuar, verifica-se que este tipo de resposta se concentra
na zona urbana, área mais próxima da oferta de trabalho (serviços, comércio)
Houve uma preocupação por parte do Município em criar uma creche na Zona
Industrial de Padreiro tal como foi dito anteriormente irá ser explorado pela Santa
Casa da Misericórdia e cujo objectivo é integrar crianças oriundas de outros
concelhos, uma vez que os pais se deslocam diariamente por motivos profissionais.
Quadro 17: Centros de atividades de tempos livres do concelho

Entidade

Localidade

Capacidade

Acordo SS

Sta Casa Misericórdia de AVV

Vila Fonche

25

25

Centro Paroquial Social de Guilhadeses

Guilhadeses

20

20

Ass. Social R. Juventude de Vila Fonche

Vila Fonche

50

50

Centro Social e Paroquial de Soajo

Soajo

15

15

Fonte: Segurança Social

Em Arcos de Valdevez, verifica-se uma diminuição das instituições que
contemplam a resposta de Actividades de Templos Livres, as quais eram em 2008
seis, sendo actualmente apenas quatro.
Durante este período deu-se o encerramento do ATL do Centro Paroquial e Social
do S. Jorge e do Centro Paroquial e Social de Rio Frio os quais passaram a
funcionar apenas nos períodos não lectivos e sem acordo de cooperação com a
Segurança Social.
Pela análise dos dados poderá concluir-se que este tipo de resposta deixou de ir ao
encontro das pretensões dos muitos pais/ encarregados de educação, que com a
implementação das actividades extra curriculares nas escolas viram as suas
necessidades satisfeitas.
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Quadro 18: Lares de infância e juventude

Entidade

Localidade

Capacidade

Clientes

Sta Casa Misericórdia Arcos de Valdevez

Vila Fonche

45

33

Fonte: Segurança Social

No concelho de Arcos de Valdevez esta resposta é apenas desenvolvida pela Santa
Casa da Misericórdia, que acolhe crianças e jovens do sexo feminino, oriundas dos
mais diversos pontos do país. A colocação destas crianças e jovens são decorrentes
de medidas aplicadas pelos Tribunais e pelas Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens. A duração da institucionalização varia de caso para caso, cabendo à equipa
técnica o acompanhamento destas crianças com o objectivo de se ir definindo o seu
projecto de vida.
Pela comparação efetuada com o diagnóstico anterior, pode-se verificar a existência
de uma diminuição do nº de crianças e jovens acolhidas neste tipo de resposta.
A problemática das crianças e jovens em risco reporta-nos para a actividade da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
Criada em Arcos de Valdevez pela portaria de instalação n.º 136 em 26/02/1999 e
reorganizada pela portaria n.º 126 em 30/12/2000, passou a designar-se por
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, regendo-se pela Lei 147/99 de 1 de
Setembro de 1999.
A Comissão é uma Instituição Oficial Não Judiciária, com autonomia funcional que
visa promover os direitos das crianças e do jovem e prevenir ou pôr termo a
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral, foi criada pela portaria de instalação.
Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se
encontra numa das seguintes situações:


Está abandonada ou vive entregue a si própria;



Sofre maus tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos sexuais;



Não recebe os cuidados ou a afeição adequadas à sua idade e situação
pessoal;
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É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade,



dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou
desenvolvimento;
Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem



gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional;
Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que



afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou
desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a
guarda de factos se oponham de modo adequado a remover essa situação.
A intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens tem lugar quando
não seja possível às entidades com competência em matéria de infância e juventude
atuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encontram.
Esta intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança
e do jovem, sempre com respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua
vida privada.
No âmbito da atividade da CPCJ de Arcos de Valdevez, regista-se (entre os últimos
3 anos) um maior número de processos instaurados no ano de 2011 com o número
de 125 casos, fazendo face ao ano de 2010 com 105, e 2012 com 90 processos em
acompanhamento.

Gráfico 31: Volume processual
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Como é possível observar no gráfico, a negligência é a problemática mais frequente
com 183 registos nos 3 anos, sendo a de abuso sexual a que menos ocorre, com 7
sinalizações.1
Gráfico 32: Distribuição das problemáticas observadas
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NEGLIGÊNCIA – Situação em que as necessidades físicas básicas da criança e a

sua segurança não são atendidas por quem cuida dela (pais ou outros
responsáveis), ainda que não seja de forma manifestamente intencional causar
danos à criança.
ECPCBEDC – Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem estar
e desenvolvimento da criança (exposição a situações de violência doméstica,
consumo de álcool, consumo de estupefacientes).
CAESP – A criança está entregue a si própria. Esta problemática engloba situações
tais como o abandono à nascença ou nos primeiros meses de vida, ou após. a
ausência temporária ou permanente de suporte familiar, e crianças e jovens não
acompanhados.
SPDE – Situações de perigo em que esteja em causa o Direito à Educação. São elas
nos casos de Insucesso, Abandono e Absentismo Escolar.
ABUSO SEXUAL – Esta problemática é assinalada quando ocorre aliciamento sexual, pornografia e
prostituição infantil; Importunação sexual pela linguagem ou pela prática perante a criança de atos
de carácter exibicionista ou constrangimento a contacto; Violação ou outro ato sexual.
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As medidas aplicadas pela CPCJ pressupõe a existência de consentimento dos pais,
do representante legal ou da pessoa que tenha a guarda de facto da criança ou
jovem e a não oposição da criança ou jovem com idade igual ou superior a 12 anos,
devidamente integradas num acordo de promoção e proteção.
Nestes últimos três anos, a medida apoio junto dos pais liderou a tabela de
aplicação de medidas com 93 situações. Já o acolhimento institucional, e apoio
junto de outro familiar, durante o mesmo período, foram ambas aplicadas em 25
casos e a confiança a pessoa idónea e acolhimento familiar foram aplicadas em
cinco casos.
Gráfico 33: Distribuição das medidas aplicadas
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As situações de perigo podem ser sinalizadas por qualquer pessoa da comunidade,
pela própria criança ou jovem e familiares. Contudo, é pelas entidades com
competência em matéria de infância e juventude (nomeadamente as autarquias
locais, tribunais, segurança social, escolas, serviços de saúde, forças de segurança,
associações desportivas, culturais e recreativas), que nos chegam a maior parte das
sinalizações.

Arcos de Valdevez

Pág. 66

DIAGNOSTICO SOCIAL – 2013
Proteção social

Gráfico 34: Entidades sinalizadoras (barra maior -> mais sinalizações)
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No concelho de Arcos de Valdevez, a entidade sinalizadora que mais identifica
casos de crianças / jovens em perigo, é a força de segurança, mais precisamente a
GNR. Sendo o Ministério Público a segunda entidade que faz as sinalizações,
nomeadamente as situações de violência doméstica.

b)Idosos
Arcos de Valdevez é um concelho com índices de envelhecimento e dependência
elevados o que na generalidade é acompanhado por um aumento da dependência
pecuniária face às prestações sociais do Estado. Sabemos que o nível e o montante
das pensões de velhice e de sobrevivência em Portugal é muito restrito, o que torna
os idosos pensionistas particularmente os que vivem em zonas rurais numa
categoria social particularmente vulnerável à pobreza e à desintegração social.
Quadro 19: Pensionistas do regime geral
Sexo

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Total

Masculino

294

1.779

240

2.313

Feminino

281

2.049

1.311

3.641

Total

575

3.828

1.551

5.954

Fonte: Segurança Social (estatísticas de 2011)
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Quadro 20: Pensionistas do regime rural regulamentar
Sexo

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Total

Masculino

32

247

122

401

Feminino

61

1.077

318

1.456

Total

93

1.324

440

1.857

Fonte: Segurança Social (estatísticas de 2011)

Quadro 21: Pensionistas do regime rural transitório
Sexo

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Total

Masculino

16

36

2

54

Feminino

20

76

8

104

Total

36

112

10

158

Fonte: Segurança Social (estatísticas de 2011)

Quadro 22: Pensionistas do regime de pensão social
Sexo

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Total

Masculino

117

43

5

165

Feminino

75

155

12

242

Total

192

198

17

407

Fonte: Segurança Social (estatísticas de 2011)

Quadro 23: Totais de pensionistas do concelho
Sexo

Invalidez

Velhice

Sobrevivência Total

Masculino

459

2.105

369

2.933

Feminino

437

3.357

1.649

5.443

Total

896

5.462

2.018

8.376

Fonte: Segurança Social (estatísticas de 2011)

Pela análise efetuada dos quadros relativo às pensões, podemos constatar que ao
nível do total das pensões auferidas, 65% são mulheres e 35% são homens.
Relativamente à pensão de sobrevivência, verifica-se que 82% dos pensionistas são
mulheres, podendo-se concluir que há uma maior taxa de mortalidade masculina.
Também se verifica que relativamente à pensão por velhice, cerca de 62% são
pessoas do sexo feminino o que reforça que há uma maior taxa de mortalidade
masculina.
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No que concerne ao Complemento Solidário para Idosos no concelho de Arcos de
Valdevez dos 1094 beneficiários, 76% são mulheres e 24% são homens. O maior
número de beneficiários encontra-se no escalão dos 65 a 69 anos. O facto de serem
as mulheres as que mais beneficiam do CSI, pode estar relacionado com o facto de
serem elas as que menos contribuíram para a Segurança Social, não tendo por tal
motivo acesso a pensões do regime contributivo.
Comparativamente ao distrito, Arcos de Valdevez é o terceiro concelho com mais
beneficiários, o que demonstra que poderá haver muitas pessoas com pensões muito
baixas, sendo que uma grande parte é do regime não contributivo.

Quadro 24: Beneficiários do complemento solidário a idosos (2012)
Feminino

Masculino

Total

65 a 69 anos

263

80

343

70 a 74 anos

221

76

297

75 a 79 anos

144

59

203

80 a 84 anos

143

36

179

85 a 89 anos

47

11

58

90 a 94 anos

12

2

14

Total

830

264

1.094

Fonte: Segurança Social

Focando-nos nas respostas sociais, para este grupo da população, pode dizer-se que
no concelho existe actualmente um leque variados de serviços de apoio aos idosos
fruto

das

preocupações

com

os

elevados

índices

de

envelhecimento

e

consequentemente da necessidade de investir na qualidade de vida dos mais velhos.
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Quadro 25: Centros de dia do concelho

Entidade

Localidade

Capacidade

Clientes

Centro Paroquial Social Rio Frio

Rio Frio

20

10

Centro Social e Paroquial do Vale

Vale

25

11

Centro Social Paroquial Guilhadeses

Guilhadeses

15

12

Centro Paroquial e Social de S. Jorge

S. Jorge

15

15

Grade

15

15

Centro Paroquial e Social St. Mª de Grade
Fonte: Segurança Social / Carta Social 2012

No concelho de Arcos de Valdevez existem 5 Centros de Dia de localização
descentralizada. Comparativamente com o anterior Diagnóstico Social, constata-se
que se mantiveram as mesmas instituições com esta resposta social e foi criado um
novo Centro de Dia no Centro Paroquial e Social de Santa Maria de Grade. Porém,
ainda existem áreas a descoberto, nomeadamente nas zonas periféricas rurais a
norte e periféricas de montanha.
De referir, que não existindo este tipo de resposta nas áreas a descoberto, a
população acaba por não sentir necessidade deste apoio, não o solicitando. No
entanto, no quotidiano dos técnicos que trabalham no concelho, esta necessidade é
sentida pelo número de solicitações efectuadas por serviços/entidades exteriores ao
concelho, nomeadamente os hospitais e estabelecimentos de saúde mental.
Quadro 26: Lares de idosos do concelho

Entidade
Sta Casa Misericórdia de A. Valdevez
Centro Paroquial Social de Guilhadeses
Centro Paroquial e Social de S. Jorge
Centro Social e Paroquial do Vale
Centro P. e Social Santa Maria de Grade
Sta Casa Misericórdia de A. Valdevez

Localidade

Capacidade

Clientes

Proselo

75

75

Guilhadeses

50

50

S. Jorge

16

16

Vale

12

15

Grade

30

30

Vila Fonche

30

30

Fonte: Segurança Social

O nº de Lares de Idosos existentes no concelho aumentou face ao anterior
diagnóstico, quer na quantidade de estruturas, (Centro Paroquial e Social de Santa
Maria de Grade e Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez – Vila
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Gerações) quer no número de vagas. Constata-se que existe em todas as estruturas,
listas de espera bastante numerosas, daí não se conseguir por vezes, dar resposta
em tempo útil a situações mais vulneráveis. Para tentar colmatar esta situação,
todos os lares de Arcos de Valdevez com acordo com a Segurança Social têm vagas
de emergência, para situações que carecem de uma resposta célere.
Também existem algumas iniciativas de cariz privado, como é o caso do Lar Idade
d´Ouro”, que no anterior diagnóstico ainda se encontrava em fase de construção,
com outra denominação. Há alguns anos que já se encontra em funcionamento,
situando-se na freguesia do Couto, e tem capacidade para 28 utentes.
Pelo contacto com as instituições locais que têm a valência de lar podemos concluir
que existe lista de espera em todos eles, sendo que esta lista não revela o número
de utentes efetivamente a aguardar resposta, uma vez que os mesmos idosos estão
inscritos em vários lares.
Tem-se conhecimento que esta resposta é a mais procurada pelos idosos e/ou seus
familiares. As causas desta procura relacionam-se com as situações de isolamento,
condições de habitabilidade precárias e falta ou insuficiência de retaguarda
familiar.
Constatamos ainda que enquanto estes idosos aguardam resposta em lar, muitas
vezes são integrados noutras valências (serviço de apoio domiciliário, centros de
dia, entre outros), as quais acabam por dar resposta à necessidade de muitos dos
idosos.
Quadro 27: Serviço de apoio domiciliário prestado no concelho

Entidade

Localidade

Capacidade

Clientes

Salvador

75

60

Guilhadeses

26

26

Vale

35

35

Delegação Cruz Vermelha A. de Valdevez

Salvador

46

46

Centro Paroquial e Social de Rio Frio

Rio Frio

35

33

Centro Paroquial e Social de Soajo

Soajo

30

25

Centro Paroquial Social Sta Mª de Grade

Grade

20

20

Sta Casa Misericórdia de A. Valdevez
Centro Paroquial Social de Guilhadeses
Centro Social e Paroquial do Vale

Fonte: Segurança Social
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Relativamente ao Apoio Domiciliário, verificou-se, relativamente ao diagnóstico
social anterior, que mais uma instituição começou a prestar serviço de apoio
domiciliário (Centro Paroquial Santa Maria de Grade), bem como o alargamento da
competência territorial das instituições que já intervinham. Apesar de se ter
verificado um acréscimo da área de intervenção, constata-se mesmo assim, que
existem freguesias que ainda não usufruem deste tipo de apoio, e outras cujo apoio
que é prestado é insuficiente, quer por incapacidade da instituição quer por falta de
reconhecimento e vontade dos utentes em aceitar os diferentes serviços.
Relativamente ao Apoio Domiciliário Integrado que foi identificado no último
diagnóstico social, este deixou de existir como resposta, tendo sido integrado no
Serviço de Apoio Domiciliário.
Outra resposta social para idosos que se tem desenvolvido no concelho nos últimos
anos é o acolhimento familiar. Esta resposta social consiste em integrar temporária
ou

permanentemente,

em

famílias

consideradas

idóneas

e

tecnicamente

enquadradas, pessoas idosas, quando se encontrem nas seguintes situações:


Inexistência ou insuficiência de respostas eficazes que assegurem o apoio
adequado à manutenção no seu domicílio da pessoa idosa ou adulto com
deficiência;



Ausência da respectiva família ou quando esta não reúna condições mínimas
para assegurar o seu acompanhamento.

Fazendo uma comparação com os dados do diagnóstico social de 2008, chega-se à
conclusão que este tipo de resposta social aumentou cerca de 37%, ou seja, das 27
famílias existente em 2008, foram constituídas mais 16.
Assim atualmente existem, no concelho 43 famílias de acolhimento, nas quais estão
integradas 116 pessoas, sendo que:


Pessoas idosas sem dependência estão integradas 26;



Pessoas idosas grandes dependentes, estão integradas 68;

Para desenvolver esta actividade as famílias devem reunir certos requisitos, tais
como, apresentarem boas condições habitacionais, preferencialmente formação
adequada e perfil para o desempenho da função.
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Atendendo à atual conjuntura económica e tendo em conta que esta resposta social
é menos onerosa para o Estado, esta surge como uma alternativa aos Lares de
Idosos e às lacunas verificadas em termos de respostas para adultos com
deficiência.
Em contrapartida, esta atividade surge como uma saída profissional para
mulheres, que embora se encontrem em idade ativa, dificilmente encontram
colocação no mercado de trabalho.
Também o serviço de Teleassistência, dirigido sobretudo aqueles idosos que
pretendem continuar no seu domicílio, usufruindo de um serviço telefónico de
apoio, inovador e com comprovada fiabilidade, pensado para melhorar a qualidade
de vida, saúde, segurança e auto-estima dos seus utilizadores. A Teleassistência
funciona através de um equipamento fixo ou móvel, que permite ao utente falar
com o Call-Center da CVP, o qual avaliará a situação e dará a resposta mais
adequada ao alerta. O equipamento móvel permite ainda a localização do utente
por GPS.
Através deste serviço, todos aqueles que se encontram em situação de dependência
(por velhice, doença, incapacidade ou isolamento), bem como as pessoas plenamente
autónomas, mas que desejam sentir-se protegidas, dispõem de uma resposta
imediata em qualquer situação de urgência/emergência, segurança ou solidão. No
diagnóstico social anterior, esta resposta social não existia sendo que actualmente a
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa é a entidade que localmente garante a
implementação deste serviço.
Apesar de se fazer divulgação desta resposta, apenas 3 clientes usufruem deste
serviço, sendo que beneficiam também do Serviço de Apoio Domiciliário da
Delegação de Arcos de Valdevez da Cruz Vermelha Portuguesa.

c) Família e Comunidade
Ao nível das respostas de apoio à família e comunidade existe no concelho um
conjunto de medidas que têm como objectivo ajudar as pessoas e as famílias mais
carenciadas ou em situação de risco social.
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Procura-se neste ponto abordar este tipo de respostas, nomeadamente a medida de
rendimento social de inserção, o apoio às vítimas de violência doméstica, o centro
de alojamento temporário e o apoio às situações de dependência.
Relativamente à medida do rendimento social de inserção, no concelho de Arcos de
Valdevez existem duas entidades com protocolos com a Segurança Social, que
acompanham os agregados familiares beneficiários desta medida. São elas a
Delegação de Arcos de Valdevez da Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro Social e
Paroquial de S. Pedro do Vale, que têm equipas multidisciplinares, constituídas por
psicóloga, assistente social/educadora social e 3 ajudantes de ação direta.
Quadro 28: Beneficiários do rendimento social de inserção (RSI)
Abrangidos pelo RSI

2011

2012

Total de famílias abrangidas

129

148

Total de indivíduos

261

285

Fonte: Núcleo local de inserção

Em Setembro de 2012 existiam no concelho de Arcos de Valdevez 285 beneficiários
do rendimento social de inserção, tal número corresponde a 1,25% do total da
população do concelho. Entre 2011 e 2012 verificou-se um pequeno aumento do
número de beneficiários, contudo, sabemos que as alterações legislativas, sobretudo
as ocorridas em 2010 através do Decreto de Lei 70/2010 de 16 de junho, provocaram
decréscimos significativos no número de pessoas abrangidas por esta medida.
Relativamente aos crimes de violência domestica registados na G N R de Arcos de
Valdevez, constata-se que as queixas apresentadas têm vindo a diminuir passando
de 66 queixas em 2010 para 45 em 2012.
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Quadro 29: Queixas de violência doméstica apresentadas na GNR entre 2010 e
2012
70
60
50
40
30
20
10
0
2010

2011

2012

Fonte: GNR de Arcos de Valdevez

Esta situação poderá estar relacionada com a consciencialização das vitimas em
relação aos novos recursos existentes na comunidade e a outras estratégias às
quais podem recorrer para sair da situação de violência.
As situações de violência doméstica têm vindo a tomar algum relevo a nível
nacional, pelo que estão a ser promovidas diversas iniciativas com vista a trabalhar
esta problemática.
Neste sentido, a Delegação de Arcos de Valdevez – Cruz Vermelha Portuguesa,
promoveu entre 2010 e 2012 o Projecto “Dar Voz ao Silêncio” (2010-2012), que se
enquadra no âmbito da Tipologia de Intervenção n.º 7. 3 “Apoio técnico e financeiro
às organizações não governamentais”, do Eixo n.º 7 “Igualdade de Género”, do
Programa Operacional Potencial Humano (P O P H).
Este projecto teve como principal objectivo prevenir/diminuir a violência de género
/doméstica a nível local, articulando-se através de 3 grandes eixos: prevenção; apoio
às vítimas e intervenção com agressores(as).
Especificamente promoveu ações de sensibilização dirigidas à comunidade local e a
públicos específicos (estudantes, famílias, etc.), visando a promoção de valores de
igualdade de género e cidadania, a diminuição da tolerância e aceitação social de
uma cultura de violência, e a desconstrução de estereótipos e mitos associados ao
género que têm perpetuado a existência de relações desiguais no meio familiar,
escolar e social. Por outro lado, propõe uma resposta integrada de apoio às vítimas
de violência doméstica/género de forma a reduzir os efeitos negativos da violência e
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a revitimização, para isso disponibiliza apoio social, psicológico e jurídico no âmbito
do Gabinete de Apoio a Vítimas, em articulação com os vários agentes sociais.
Finalmente, pretende reduzir e alterar comportamentos abusivos de ofensores,
mediante a prestação de apoio psicológico.
Neste seguimento, apresentamos os dados referentes ao projeto “Dar Voz ao
Silêncio”, onde constatamos o número de pessoas abrangidas, no âmbito do apoio às
vítimas e intervenção com agressores(as), ao longo dos dois anos de execução.
Quadro 30: Agressores e vítimas de violência doméstica abrangidos pelo projeto
"Dar Voz ao Silêncio" durante os anos de 2010 a 2012

Publico abrangido

Nº

Vítimas de violência doméstica

70

Agressores de violência doméstica

9

Total

79

Fonte: Projeto “Dar Voz ao Silêncio”

A Delegação de Arcos de Valdevez – Cruz Vermelha Portuguesa, apresentou nova
candidatura à mesma tipologia, a qual foi aprovada tendo como período de execução
o ano 2013-2014.
Ainda no âmbito das respostas para a família e comunidade, existe no concelho um
centro de alojamento temporário com capacidade para 16 utentes.

Quadro 31: Centros de alojamento temporário
Entidade

Localidade

Centro Paroquial e Social de Rio Frio

Rio Frio

Capacidade

Clientes

16

9

Fonte: Segurança Social

Este Centro de Alojamento Temporário, acolhe até um período máximo de 6 meses,
pessoas maiores de 18 anos em situação de carência, nomeadamente população
flutuante, famílias desalojadas e outros grupos em situação de emergência social,
funcionando em articulação com outras respostas de carácter integrador, por forma
a promover o equilíbrio físico e emocional dos seus utentes, assim como, a sua
integração social e profissional. A localização desta estrutura por não ser a mais
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adequada, tem limitado o funcionamento desta resposta social, acabando por neste
momento a Segurança Social comparticipar apenas 9 clientes.
Ao nível das dependências, o concelho manifesta algumas carências em termos de
apoio. Já no diagnóstico anterior se apontou a falta de resposta para a deficiência,
situação que permanece inalterada. As situações que vão sendo identificadas vão se
resolvendo em respostas fora do concelho ou em famílias de acolhimento sediadas
no concelho. A título de exemplo refira-se que durante os últimos anos foram
integrados em famílias de acolhimento:


8 adultos com deficiência sem dependência;



14 adultos com deficiência com grande dependência.
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4.7 - Segurança
A Constituição portuguesa, nos seus artigos 202.º e seguintes, define os princípios
que constituem a base da organização judiciária e funcionamento dos tribunais em
Portugal. Assim, os tribunais são órgãos de soberania com competência para
administrar a justiça em nome do povo. A sua função é garantir a defesa dos
direitos e dos interesses dos cidadãos, protegidos por lei, reprimir a violação da
legalidade democrática e redimir os conflitos de interesses públicos e privados.
Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. As suas decisões são
obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de
quaisquer outras autoridades.
As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal, em
despacho fundamentado, decidir o contrário, com vista a assegurar a salvaguarda
da dignidade das pessoas e da moral pública ou a garantir o seu normal
funcionamento.
O sistema judicial local é composto por um Tribunal Judicial – secção única, que é
composto por dois magistrados judiciais e assessorados por 11 oficiais de justiça.
Existem também os Serviços do Ministério Público que são compostos por dois
magistrados que contam com o apoio de dois oficiais de justiça.
Relativamente, aos estabelecimentos prisionais, este Concelho não conta com
nenhum, sendo o mais próximo o de Viana do Castelo.
As forças de segurança são as organizações que têm como missão proteger e
garantir a lei, a ordem e a segurança pública, num estado. Normalmente, as forças
de segurança são organismos públicos que funcionam na dependência do governo
ou órgão do pode executivo do estado, tendo a capacidade de empregar a força no
âmbito do cumprimento da sua missão.
A Guarda Nacional Republicana é a força de segurança estabelecida no nosso
concelho.
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Esta tem tido um papel crucial face ao aumento das dificuldades sociais,
instabilidade e criminalidade associada, interagindo com programas de integração
social que tenham um importante papel na intervenção e que devem ser
valorizados.
O concelho dispõe de 63 militares no total, que prestam serviço em todas as
freguesias do concelho, estando colocados 32 no Destacamento e 31 no Posto
Territorial. Destes 63 militares, 4 fazem parte da Equipa de Proteção Florestal
(EPF) e 5 do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA).
Arcos de Valdevez dispõem também de um Centro de Meios Aéreos que concentra
todo o dispositivo do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da GNR (GIPS). O
grupo é constituído por 26 militares, e tem por missão específica e execução de
ações de prevenção e de intervenção de primeira linha em situações de emergência
de proteção e socorro, designadamente nas ocorrências de incêndios florestais ou de
matérias perigosas, catástrofes ou acidentes graves.
Em seguida, apresentam-se os dados relativos ao tipo de crimes existente em Arcos
de Valdevez, desde 2010 até 2012.
Gráfico 35: Distribuição por tipo de crimes em 2010
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Fonte: GNR de Arcos de Valdevez
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Gráfico 36: Distribuição por tipo de crimes em 2011
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Gráfico 37: Distribuição por tipo de crimes em 2012
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Relativamente aos dados de crimes ocorridos nos anos 2010, 2011 e 2012, tal como
os gráficos indicam, a maior parte dos crimes ocorrem contra o Património (furtos,
danos, etc) tendo sido apresentadas no ano de em 2010 cerca de 307 queixas o que
equivale a uma taxa de 40,5%. Em 2012 deparamo-nos com uma ligeira descida de
2,2% ao nível deste crime situando-se nos 38,3%.
O segundo tipo de crimes mais visível no nosso concelho é contra as Pessoas (ofensa
à integridade física, ameaça, injúrias, difamação, etc), tendo sido apresentadas 227
queixas no ano de 2012 havendo também decréscimo de 2,5% em relação ano de
2010.
As queixas apresentadas em terceiro lugar são contra a Sociedade (violação de
obrigação de alimentos, contrafação, incêndio/fogo posto, condução sob o efeito de
álcool, etc) com uma média das taxas a rondar os 20%.
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Em suma, podemos afirmar que a ciminalidade em geral, assim como as
participações às autoridades concelhias diminuíram em 2012.
O Município de Arcos de Valdevez, no mês de Fevereiro do corrente ano procedeu à
assinatura de um protocolo com o Ministério da Administração Interna (Direção
Geral de Infraestruturas e Equipamentos) a fim de levar a efeito obras de
Requalificação, no Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Arcos de
Valdevez, no âmbito de uma candidatura ao Q R E N – O N 2 (coesão local e
urbana) no âmbito da reabilitação urbana.
O objetivo desta requalificação tem como prioridade dotar as forças e serviços de
segurança com instalações adequadas ao exercício da sua missão em prol das
populações que servem.
Prevê um orçamento que se situa no valor de mais de dois milhões e duzentos euros
que deverá estar concluído até Agosto de 2014.
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4.8 - Emprego e formação profissional
Vivemos numa sociedade em que o trabalho se assume como um bem e um valor
central. A centralidade do trabalho emana da sua função como factor de produção e
de acesso aos padrões de consumo e aos estilos de vida normais na sociedade, como
espaço de valorização pessoal e de socialização. Neste contexto ter um emprego (por
conta própria ou por conta de outrem) aparece-nos como um dos principais
mecanismos de integração social. Em contrapartida, estar desempregado pode
provocar situações de forte vulnerabilidade económica e social na medida em que o
desempregado para além de estar privado da fonte normal de rendimento entra em
isolamento rompendo com um dos mais fortes elos de ligação à sociedade.
Na área do emprego um dos primeiros recursos a considerar é o tecido empresarial
do concelho. Uma análise dinâmica da dimensão das empresas, das actividades
dominantes e dos trabalhadores empregados, permite-nos melhor conhecer a
capacidade empregadora e o potencial de criação de emprego existente no concelho.
De acordo com os dados estatísticos do INE, em 2010 existiam no concelho 1896
empresas, sendo que a grande maioria (1844) emprega um numero de
trabalhadores inferior a 10. A seguir (47) encontram-se as empresas com um
escalão de pessoal que se situa entre os 10 e os 49 trabalhadores, não existindo
nenhuma com mais de 250 empregados e, apenas 5, têm entre 5 a 249 pessoas ao
serviço.

Gráfico 38: Número total de empresas no concelho de Arcos de Valdevez
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Gráfico 39: Pessoal ao serviço nas empresas do concelho de Arcos de Valdevez
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Entre 2009 e 2010 surgiram no concelho 195 novas empresas as quais passaram de
1701 para 1896, sendo que a maioria destas novas empresas tem um numero de
trabalhadores que não ultrapassa os 10.
Consequencia do aumento do número de empresas registou-se também um
aumento do numero de pessoal ao serviço nas empresas do concelho o qual passou
de 4257 trabalhadores em 2009 para 4306 em 2010.
Uma análise mais detalhada permite-nos verificar que as atividades que, em 2009
e 2010, concentravam o maior número de empresas e de trabalhadores eram o
comércio por grosso e a retalho, a construção e a indústria transformadora. De
relevar que muito embora o comércio por grosso e a retalho detenha o maior
número de empresas, é na indústria transformadora que se concentra o maior
número de trabalhadores (21,7% dos trabalhadores em 2009 e 22,3% em 2010) o
que indica a reduzida dimensão das empresas naquelas actividades. A reduzida
dimensão das empresas, medida pelo número de trabalhadores que empregam, é
aliás uma característica marcante do tecido empresarial do concelho de Arcos de
Valdevez.
Em resumo, a análise comparativa dos anos de 2009 e 2010 mostra-nos, por um
lado algumas das características do tecido empresarial que se mantêm inalteráveis:
a reduzida dimensão das empresas e as actividades económicas dominantes quer
em número de empresas quer em número de trabalhadores; por outro lado, nota-se
uma relativa densificação e terciarização do tecido empresarial, não obstante
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estarmos ainda face a um tecido empresarial pouco diversificado, que apresenta
lacunas sobretudo nas actividades dos serviços especializados às empresas.
Para completar este breve análise do emprego no concelho, iremos caracterizar de
forma breve, os trabalhadores ao serviço das empresas.
A leitura do quadro seguinte permite-nos constatar os baixos níveis de habilitações
escolares da população empregada: 66% dos trabalhadores têm escolaridades iguais
ou inferiores ao 2º ciclo e apenas 4,8% dos trabalhadores detêm um grau de
licenciatura.

Gráfico 40: Trabalhadores empregados por habilitação em 2009
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Fonte: MTSS - Mapas de Quadro de Pessoal 2009

As actividades com um peso significativo das habilitações escolares mais elevadas
(secundário ou superior) no total das pessoas que empregam, são as actividades dos
serviços.
No quadro seguinte podemos ler os níveis de qualificação da população empregada
por conta de outrem. Esta leitura permite-nos verificar que, em 2009, cerca de 44%
dos trabalhadores estavam classificados como profissionais qualificados e que
apenas 16% eram considerados como profissionais não qualificados.
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Gráfico 41: Trabalhadores empregados por qualificações
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Fonte: MTSS - Mapas de Quadro de Pessoal 2009

A primeira constatação que fazemos é a de que parece não haver correspondência
entre os baixos níveis de habilitação escolar de uma grande parte dos trabalhadores
e as qualificações profissionais. Este facto resulta de, tradicionalmente, as
empresas qualificarem os seus trabalhadores no posto de trabalho para exercerem
uma profissão dentro da empresa. Este modelo de formação para um posto de
trabalho demonstra a sua fragilidade intrínseca sobretudo em épocas de mudança
económica e social acelerada, como a que vivemos, porque torna mais difícil a
reconversão dos trabalhadores e das empresas.
A segunda constatação é a de que as mulheres são maioritárias apenas nas
qualificações profissionais mais baixas – profissionais semi qualificados e não
qualificados – o que, dado que não existe essa diferenciação a nível das habilitações
escolares, parece indicar que as empresas praticam uma política de descriminação
reservando à mulher os postos de trabalho menos qualificados.
Um tecido empresarial atomizado e um universo de trabalhadores pouco
escolarizados, com as características dos que foram sucintamente apresentados,
torna-se difícil de mobilizar para um processo de mudança económica e social.
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Em primeiro lugar, porque a pequena dimensão das empresas tem como
consequência a fraca capacidade empregadora o que, em última análise, limita a
capacidade de fixação da população no concelho.
Em segundo lugar, porque estudos elaborados ao nível da União Europeia2 têm
demonstrado que as pequenas empresas têm uma fraca propensão para investir na
formação dos seus recursos humanos por diversas razões das quais se citam apenas
três:


As pequenas empresas têm na sua grande maioria estratégias de curto
prazo, enquanto a formação dos recursos humanos exige estratégias de
médio e longo prazo;



Os empresários têm dificuldades em identificar as suas necessidades de
formação;



O empresário tem medo de perder os trabalhadores formados para as
empresas concorrentes.

Se tivermos em consideração que os trabalhadores com mais baixas qualificações
escolares e profissionais são os que demonstram menor apetência para participar
em acções de formação profissional e que a aprendizagem ao longo da vida é
considerada como o principal mecanismo para garantir a adaptação das
qualificações às necessidades da economia, ficamos com a medida dos desafios que o
concelho terá de enfrentar face aos desafios colocados por uma economia e uma
sociedade em mudança.
O estudo do desemprego registado é também importante nesta análise e por
diversas razões:


Dá-nos uma medida da população activa não utilizada pela economia e que
poderá estar disponível para trabalhar em novas actividades que se queiram
instalar;



Dá-nos uma medida da desadequação entre as qualificações disponíveis e
aquelas que são procuradas pela economia;



2

Dá-nos uma medida da vulnerabilidade económica e social da população.

Achieving the Lisbon goal: the contribution of VET
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Em Dezembro de 2012 existiam no Concelho de Arcos de Valdevez 1.175
desempregados inscritos no Centro de Emprego o que representava uma taxa de
desemprego de 12,03%.
O gráfico seguinte mostra-nos a evolução do desemprego no concelho ao longo dos
últimos 5 anos.
Gráfico 42: Evolução do desemprego de 2008 a 2012 no Concelho
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Fonte: IEFP – Estatísticas do desemprego

Considerando que a população desempregada representa um recurso não utilizado,
importa conhecer a sua realidade para saber de que forma se pode valorizar tendo
em vista a sua integração plena na economia e na sociedade.
Em traços genéricos podemos dizer que o desemprego no concelho, como aliás no
país, se caracteriza por ser sobretudo feminino e por incidir mais sobre as
populações com menores níveis de habilitações escolares.
Gráfico 43: Desemprego no Concelho por género
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Fonte: IEFP – Estatísticas do desemprego
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O gráfico mostra-nos que as mulheres representam mais de 56% do total dos
desempregados em 2012, e que a tendência para a feminização do desemprego se
tem

vindo

a

acentuar

desde

2008,

demonstrando

claramente

a

maior

vulnerabilidade da mulher ao desemprego.
Quanto às habilitações escolares dos desempregados, o gráfico seguinte mostra-nos
que o grupo com escolaridade equivalente ao 3º Ciclo é claramente maioritário –
27,3% do total dos desempregados em 2008, tendo descido para 23,4% em 2012 –
muito embora o seu peso relativo tenha vindo a aumentar ao longo destes 5 anos,
resultado, sem dúvida, do esforço que tem vindo a ser desenvolvido no sentido da
progressiva escolarização da população do concelho.
Gráfico 44: Níveis de escolaridade dos desempregados do Concelho
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Em contrapartida, observamos um aumento do peso, no total do desemprego, dos
desempregados com habilitações escolares mais elevadas. Em 2008 as pessoas com
12 anos de escolaridade representavam 15,2% em 2008 e em 2012, representavam
já 20,3% dos desempregados do Concelho. Quanto aos desempregados com curso
superior em 2008 pesavam 6,4% do total do desemprego do concelho, e em 2012,
representavam já 12,2% do total dos desempregados inscritos no Centro de
Emprego.
As razões de tal facto são de diversa ordem: por um lado, parte do acréscimo que
ficou a dever-se à possibilidade de os professores contratados requererem subsídio
de desemprego no caso de não obterem colocação numa escola; por outro lado, existe
uma correspondência muito imperfeita entre as qualificações escolares que são
oferecidas pelos trabalhadores e aquelas que são procuradas pelas empresas. Dito
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de outra forma o aumento das qualificações escolares dos trabalhadores não tem
acompanhado, o mercado de trabalho, por uma procura equivalente por parte das
empresas ou instituições quer porque as qualificações oferecidas não são as
necessárias, quer porque o tecido empresarial não valoriza as qualificações mais
elevadas.
Em qualquer dos casos, tal facto resulta num desperdício de recursos pessoais e
sociais difícil de justificar.
Quanto ao tempo de Inscrição dos desempregados inscritos no Centro de Emprego,
podemos constatar que são em maior número os desempregados com inscrição há
menos de 1 ano (71%),em 2008,e em 2012 passou para 56% contraponto com os
desempregados inscritos há mais de 1 ano que representam em 2008, 29%, e em
2012, 43%.
Ao longo destes 5 anos as duas categorias de desempregados subiram, tendo os
desempregados com mais de 1 ano subido 170%.
Gráfico 45: Desempregados no Concelho por tempo de inscrição
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Fonte: IEFP – Estatísticas do desemprego

Se analisarmos a situação face ao emprego dos desempregados do Concelho,
verificamos que o Novo Emprego é superior ao 1º Emprego. Em 2012 o 1º Emprego
era apenas 14,8% do desemprego total do Concelho e o Novo Emprego atingia
84,4% desse mesmo desemprego.
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Gráfico 46: Desemprego no Concelho segundo a situação face ao emprego
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Fonte: IEFP – Estatísticas do desemprego

Da análise efetuada sobre o emprego e desemprego no concelho de Arcos de
Valdevez, decorrem algumas linhas de intervenção que passam pelos seguintes
pontos:


Qualificação dos recursos humanos de forma a dar resposta às necessidades
que decorrem da política de promoção e atracção de investimentos em
actividades exigentes quanto à qualificação da mão-de-obra, levada a cabo
pela autarquia;



Promover um melhor ajustamento entre a procura e a oferta de emprego,
criando um mecanismo de auscultação às entidades empregadoras sobre as
suas necessidades actuais ou previsionais de trabalhadores e de
qualificações;



Incentivar o empreendedorismo e a criação de novas empresas através da
divulgação, nos ciclos terminais nas escolas e nas acções de formação
profissional,

dos

programas

e

incentivos

destinados

a

apoiar

os

empreendedores.
No que concerne à formação profissional com o apoio dos diversos programas dos
consecutivos Quadros Comunitários de Apoio (QCA) as entidades formadoras do
concelho de Arcos de Valdevez realizaram um significativo esforço de qualificação
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da população activa, disponibilizando um vasto conjunto de oportunidades de
formação profissional através das modalidades identificadas no quadro abaixo.
Quadro 32: Modalidades de formação

Modalidade Formação

Certificação Escolar

Qualificação Profissional

Cursos de Educação e
Formação de Adultos
B2

6º Ano de Escolaridade

Nível 2

Cursos de Educação e
Formação de Adultos
B3

9º Ano de Escolaridade

Nível 2

Não confere

Dirige-se a activos empregados
ou desempregados tendo em
vista a actualização, reciclagem
ou aperfeiçoamento dos
conhecimentos

Formação contínua
(Modular)

Do total de formandos envolvidos em formação em 2012, 67,6% frequentaram ações
de formação Modular de curta duração e apenas 32,4/% frequentaram acções de
formação de dupla certificação – escolar e profissional. A clara maioria de formados
em

acções

de

formação

Modular

deve-se sobretudo

ao

facto

de

estas,

contrariamente às acções das outras modalidades de formação mencionadas, serem
formações de curta duração (normalmente entre 25 e 50 horas) o que permite, por
um lado, em cada ano a realização de um número elevado de acções e, por
consequência, permite também abranger um grande número de formandos; por
outro lado, estas ações são a maior parte das vezes ministradas em horário póslaboral o que permite que abranjam tanto a população desempregada como a
empregada.
Dos formandos que frequentaram ações de formação que conferiam equivalência ao
6º ano de escolaridade, frequentaram acções na área dos Serviços Pessoais e à
Comunidade e na área da Floricultura e Jardinagem abrangendo estas duas áreas
quase 50% do total dos formandos nesta modalidade de formação.
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Dos formandos que frequentaram ações de formação em 2012, que atribuem o 9º
ano de escolaridade, realizaram-no na área das Novas Tecnologias, na área dos
Serviços Pessoais e à Comunidade e na área das Técnicas Comerciais.
É interessante notar a incidência da formação de adultos na área dos Serviços
Pessoais e à Comunidade, que inclui as formações vocacionadas para o trabalho
com idosos e crianças, o que parece indiciar não só uma preocupação das entidades
formadoras em adequar a formação à realidade do concelho e às necessidades de
mão-de-obra que prospectivamente antecipam, mas também a mais fácil
mobilização dos adultos desempregados, que são maioritariamente mulheres, para
áreas de formação com as quais se sentem mais familiarizadas.
Como já foi referido anteriormente dos adultos que frequentaram ações de
formação, 67,6% optaram por formação continua. Deste total, 41% frequentou
acções na área das Novas Tecnologias e 17% na área da Produção Agrícola.
Tendo em consideração os dados acima apresentados, parece-nos inquestionável
que todos os esforços desenvolvidos pelas entidades formadoras locais têm
contribuído decisivamente para a valorização dos recursos humanos locais, quer de
uma forma directa através do aumento de conhecimentos, competências e
qualificações sociais e profissionais, quer de forma indirecta (frequentemente
menos valorizado talvez por ser mais difícil de medir, mas de inestimável
importância) através da elevação/reforço/consolidação dos níveis de auto-confiança,
auto-estima e consequentemente de um auto-conceito mais positivo nos formandos.
Consequentemente, como corolário de todo o processo o tecido económico e social do
concelho, e toda a comunidade tem beneficiado com a formação profissional.
Não obstando o extenso número de indivíduos/trabalhadores que beneficiaram do
significativo número de ações de formação profissional realizadas a nível local, - a
maioria em áreas em que os conhecimentos e competências de uma grande parte da
população empregada e desempregada são escassos e/ou inexistentes (Novas
tecnologias, Serviços administrativos e comercias), mas também em áreas
tradicionais

em

que

os

desatualizadas/desajustadas,

conhecimentos
carecendo

e
de

competências
reciclagem

e

se

encontravam

aperfeiçoamento

(Hotelaria, Agricultura, Restauração) - julgamos necessário, atendendo aos
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manifestos défices de qualificação da população do concelho, orientar e concentrar
esforços para ações de longa duração que conferem dupla certificação (escolar e
profissional).
Nesta matéria, pensamos que os Novos Centros para a Qualificação e Ensino
Profissional (CQEP) que irão substituir os Centros de Novas Oportunidades (CNO)
terão um duplo papel:


Por um lado, e dada a quase ausência de uma cultura de aprendizagem ao
longo da vida entre a população desempregada menos escolarizada, que
procura a formação, sobretudo, como alternativa ao desemprego, aqueles
Centros podem desempenhar o papel de agentes motivadores, aconselhando
e orientando a população para formações que correspondam às suas reais
necessidades e expectativas;



Por outro na articulação com as entidades formadoras, no sentido de
orientar a formação profissional para as áreas realmente necessárias.

O impacto da formação profissional no desenvolvimento económico e social do
concelho está ainda longe do seu potencial por diversas razões que passamos a
enunciar:


Inexistência de um real levantamento das necessidades de formação, actuais
e futuras, para o concelho que possa servir de guia para as entidades
formadoras;



Inexistência de uma rede/fórum de discussão (intra ou inter concelhia) de
entidades formadoras para articulação das áreas de formação evitando
sobreposições nalgumas áreas e lacunas noutras;



Desvalorização da formação profissional por parte de uma vasta maioria das
entidades empregadoras do concelho que privilegiam a contratação de
trabalhadores não qualificados;



Inexistência de um sistema de informação, que concentre todas as ofertas
formativas do concelho num único local fácil de consultar;



Inexistência de estudos sobre o impacto que a formação teve na vida pessoal
e profissional da população e nessa medida, para além do efeito meramente
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estatístico de elevação dos níveis de qualificação da população, que
contributo teve no desenvolvimento económico e social do concelho.
As necessidades de intervenção na área da formação decorrem do que ficou dito
sobre as problemáticas que afectam esta área:


Aposta forte nas formações que conferem dupla certificação – escolar e
profissional;



Criação de um fórum de discussão com todas as entidades implicadas na
formação profissional e representantes das entidades empregadoras, sob a
égide de uma entidade neutra, no sentido de discutir e articular as áreas e
as modalidades de formação a serem implementadas no concelho;



Levantamento das necessidades de formação, actuais e prospectivas, do
concelho;



Criação de um sistema de divulgação de toda a oferta formativa do concelho;



Elaboração de um estudo sobre o impacto da formação na população que
frequentou acções de formação nos últimos anos.

Só agindo dessa forma poderemos caminhar rumo à convergência com os restantes
países da União Europeia e reduzir/eliminar o enorme fosso existente quanto aos
níveis de escolaridade. Existe, de facto, um longo caminho a percorrer.
Aliás o QREN (nomeadamente o POPH) atribuiu extrema importância e prioriza,
não só os itinerários flexíveis e adaptáveis, mas sobretudo acções/projectos
iniciativas de formação profissional de dupla certificação. É congregando esforços
no sentido de alcançar o melhor e o mais estreito alinhamento possível com as
metas e estratégias delineadas no QREN e trabalhando em estreita articulação que
as diversas entidades locais de formação profissional poderão ver aprovadas um
maior número de acções/planos de formação e, desta forma, melhor servir os
interesses da comunidade.
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4.9 - Atividade Económica
A política de acolhimento industrial levada a cabo pelo Município de Arcos de
Valdevez tem privilegiado os empresários locais, disponibilizando-lhes melhores
condições de aquisição de terrenos e outros estímulos ao empreendedorismo local.
Nos últimos anos constatou-se uma evolução claramente positiva das dinâmicas
económicas locais, traduzidas, em grande parte, na concentração de actividades
industriais no concelho. A dinamização e ampliação da zona industrial de Paçô, a
instalação de um segundo polo industrial em Padreiro e a concretização de um
terceiro polo em Tabaçô vêm corroborar, precisamente esta evolução. Como
consequência o concelho tem sido alvo de atenção por parte de empresários
estrangeiros, no sentido de aí localizarem unidades industriais, integradas em
circuitos de produção a um nível global (ex. cluster de componentes para
automóveis).
Também a Incubo – Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras, constitui
uma aposta estratégica do Município de Arcos de Valdevez ao nível do
empreendedorismo como domínio chave para o desenvolvimento local e regional.
Criada em 2007, esta incubadora de empresas tem como principais objectivos:

- Fomentar uma Comunidade Regional mais empreendedora, que valoriza o
risco, a inovação, a aprendizagem e a cultura empresarial;
- Estimular e apoiar a criação sustentável de novas empresas, de emprego
qualificado e a geração de valor acrescentado no Minho-Lima;
- Contribuir para a diversificação produtiva e para o fortalecimento da
capacidade competitiva das empresas existentes.
Estas dinâmicas são um bom exemplo da existência no concelho de fortes
potencialidades na área económica, contudo, a sua estrutura ainda se afigura um
pouco frágil.
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Gráfico 47: Empresas sediadas por setor de atividade económica
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Fonte: Pordata

Se centrarmos a nossa análise na estrutura produtiva do concelho de Arcos de
Valdevez, constatamos que a mesma é caracterizada por uma clara predominância
do sector terciário (comércio e serviços), quer no que reporta ao número de
empresas sedeadas (64,1% do total de empresas), quer no que diz respeito ao
volume de vendas (72,5% do volume de vendas total).

Ao nivel da empregabilidade, verifica-se uma clara predominância ao nivel da industria
transformadora, construção e comercio, seguindo-se o conjunto de atividades mais
direcionadas para os serviços (educação, saude, ação social,entre outros). O setor ligado
ao alojamento, restauração e similares, tem também alguma representação no que diz
respeito à empregabilidade no concelho.
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Gráfico 48: Pessoas ao serviço por atividade económica
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Fonte: Pordata

Volvendo a atenção para o sector primário, convém referir que a prática agrícola,
ainda que assuma uma forte expressão no concelho, não se afigura uma actividade
geradora de riqueza, dado o seu carácter essencialmente de subsistência e a sua
mão-de-obra extremamente envelhecida. Trata-se de uma prática agrícola muito
orientada para uma produção de subsistência familiar, o que constitui um forte
entrave à desobstrução do sector face a um contexto de alguma vantagem
comparativa. Os produtos locais que conseguem obter alguma expressão no exterior
são o vinho verde, a carne bovina autóctone, a broa de milho, o feijão tarrestre, a
laranja de Ermelo e o mel.
O turismo é apontado, por vários agentes locais, como a principal potencialidade do
concelho,

justificada

pela

presença

de

um

vasto

conjunto

de

recursos

(naturais/ambientais, patrimoniais, culturais e humanos). A presença dum Parque
Nacional (Parque Nacional Peneda-Gerês) e a existência de todo um património
rural vivo, constituem, a par de outros recursos, uma vantagem competitiva de
Arcos de Valdevez face ao contexto envolvente.
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O Município tem desenvolvido esforços no sentido de dotar o concelho com
equipamentos de apoio à actividade, como por exemplo a transformação da antiga
casa dos serviços florestais num Centro Municipal de Informação e Turismo, a
criação de uma porta de entrada no Parque Peneda Geres ( Porta do Mezio) e a
realização

de

algumas

acções

de

animação

e

promoção

(ex:

domingos

gastronómicos, participação em feiras e exposições, realização de eventos,
organização de fam-trips, etc). No entanto, as questões do turismo não estão
centralizadas na actuação da Câmara Municipal, verificando-se que existem outras
entidades privadas e associações nomeadamente a Associação Regional de
Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL) e a empresa Nature4, as quais têm vindo
a desenvolver diversas iniciativas relacionadas com a promoção do concelho,
nomeadamente ligadas ao desporto aventura e turismo de montanha.
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4.10 - Ambiente
A dotação infra-estrutural e a promoção da qualidade de vida da população
constituíram, nos dois últimos triénios, um investimento camarário prioritário.
O Município segundo os domínios de gestão e proteção do ambiente em 2010 teve
uma receita de 525 milhares de euros, em que 488 foram provenientes da gestão de
resíduos, 36 da proteção da biodiversidade e da paisagem e 1 de outros. No que
concerne ao valor da despesa centra-se nos 963 milhares de euros, em que na
gestão de resíduos foram gastos 633, na proteção da biodiversidade e da paisagem
310 e 20 em outros. (Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2011)
A cobertura do sistema público de abastecimento de água em 2012 atingiu os 92%
da população residente, dado que o valor observado em 1996 era de 34%, sendo este
aumento de 58% pontos percentuais.
Gráfico 49: Sistema público de abastecimento de água
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O Subsistema de Abastecimento de Água de S. Jorge abrange o Vale do Lima e
parte do Vale do Minho, servindo as populações dos concelhos de Arcos de
Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova
de Cerveira.
Este subsistema é composto pela Captação de S. Jorge e complementares em Ázere,
no Concelho de Arcos de Valdevez, e outras em Bertiandos, Cavada e Valada.
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Também se incluem neste sistema algumas condutas municipais já existentes e que
foram integradas na concessão, assim como outras condutas de ligação a
reservatórios municipais já existentes.
O volume máximo de armazenamento de água é de 28.800m3, com volumes de
reservatórios que variam entre 200m3 e 15.000m3.
O investimento efetuado na conceção e construção do Subsistema de S. Jorge,
rondou os 93,5 milhões de euros, tendo parte sido co-financiados pelo Fundo de
Coesão. Fonte: Site - www.adnoroeste.pt.
Ao nível da população coberta por sistemas de drenagem de águas residuais em
1999 somente 12% dos arcuenses é que tinham possibilidade de usufruir deste
serviço, já em 2012 temos cerca de 33% da população coberta pela rede de
drenagem de águas residuais e respetivo tratamento (ETAR´s). O consumo médio
de água do setor doméstico por habitante é de 52 m3 por ano.
O sistema municipal de abastecimento de água em baixa é constituído por 22 zonas
de abastecimento autónomas e 1 zona de abastecimento servida pelo sistema em
alta de S. Jorge (gerido pelas Águas do Noroeste), que abrangem cerca de 92% da
população do Concelho (cerca de 21 000 habitantes).
Esta taxa de cobertura é resultado da gestão municipal deste sistema público de
abastecimento de água, pretendendo-se que evolua no sentido da sustentabilidade
a todos os níveis, incluindo a sua dimensão ambiental, social e económica.

As zonas de abastecimento de água do Concelho de Arcos de Valdevez, incluem
atualmente, mais de 400 Km de condutas instaladas, 54 reservatórios com uma
capacidade de armazenamento total de 11 845 m3 e 36 origens de água próprias,
todas com sistemas de desinfeção que garantem o tratamento satisfatório da água
captada.
De entre os sistemas actuais, existem 3 grandes com uma significativa área de
influência, nomeadamente o sistema da Vila (16 freguesias), sistema Sudoeste (13
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freguesias) e sistema Norte (16 freguesias), que cobrem 45 freguesias, no seu todo
ou em parte, equivalendo a 88% do número de freguesias do concelho.
Das 51 freguesias do concelho, apenas a freguesia de Carralcova (124 habitantes –
Censos 2011) não possui no seu território nenhum sistema público de
abastecimento de água.
O Município de Arcos de Valdevez tinha, em 2011, um total de 9.877 clientes, tendo
faturado em distribuição de água o correspondente a cerca de 732.724 m3/ano. As
perdas totais em 2011 correspondem a cerca de 24% da água entrada nos sistemas
de abastecimento.
Na avaliação efetuada por várias entidades, os níveis de fiabilidade do
fornecimento em cada uma das zonas de abastecimento foram classificadas com
“bom”.
O sistema municipal de saneamento é constituído por 6 sistemas que servem cerca
de 22% da população do concelho (cerca 5.026 habitantes).
O principal sistema é o da Vila, que drena para a ETAR de Arcos de Valdevez, do
Sistema em Alta gerido pelas Águas do Noroeste, servindo cerca de 19% da
população. Este sistema possui uma área de influência em 9 freguesias (Arcos
Salvador, Arcos S. Paio, Giela, Guilhadeses, Paçô, Parada, Prozelo, Tabaçô e Vila
Fonche).
Os restantes sistemas são servidos por sistemas autónomos de drenagem e
tratamento, situando-se nas freguesias de Gavieira e Soajo (freguesias que
integram a área do Parque Nacional Peneda-Gerês).
No total, são abrangidas por sistemas públicos de drenagem de águas residuais, no
seu todo ou em parte, 18% das freguesias do concelho.
O Município de Arcos de Valdevez tinha, em 2011, um total de 4.280 clientes, aos
quais fatura 404.741 m3/ano. Não existem dados que permitam a determinação de
afluências indevidas, tendo-se estimado que serão em média cerca de 25% para o
concelho.
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Gráfico 50: Sistema público de abastecimento de água e sistema de drenagem de
águas
100%
80%
60%
Cobertura do sistema público de
abastecimento

40%

Cobertura do sistema de drenagem

20%
0%

1999

2012

No que respeita à recolha e tratamento de resíduos, o Concelho regista uma
cobertura assinalável dos serviços, servindo quase de 100% da população local.

Fonte: Site da Resulima (www.resulima.pt)
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O serviço de recolha de resíduos indiferenciados é assegurado pelo Município de
Arcos de Valdevez, sendo que a recolha seletiva é gerida pela RESULIMA.
A área de abrangência da RESULIMA, é de cerca de 1.778 km

2,

inclui os

municípios de Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de
Lima e Viana do Castelo, abrangendo uma população de cerca de 321.776
habitantes. Fonte: Site - www.resulima.pt
Em 2012 a Resulima, rececionou 127.719,48 toneladas de resíduos, das quais
116.644,06 toneladas (91 %) foram depositadas em aterro e 11.075,42 toneladas (9
%) foram rececionados para valorização.
O Município dispõe de cerca de 600 contentores destinados à recolha indiferenciada
de resíduos e cerca de 89 ecopontos, distribuídos pelas 51 freguesias do Concelho.
Os Ecopontos são conjuntos de três contentores para deposição seletiva de resíduos
de embalagens, ou seja de embalagens usadas.

Fonte: Site – www.resulima.pt
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Dispõe ainda de uma estação de transferência e ecocentro, localizados em Oliveira,
sob gestão da RESULIMA. Os Ecocentros são áreas vigiadas, com uma capacidade
de depósito superior aos Ecopontos e que recebem também resíduos para
reciclagem. São parques amplos, com contentores de grandes dimensões,
destinados a receber diversos tipos de resíduos sólidos, separados por tipo de
material:

metais,

plásticos,

papel

e

cartão,

vidro,

madeira,

entulhos,

eletrodomésticos, móveis, colchões, pneus, entre outros.
No que respeita às quantidades de resíduos, no ano 2002 foram recolhidas no
Município cerca de 5.200 toneladas de resíduos urbanos, face às 6.900 toneladas
recolhidas em 2012.
Gráfico 51: Recolha de resíduos por número de habitantes
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Face aos valores presentes, verifica-se que cada habitante produz cerca de 830
gramas de resíduos por dia.
Das 6.900 toneladas de resíduos recolhidas em 2012, o volume da atividade para
reciclagem foi de cerca de 760 toneladas.
Existem 12 rotas definidas pelo Município, que cobrem as freguesias, para a
recolha de resíduos Urbanos, nomeadamente:
Rota 1 – Segunda -feira: Parada, Ribeirinho; Prozelo (com desvios); Aguiã (com
desvios); Rio de Moinhos; Aboim das Choças; Loureda; Alvora; Portela; Extremo;
Mourisca; Padroso (com desvios); Eiras; Mei (com desvios); Reboreda; Centro
Comunitário.
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Rota 2 – Terça-feira: Coutada, Giela; Ázere (com desvios); Couto (com desvios);
S.Cosme (com desvios); Selim; Vila Boa; Gondoriz (com desvios); Vilela; Sá;
Cabreiro; Sistelo (com desvios em Padrão, Porto Cova, Portela do Alvito, Estrica,
Quebrada); Prozelo Estrada nacional; Centro Comunitário; Rota; Quinta do Souto;
Paçô, Vale, S. Jorge de Cima.
Rota 3 – Quarta-feira (feira da ponte da Barca): Ribeirinho; Prozelo; Aguiã
Igreja; Morilhões; Água Levada; Oliveira; S.Jorge de Baixo; Gração; Ermelo; Centro
comunitário; Limpeza do Campo da Feira.
Rota 3 (feira dos Arcos): Gração; Ermelo; Centro Comunitário; Limpeza.
Rota 4 – Quinta-feira: Ribeirinho; Prozelo (com desvios); Aguiã; Rio de Moinhos
(com desvios); Sabadim (com desvios); loureda; Aboim das Choças; Vale; Mei (com
desvios); S.Jorge de Cima; Centro Comunitário.
Rota 5 – Sexta-feira: Coutada; Giela; Ázere (com desvios); Couto (com desvios);
Gondoriz (com desvios); S.Cosme; Vilela; Sá; Cabreiro; Sistelo; Prozelo; Aguiã (com
desvios); Quinta do Souto; Rota; Paçô; Morilhões; S.Jorge de Baixo; Oliveira; Centro
Comunitário.
Rota 6 – Sábado: Estrada Nacional até Carregadouro; Estrada Nacional até
Mirante; Estrada Nacional até Vilela; estrada nacional até Ponte da Barca;
Vilafonche.
Rota A – Segunda-feira: Morilhões; Giela até Soajo; Estrada nacional até Jolda
S.Paio com desvios em Souto Campo de futebol, Távora pela Estrada da Comenda,
S.Vicente Escola até lugar do Côto, Escolas de Távora, Igreja de Padreiro Fonte do
rei, Saime Jolda Madalena, Jolda S.Paio lugar Vália, Cemitério e Escola de Jolda
S.Paio, Igreja de Jolda Madalena, Tabaçô até à Sede da Junta; Recta da Barca.
Rota B – Terça-feira: Cemitério de S.Bento; Vilafonche; Rio Frio; S.Mamede até
Travassos; Estrada de Grijó Rio Frio; Miranda; Cendufe pelos lugares do Coto e
Soutelo; Padreiro Santa Cristina; Aveleiras; Castelo; Monte Redondo recta.
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Rota C – Quarta-feira: Estrada nacional até Jolda S.Paio com desvios em: Tabaçô
Sede da Junta e Cemitério. Souto ao Aval , Eirigos e Fiteira, Srª do Carmo, Escolas
de Távora, Cendufe até à Igreja, Rio Cabrão, Valinha Jolda Madalena, Igreja, Zona
Industrial Padreiro, Milhundes, Santar: Recta até à Prova, Zona Industrial de
Paçô.
Rota D – Quinta-feira: Giela, Adrão, Gavieira, Várzea, Paradela, Cunhas, Soajo,
Recta.
Rota E – Sexta-feira: Vilafonche, Rio Frio pela Escola de Rodelas, Aveleiras,
Laceiras, Monte Redondo, Vilafonche pela Pousadinha, S.Bento, Estrada Nacional
até Jolda S.Paio com desvios em: Campo de futebol de Souto, Estrada da Comenda,
S.Vicente até à Bemposta, Escolas de Távora, Igreja de Padreiro, Carrapaçal, Fonte
do Rei, Saime Jolda Madalena, Valia, Sucarreira, Igreja Jolda Madalena,
Milhundes, Santar, Tabaçô Sede da Junta; Recta.
Rota F – Sábado: Giela até Soajo com desvios em : Nunide, Grade, Bouças Dornas,
Bostelinhos, Vilar Suente, Vilarinho das Quartas; Recta até à Prova; Zona
Industrial Paço.
Existem outras ações no domínio ambiental a realçar, nomeadamente todo um
conjunto de ações locais de construção e beneficiação de infra-estruturas de água e
saneamento, bem como a melhoria das condições de depósito e recolha de resíduos.
Apesar do grande esforço realizado pela autarquia ao longo dos últimos anos em
termos de melhorar a dotação do concelho no que se refere a infra-estruturas
básicas, constata-se que será necessário continuar esse esforço de investimento,
pois em vários domínios, como por exemplo o saneamento básico, o Município
apresenta ainda uma realidade algo distante daquilo que é exigível.
Por outro lado, a evolução significativa registada ao nível da rede de equipamentos
existentes no concelho não foi acompanhada pelos correspondentes esforços em
matéria de valorização de fatores imateriais de desenvolvimento, pelo que a
manutenção de uma estratégia deste tipo determinará que o esforço de
investimento municipal em infra-estruturas e equipamentos entrará em fase de
rendimentos decrescentes.
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Assim, a qualificação do esforço de dotação infra-estrutural deverá traduzir-se
numa maior seletividade na realização de investimentos em infra-estruturas e
equipamentos por parte da autarquia, os quais se deverão centrar sobretudo em
dois grandes domínios, concretamente:


na consolidação da rede de infra-estruturas básicas em todo o concelho;



na potenciação das mais-valias e da vocação territorial do município (ex:
ambiente, acolhimento empresarial, turismo, mundo rural qualificado);



no acompanhamento destes investimentos por outros de natureza imaterial,
qualificando-os e potenciando a sua rentabilização.
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5 - Apresentação e interpretação da informação recolhida
Não obstante termos já elencado os principais processos e dinâmicas sociais que
caracterizam o concelho de Arcos de Valdevez, valerá a pena sublinhar, em termos
de síntese, alguns aspectos que se revelam importantes para a produção de uma
estratégia de intervenção em prol do desenvolvimento e coesão social do concelho.
O primeiro aspeto importante traduz-se no facto de nos encontrarmos perante um
concelho envelhecido, com índices de dependência elevados, factores que por si só,
constituem condições de vulnerabilidade à exclusão social e à desintegração social,
tanto mais que estamos perante a emergência de uma saturação do sistema de
protecção social do estado.
É evidente que o alcance de níveis de coesão social aceitáveis não é incompatível
com uma sociedade envelhecida, contudo, no caso concreto de Arcos de Valdevez o
envelhecimento populacional traduz-se especialmente em situações de isolamento
face à sociedade exterior, relativo abandono e declínio social das pessoas, forte
apego face ao meio de origem (a casa), individualismo enquanto forma de
relacionamento e fatalismo enquanto perspetivação do futuro.
Para além de todas estas condicionantes o envelhecimento populacional é, em
geral, acompanhado por um aumento de dependência pecuniária face às prestações
sociais do Estado. Sabemos que o nível e o montante das pensões de velhice e de
sobrevivência em Portugal e muito restrito o que torna os idosos pensionistas,
particularmente os que vivem em zonas rurais e de montanha, numa categoria
social particularmente vulnerável à pobreza e à desintegração social.
A problemática do envelhecimento populacional alerta-nos para a necessidade de
encarar a população idosa como um dos sectores alvo de qualquer estratégia de
intervenção. Na verdade o envelhecimento da população exige um esforço cada vez
mais apurado de investimento em áreas tão importantes como a saúde, a ocupação
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dos tempos livres ou as condições habitacionais, no sentido de proporcionar a este
grupo social níveis superiores de qualidade de vida.
Por outro lado, o envelhecimento populacional e o acentuar dos índices de
dependência trazem para primeiro plano problemáticas como a do desemprego. De
facto, o concelho assistiu, na última década, a um aumento drástico da taxa de
desemprego, 6,7% em 2001 para 12,03 em 2012
Estes números relevam a importância da adoção de estratégias de intervenção em
torno das questões do emprego, nomeadamente através da aposta na dinamização
do tecido empresarial local e do potencial endógeno, bem como através do
incremento de formação profissional e da criação de competências socioprofissionais
aos mais diversos níveis, até como forma de criar condições económicas que travem
a repulsão populacional e favoreçam a fixação dos jovens no concelho.
É importante considerar que a fixação das pessoas não deve ser forçada, pelo que
será importante que sejam os próprios actores sociais a escolherem e a desenharem
os seus processos de fixação. Convém, por isso, dotar estas zonas de estruturas
propícias à fixação, nomeadamente de jovens activos adultos, por forma a
consolidar a atractividade do concelho e seu consequente rejuvenescimento
demográfico e social. Contudo, pensamos que o que está sobretudo em jogo na
estruturação destes processos sociais reside na crescente estigmatização que estas
zonas têm vindo a acumular perante uma sociedade que valoriza sobretudo o
território urbano. Porém, É preciso ter em linha de conta que as zonas rurais se
afiguram hoje muito mais do que meros espaços agrícolas; aliás, a agricultura não
poderá ser a única alavanca de enraizamento das populações a estes locais, o que
implica a prefiguração de uma multiplicidade de opções credíveis de utilização das
zonas rurais. Em síntese, torna-se urgente dar conteúdo à expressão: “o interior,

um território visitável, mas também habitável”3. Neste prisma, devem ser
aprofundadas as redes de complementaridades e não de dependência destes
espaços face às zonas urbanas, aproveitando e rentabilizando todo o conjunto de
potencialidades de carácter paisagístico, ambiental, turístico, cultural, produtivo,

Expressão de JOSÉ REIS, in VVAA, Perspectivas de Desenvolvimento do Interior - Debates da
Presidência da República, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1998.
3
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etc. e conferindo a estes espaços a excelência de oferta de bens genuínos e de
elevada qualidade4.
Os problemas de saúde continuam também a apresentar-se no concelho como
factores de vulnerabilidade à exclusão. As doenças que provocam maior
preocupação dos serviços de saúde estão estritamente ligadas a factores
relacionados com estilos de vida pouco saudáveis, nomeadamente com o consumo
excessivo de bebidas alcoólicas.
O alcoolismo apresenta-se como uma das principais problemáticas de saúde com
repercussões em termos sociais e culturais o que nos revela a importância em
desenvolver estratégias relacionadas com a prevenção de comportamentos de saúde
adequados e para o tratamento e acompanhamento dos doentes alcoólicos.
Importa ainda salientar no que concerne aos grupos particularmente vulneráveis
às situações de pobreza e exclusão social, a questão dos jovens. Um número
significativo de jovens continua a pautar-se por elevadas taxas de absentismo e
insucesso escolar, situação que nos conduz à necessidade de criação de condições de
continuidade escolar quer através do envolvimento e apoio a actividades extracurriculares, quer através de um esforço de articulação entre agentes promotores
de formação (empresários, escolas, etc), no sentido do desenvolvimento de um plano
formativo mais adequado.
Outro aspeto importante nesta análise, diz respeito às questões da deficiência.
Apesar dos dados que possuímos não nos permitirem aferir completamente a
abrangência e implicações desta problemática, parece ser possível afirmar que que
o apoio médico, pedagógico e social é ainda insuficiente. Existem dificuldades de
acesso a instituições especializadas no tratamento, educação e reabilitação do
deficiente bem como insuficiente resposta das instituições, quando solicitadas, por
falta de recursos humanos e materiais.
Num contexto rural de pobreza territorializada como parece ser aquele em que se
insere o concelho de Arcos de Valdevez, a intervenção no combate à pobreza e à
Cfr. RUI AZEVEDO, “El desarrolo local en las zonas rurales. Perspectivas para el siglo XXI”, in Pan
Waldchen. In Memorian. Lo Local y lo International en el Siglo XXI - La Importancia de las Redes de
Colaboración, DGXVI, 1993.
4

Arcos de Valdevez

Pág. 114

DIAGNOSTICO SOCIAL – 2013
Reflexão
exclusão social deve afirmar-se pela consistência e multidimensionalidade
procurando apoiar a vários níveis, e não só economicamente, os grupos mais
vulneráveis, ao mesmo tempo que procura agir sobre as estruturas mentais das
pessoas, no sentido de lhes fazer interiorizar princípios de autonomia e participação
activa que possam contrariar o conformismo e a acomodação que muitas vezes as
caracteriza.
A elaboração dessa intervenção consistente e multidimensional, porém, está em
grande medida dependente da capacidade das instituições e entidades competentes
em pensarem a sua própria actuação e em saberem aprofundar o seu conhecimento
acerca da realidade sobre a qual operam ou pretendem operar.
Neste sentido, o Diagnóstico Social assume particular relevo, devendo constituir
um documento alvo de constantes actualizações e enriquecimentos. Um destes
enriquecimentos

poderia

passar,

por

exemplo,

pelo

aprofundamento

do

conhecimento da população portadora de deficiência de forma a adequar a
intervenção a cada caso concreto, tarefa essencial para o sucesso de processos de
integração social.
A retracção face ao exercício dos direitos e dos deveres de cidadania parece
efectivamente caracterizar os processos sociais em análise. Assim, torna-se
necessário quebrar inércias instaladas e rentabilizar as forças vivas locais, pois não
nos podemos esquecer que estamos perante uma sociedade em que a proximidade
social e geográfica são elementos fundamentais de mobilização.
O que acabámos de afirmar, lembra-nos da importância da participação na inserção
social. Como sabemos, a inserção social remete para um duplo movimento: por um
lado, passa pela concessão às pessoas, famílias ou categorias sociais em situação ou
risco de exclusão do acesso a direitos e deveres de cidadania e de participação social
e cultural; por outro lado, terão de existir agentes integradores, instituições,
associações e grupos, que forneçam a esses mesmos indivíduos possibilidades e
meios de iniciar esses processos de forma a combater uma relação dependente. É
importante referir que os processos em causa implicam muitas facetas da vida
humana, tais como a interacção social e familiar, o acesso a instituições, as
possibilidades de obter escolarização, a qualificação profissional, o emprego, a
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participação cívica e política, etc. É importante que o recurso aos serviços de apoio
social seja encarado por ambas as partes como um processo de constante
negociação, criando espaços de autonomia e capacidades de desenvolvimento de
estratégias de reforço da auto-estima das populações.
Esta perspectiva parte do pressuposto de que é necessário reconhecer as imensas
capacidades dos actores locais para aprenderem, reaprenderem, criarem e
transformarem uma infinidade de saberes.
Alguns outros factores importantes a ter em linha de conta na elaboração de
estratégias de intervenção são as lideranças e competências locais, as parcerias
institucionais e o aprofundamento da identidade e da cultura local. O princípio
estruturante da parceria assume, aqui, especial relevância, pelo que devem ser
realizados esforços tendentes à sua efectivação, sempre no respeito pelas
competências, especificidades e áreas de intervenção próprias de cada um dos
parceiros. Nesse sentido, é importante criar mecanismos de circulação de
informação entre os parceiros, uma vez que a partilha de informação,
conhecimentos

e

experiências

facilita

a

mais

correcta

identificação

das

necessidades locais, permitindo ainda um planeamento mais adequado das
intervenções.
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6 - Conclusões e prioridades
Tomando em linha de conta tudo aquilo que até aqui foi dito, e em termos
conclusivos, pode afirmar-se que existem no concelho de Arcos de Valdevez um
conjunto de problemáticas de âmbito social, relativamente às quais se torna
urgente atuar, no sentido de promover a coesão e o desenvolvimento social local.
Da análise efectuada quer através dos indicadores estatísticos quer do trabalho de
recolha de informação junto dos parceiros, foi possível caracterizar o concelho e
definir as principais problemáticas que o afetam as quais, foram enquadradas em
três eixos de intervenção.
Problemas Identificados

Eixo de Intervenção

1 - Insuficiência de respostas sociais para idosos e
pessoas com deficiência
2 - Famílias disfuncionais
3 - Condições de habitabilidade precárias

Família e
Comunidade

4 - Envelhecimento da população (isolamento dos idosos,
formação insuficiente dos cuidadores informais)
5 - Alcoolismo

Saúde

6 - Acessibilidade a cuidados especializados e a exames
complementares diagnóstico
7 - Desemprego jovem
8 - Falta de oferta de emprego
9 - Desajuste entre a formação profissional e a oferta de
emprego

Emprego e Formação
Profissional

A partir daqui estamos em condições de definir a Visão Arcos de Valdevez 2016, ou
seja a estratégia de desenvolvimento para o concelho para o triénio 2013-2016 e
que poderá resumir-se ao seguinte:
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Arcos de Valdevez é um concelho capaz de gerar um conjunto de bens e
serviços que, de forma sustentável, permitem a criação de riqueza e emprego
e, consequentemente, a fixação o bem-estar e qualidade de vida da sua
população.

Assumindo esta visão estratégica, importa agora definir para cada eixo de
intervenção as prioridades de atuação.
Eixo 1 – Emprego e formação profissional
Prioridade1 -Promover o emprego a nível local e aumentar os níveis de qualificação
Eixo2 – Família e Comunidade
Prioridade1

-Promover

respostas

adequadas

destinadas

aos

grupos

mais

vulneráveis da população
Prioridade2 – Promover competências sociofamiliares nas famílias disfuncionais
Eixo 3 – Saúde
Prioridade1 – Promover a intervenção junto de pessoas com problemas ligados ao
álcool
Prioridade 2 – Promover o envelhecimento ativo

A partir daqui estão criadas condições para a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Social e para a definição de uma estratégia de desenvolvimento
social para o concelho para o triénio 2013-2016.
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