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Introdução 

 

O presente documento “Carta social do Concelho de Faro: Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social 2014-2022” visa contribuir para o melhor conhecimento da 

realidade concelhia e das suas múltiplas dimensões, através da identificação da 

causalidade das necessidades e da respetiva análise dos problemas identificados, 

apontando caminhos concertados que visem os múltiplos vetores e formas de 

intervenção, priorizando-os. 

 

Pretende, nesse sentido, constituir-se um instrumento base no auxílio a decisores e 

demais atores que pretendam contribuir para a estratégia definida pelo Conselho Local 

de Ação Social de Faro (CLASF) e inerente visão de desenvolvimento social do 

concelho. 

 

A título introdutório apresentar-se-á todo o historial da implementação do Programa 

Rede Social e uma sumária recensão sobre a respetiva dinamização. 

 

Sucede-se a exposição da metodologia implementada e das várias técnicas utilizadas 

bem como, das várias etapas e parcerias entretanto protocoladas para realização do 

presente documento.  

 

Uma primeira parte do corpo principal será então constituída pelo Diagnóstico Social1, 

iniciado com a descrição das capitais configurações funcionais e sociodemográficas e 

territoriais contextualizando o concelho (sempre que possível ao nível da freguesia e 

lugar), na realidade da região e do país. Segue-se a caracterização da estrutura 

habitacional em geral e do alojamento municipal, a situação do emprego e das 

qualificações, a caracterização do sistema educacional e do sistema de prestações 

sociais, bem como, as condições e condicionantes do acesso à saúde e o tema da 

segurança rodoviária e criminal.  

 

Para uma visão mais dinâmica e participada das inerentes potencialidades e principais 

dificuldades vivenciadas pelos diferentes grupos sociais enunciados como prioritários 

e/ou especialmente vulneráveis (idosos, crianças e jovens e jovens, população com 

deficiência, doença mental e ou portadora de doença cronica e/ou incapacitante, 
                                                           
1
 Art.º 35, DL n.º 115/2006 
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população com comportamentos aditivos, comunidade cigana, população imigrante e 

população emigrante e população sem-abrigo) será, num capitulo especifico, 

igualmente destacada a temática da vulnerabilidade multidimensional e da qualidade 

nos serviços e respostas, onde o empreendedorismo social enunciado e alvo de 

reflexão e análise.  

 

A primeira parte culmina com um capítulo dedicado à georreferenciação de 

equipamentos e respostas, sempre que possível aludindo ao nível de projeto e serviço. 

 

Uma segunda parte do corpo do documento Carta Social do Concelho de Faro é 

dedicada ao documento de planeamento estratégico - Plano de Desenvolvimento Social 

(art.º 36 DL n.º 115/2006) que, congrega a operacionalização num conjunto de 

páginas dos principais eixos e objetivos estratégicos concelhios, inicialmente 

cronologicamente alinhados com a Estratégia Regional e com a programação financeira 

do próximo quadro comunitário no que se refere ao concelho de Faro, e 

posteriormente alinhado com o próximo momento censitário assim projetado para o 

período 2014-2022. 

 

A estrutura é finalizada com a correspondente enunciação bibliográfica das fontes 

consultadas, bem como, comtempla o conjunto de anexos onde se encontram 

compilados diversos quadros e outras informações relevantes que fundamentam a 

informação recolhida, sintetizada e apresentada.  

 

Pretende-se o reconhecimento local e regional da Carta Social de Faro (Diagnóstico e 

Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022) sendo o seu principal objetivo constitui-

se como um referencial estratégico de todos/as e para todos/as, ao dispor de qualquer 

munícipe ou coletividade que tenha interesse na estratégia de desenvolvimento social 

explanada e definida para o concelho em particular e o combate à pobreza e à 

exclusão social, em geral. 
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A Rede Social de Faro  

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, definiu a Rede 

Social como um “fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão 

livre por parte das autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos 

que nela queiram participar”. 

 

Assim, a constituição do Conselho Local de Ação Social de Faro como estrutura de 

funcionamento do Programa Rede Social2 e como “fórum de articulação e congregação 

de esforços”, no seguimento daquela resolução, revelou-se imprescindível e 

determinante para a dinamização da rede social de Faro, com vista ao planeamento 

estratégico e coordenação da intervenção social na área geográfica do concelho, tendo 

o Município integrado o conjunto de municípios que em fase de projeto piloto 

promoveram o impulso da rede social nacional, em 2000. 

 

Posteriormente o Decreto-Lei n.º 115/2006 3 , de 14 de Junho veio consagrar os 

princípios, finalidades e objetivos da Rede Social, bem como a constituição, 

funcionamento e competência dos órgãos. Este diploma para além de introduzir as 

mencionadas disposições relacionadas com a organização, composição e 

funcionamento das estruturas orgânicas da Rede Social, permitiu a consagração de 

uma estrutura supra concelhia, a operacionalização de um conjunto de direitos e 

deveres; a institucionalização do carácter não vinculativo mas obrigatório dos 

pareceres da Rede Social, consolidando práticas, procedimentos e formas de atuação 

já instituídas no âmbito da implementação e desenvolvimento das Redes Sociais 

Locais. 

 

Relativamente às dinâmicas intrínsecas ao Conselho Local de Ação Social de Faro, 

adiante designado de CLASF e, no que concerne nomeadamente aos instrumentos de 

Planeamento Estratégico produzidos, salientem-se algumas notas a este respeito.  

 

Enquanto concelho piloto o CLASF produziu em 2001 um Pré-Diagnóstico do Concelho 

de Faro, que procurou esboçar a realidade do concelho através do levantamento de 

informação quantitativa e qualitativa em diferentes áreas, consideradas fundamentais, 
                                                           
2
 http://www.seg-social.pt/a-rede-social  

3
 http://www.seg-social.pt/legislacao?bundleId=283946  



A Rede Social de Faro   Página 22 de 328 

abordando não só as debilidades e as ameaças existentes mas também os seus pontos 

fortes e as suas potencialidades. 

 

Posteriormente, em 2004, foi elaborado o Diagnóstico Social do Concelho de Faro, 

aprovado em Plenário a 07/04/04 que, identificando as principais áreas de intervenção 

no concelho e realçando as necessidades prioritárias em cada uma delas, deu origem 

ao Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Faro (2004-2007), aprovado em 

Plenário a 28/10/04, no qual foram delineadas as principais linhas estratégicas de 

intervenção para colmatar as lacunas identificadas e promover o desenvolvimento 

social do concelho (trabalho realizado com o apoio especializado em consultadoria, 

inicialmente com o Dr. António Baptista e posteriormente o Dr. Paulo Teixeira). 

 

Deste trabalho emanaram vários projetos com co-financiamento nacional e 

internacional, determinantes para o concelho. Promovidos em articulação com várias 

estruturas locais e a otimização de equipamentos municipais, salientam-se os Planos 

Municipais de Prevenção da Toxicodependência (Co-financiamento do, à data, Instituto 

da Droga e da Toxicodependência), o Projeto “Integrar para Educar” (Co-

financiamento do Programa Ser Criança, proveniente do ISS IP), o Projeto Arnaró (Co-

financiamento do Programa Escolhas, ACIDI) e por último os Projetos Guadiana I, II e 

II (Co-financiamento Programa Interreg III A) que visaram o cumprimento de ações e 

a criação de respostas várias, entre as quais o atual Gabinete de Bairro sito em Rua 

José Rosário Silva, n.º 56, 8000-536 Faro; a unidade móvel C@minet e as instalações 

do Gabinete de Apoio Psicossocial do Grupo de Ajuda a Toxicodependentes. 

 

A 14 de Maio de 2009, foi aprovado em sede de Plenário um documento único, a 

primeira Carta Social do Concelho de Faro, que numa só publicação e ato de 

apresentação e aprovação congregou os dois principais instrumentos de planeamento 

concelhios: o Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 2008-2013.  

 

A Carta Social do Concelho de Faro pretendeu reforçar o papel da rede local, 

permitindo disponibilizar aos parceiros e aos munícipes em geral, um documento 

apelativo e de fácil consulta. Ao apresentar uma estrutura comum possibilitando uma 

mais adequada e completa fundamentação das decisões e dos investimentos locais, 

nomeadamente no que concerne à elaboração de diagnósticos/fundamentações de 

projetos e/ou respostas ou equipamentos e também, para o devido enquadramento de 
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raiz, no eixo e ação estratégica correspondente. Esta alteração permitiu ainda o 

incremento de intercâmbio de informação no seio do Conselho Local de Acão Social de 

Faro e promoção da prática de ser solicitados pedidos de emissão de parecer prévio ao 

mesmo (sempre que possível), para efeitos de construção/submissão de 

candidaturas/projetos e equipamentos a desenvolver no concelho de Faro (Decreto-Lei 

n.º 115/06 de 14 de Junho alínea n) e alínea o), 

art.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º.º. 28.º).  

 

A este respeito sublinhe-se que a primeira CARTA SOCIAL DO CONCELHO DE FARO foi 

elaborada pelos representantes das entidades que, à data, constituíam o Núcleo 

Executivo do Conselho Local de Ação Social de Faro, para o efeito contando com o 

apoio de uma Equipa Consultora pertencente à Associação In Loco. 

 

Este processo resultou de um convite dirigido pelo Município de Faro à Associação In 

Loco que, ao abrigo de uma candidatura desta autarquia a um Co-financiamento 

europeu (o Projeto Guadiana III, Programa Interreg III A), canalizou a sua aprovação 

e objetivos para esta acção e para o trabalho de apoio especializado na promoção de 

competências no domínio do planeamento e avaliação, administrando a devida 

formação junto dos técnicos e dirigentes das entidades que integravam o CLAS de 

Faro, através da implementação de uma metodologia de formação-ação em 

metodologias de planeamento e avaliação, estrategicamente direcionada à orientação 

e realização dos diferentes instrumentos de planeamento concelhios, nomeadamente, 

o Diagnóstico Social (DS) e o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2008-2013.  

 

Destaque-se que deste trabalho de planeamento surgiram vários projetos 

fundamentais para o concelho, submetidos, aprovados e desenvolvidos com base na 

articulação entre parcerias contratualizadas localmente, a saber, 8 projetos do 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais I e II edição, dos quais 7 

já concluídos: alargamento da capacidade de uma Creche e Jardim de Infância em Sta. 

Bárbara de Nexe, construção de uma Creche em Vale Carneiros, uma outra Creche em 

Gambelas, outro alargamento na capacidade da Creche na Falfosa /Sta. Bárbara de 

Nexe, a construção de outra Creche no Montenegro, de um Lar Residencial e 

Residência Autónoma também no Montenegro, de um Centro Comunitário em Estoi 

(valências Creche, Lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário) e a obra 

recentemente terminada do Centro de Dia do Montenegro. No que concerne a 
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projectos, sublinhe-se o Projeto “Crescer Mudando” ao abrigo do Programa de 

Respostas Integradas, o Projeto (Re)Cria e (Re)Cria 5.0, ambos aprovados ao abrigo 

do Programa Escolhas, o Projeto “+ Próximo” (promovido pela CVP - Delegação de 

Faro) e o Projeto “FaroAdentro” (cuja entidade promotora foi a Associação in Loco com 

o apoio de uma ECL), promovidos ao abrigo de oportunidades de financiamento no 

âmbito de Contratos Locais de Desenvolvimento Social para o concelho de Faro (2009 

e 2013). Saliente-se que, durante a vigência deste documento, surgiram os grupos de 

trabalho: Núcleo de Planeamento e Intervenção com Sem-Abrigo (NPISA), Resposta 

Integrada de Vestuário e Alimentação (RIVA) e Grupo de Trabalho para a Área do 

Envelhecimento (GTAE). 

 

Retomando o tema da dinâmica intrínseca ao Conselho Local de Ação Social de Faro, 

assinale-se a preocupação por manter acessível um diálogo constante, quer com 

aqueles que promovem os processos de intervenção no terreno, quer com a 

comunidade envolvente a quem se destinam as ações.  

 

Para o efeito, a Rede Social de Faro dinamiza uma maling list de contactos internos à 

parceria, através dos quais divulga a oferta e procura de ações de formação, 

seminários, congressos, criação de novas respostas e serviços sociais, ações de 

solidariedade social, entre outras informações de interesse para os parceiros. 

 

A nível intermunicipal refira-se que o Conselho Local de Ação Social de Faro íntegra, de 

forma ativa, a Plataforma Supra-Concelhia do Algarve, tendo ainda integrado a 

parceria institucional do grupo operacional, onde se desenvolveu o processo de 

colaboração na criação do sistema de informação de base local/regional geo-

referenciado de dados estatísticas oficiais e das estatísticas locais transversal a todo o 

distrito da Plataforma Supra-concelhia do Algarve. 

 

Face à atual conjuntura socioeconómica nacional, aos contornos específicos assumidos 

ao nível concelhio/regional e considerando os resultados definitivos do último momento 

censitário 2011, no âmbito do Conselho Local de Ação Social de Faro, desenvolveu, 

entre 2013 e 2018 a promoção de um processo participado de atualização/construção 

do novo instrumento de planeamento estratégico social concelhio – Carta Social 

(Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022). 
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Acompanhando a redação do novo documento e prevalecendo as linhas orientadoras 

do novo PDS 2014-2022, emanaram, entretanto, os grupos de trabalho: Grupo de 

Trabalho para a Área da Igualdade (GTAI) e Grupo de Trabalho para a Área da 

Deficiência (GTAD). Na procura por um trabalho contínuo de proximidade e articulação, 

foi ainda renovado o Projeto “Crescer Mudando” ao abrigo do Programa de Respostas 

Integradas pelo SICAD (ARS Algarve) e, no seguimento da linha dos Projeto (Re)Cria e 

(Re)Cria 5.0, foi aprovado ao abrigo do Programa Escolhas o Projeto FLICC. Outras 

respostas e valências, não obstante os documentos “Diagnóstico Social e Plano de 

Desenvolvimento Social” não estar redigidos e devidamente aprovado, viram emitidos 

os requeridos pareceres e pronunciada quanto à necessidade e priorização, face aos 

dados entretanto recolhidos e tratados. 

 

Decorrente das orientações do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da 

Segurança Social, Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, a Carta Social de Faro 

(Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022) constitui-se como um 

instrumento que se quer dinâmico e não estático, sujeito a atualização periódica 

sempre que a mutação da realidade demográfica e/ou socioeconómica o justifique 

e/ou como resultado da participação e intervenção dos diferentes parceiros locais.  

 

O presente documento permitirá às organizações governamentais e não-

governamentais, com e sem fins lucrativos, entre outros interessados/as, uma melhor 

compreensão da realidade social concelhia, das necessidades territoriais, dos 

problemas prioritários e da caracterização da respetiva causalidade, bem como da 

identificação dos recursos, potencialidades e constrangimentos locais. 
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Metodologia  

 

O presente documento Carta Social de Faro (Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento 

Social 2014-2022) é produto da execução de um procedimento de investigação-ação, 

ao abrigo do qual foi promovido um extenso e exaustivo processo participativo de 

atividades e ações de conhecimento, diagnóstico e reflexão, sobre a realidade 

socioeconómica do concelho e as suas principais dimensões estruturantes. 

 

Para o efeito foi, ao nível da presidência do CLASF, proposto e em sede de Núcleo 

Executivo e Plenário aprovado, um plano de trabalho que visou a dinamização local de 

mais de uma centena de entidades. Em termos metodológicos, importa referir que o 

processo de investigação-ação decorreu ao longo de aproximadamente 20 meses, 

sendo promovido em 3 contextos distintos, com a aplicação de diferentes técnicas de 

análise e matrizes de tratamento, assentes sobretudo numa perspetiva temática e/ou 

sectorial e em situações especificas destrinçada ao nível territorial e/ou geográfico. A 

sua redação e revisão tendo sido concluída em10 de fevereiro de 2020. 

 

No terreno: 

 

Dinamização e moderação de 1 Fórum Social  

Promoção de 2 Mini-Fóruns Temáticos 

Co-organização de 3 Fóruns Comunitários  

Realização de 4 entrevistas semi-diretivas a Grupos de Trabalho 

Compilação de documentos estratégicos Concelhios/Regionais/Nacionais 

 

No Gabinete:  

 

Recolha, compilação, tratamento e análise de dados  

 

Consulta Externa: 

 

A análise quer qualitativa quer quantitativa, sempre que possível, foi realizada nas 

duas dimensões territoriais, concelho/freguesia, mantendo a premissa de que a 

proximidade às especificidades do conhecimento territorial, das problemáticas e dos 

recursos, melhor informa e potencia a eficácia da intervenção. 
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O processo de investigação-ação teve início com a promoção de um Fórum Social 

2013, realizado a 15 de março que, oficialmente e junto do Plenário do Conselho Local 

de Ação Social de Faro, tornou público o início dos trabalhos de atualização dos 

instrumentos estratégicos Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social (garantindo 

as orientações do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Solidariedade, 

Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho. 

 

Na procura pela garantia de participação na elaboração do diagnóstico social e do 

plano de desenvolvimento social concelhios, foi este último inicialmente projetado para 

o período 2014-2020, em harmonia com o calendário da Estratégia Europeia (art.º 36 

do diploma), posteriormente alterado para o período de 2015-2022 para harmonização 

temporal da vigência dos dois documentos4. 

 

O Fórum Social 20135 consistiu num ciclo de sucintas apresentações ministradas por 

uma mesa de convidados, “keynote speakers”6, profissionais reconhecidos em termos 

de conhecimento em áreas específicas como a saúde, a formação profissional e o 

emprego, a saúde, a segurança social, o desenvolvimento regional e a governação 

local que contou com a moderação de uma entidade cientificamente credenciada, a 

Universidade do Algarve, na pessoa do Diretor do Mestrado de Educação Social da 

Escola Superior de Educação e Comunicação, Prof. Doutor António Fragoso.  

 

As quatro apresentações7 incidiram em dados que retratavam as várias áreas/sectores 

da realidade concelhia/regional, sublinhando alguns dos atuais indicadores 

quantitativos e quantitativos de desenvolvimento social do concelho e efetuando um 

balanço inicial, sectorial, sobre as principais mudanças entretanto ocorridas, em termos 

da realidade sociodemográfica e económica do município. 

                                                           
4
 A 02.01.2020, foi por proposta do Departamento de Ação Social e Educação articulada a vigência dos 

dois documentos Disgnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social, com base na necessidade de 
revisão de ambos os documentos sempre que se concretize um novo momento censitário da população 
2011/2021 prevendo-se a publicação dos dados definitivos no final de 2022 inicio de 2023. 
5
 Vide Anexo Registo Fórum Social 2013 15.03.2013 

6
 Prof.ª Doutora Alexandra Rodrigues Gonçalves (à data Presidente do Conselho Local de Ação Social e Vereadora 

dos Pelouros Ação Social, Saúde e Cultura), Dr. Miguel Madeira (à data Vogal da Administração Regional de Saúde 
do Algarve IP), Dr. Carlos Baia (à data Delegado Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional) e Dr.ª 
Josiane (à data Chefe de Divisão de Planeamento da Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve) 
7
 Comunicações disponíveis para consulta e download em http://www.cm-faro.pt/menu/106/no-conselho-local-de-

accao-social.aspx  
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Por incompatibilidade de agenda a área da educação não foi contemplada tendo este 

âmbito, sido a informação respeitante a esta área integrada através da cedência da 

apresentação que em representação da Direção de Serviços da Região do Algarve, Dr. 

Alberto Almeida, proferiu no Conselho Municipal de Educação, de 4 de abril de 2013, 

bem como através da estreita articulação com a coordenação do referido conselho e 

inerente acesso à informação. 

 

O referido momento foi registado e do mesmo emanaram um conjunto de 

considerações, nomeadamente dados que vão progressivamente sendo referenciados 

no presente trabalho. 

 

Decorrente de algumas problemáticas salientadas no Fórum Social 2013 e da 

resultante sistematização das dimensões estruturantes da mudança, em termos de 

desenvolvimento social no concelho de Faro, foram promovidos dois mini-fóruns 

temáticos, sobre áreas que, à data, não se encontravam efetivamente 

operacionalizadas, em grupos de trabalho devidamente organizados e no ativo, a 

saber: “Crianças e Jovens em Risco”, promovido a 16 de abril de 2013 e “Deficiência, 

Saúde Mental e Outras Doenças e ou Dependências Incapacitantes”, a 19 de abril de 

2013.  

 

Do registo destes dois espaços de trabalho foi igualmente aferido um conjunto de 

informações que no decorrer do documento diagnóstico retratam a realidade concelhia, 

e apontam os eixos de intervenção mais prementes. 

 

Complementarmente a este trabalho de diagnóstico participado, foram realizadas 

quatro entrevistas semi-diretivas aos grupos de trabalho / parcerias institucionais que, 

decorrentes da dinamização da rede social concelhia e inerente leitura das 

necessidades, se encontram a operar no terreno, desenvolvendo um trabalho 

fundamental de grande proximidade e complementaridade dirigido a públicos 

específicos com problemáticas transversais ou particulares, por forma a avaliar o tipo 

de mudança que, enquanto “atores da mesma”, sentiam ter ocorrido, auto-analisando 

as potencialidades e os constrangimentos sentidos enquanto grupo na minimização 

e/ou erradicação dos problemas e problemáticas que estiveram na origem da sua 

constituição. Para o tratamento da informação recolhida foi previamente elaborado um 
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guião de tópicos/questões e solicitada a opinião da coordenação/do grupo sobre o 

tema ou assunto, tendo sido, a cada uma das entrevistas, aplicada uma grelha de 

análise de conteúdo para o registo das representações e praticas verbalizadas pelos 

vários atores e/ou coordenador. 

 

Entrevistas realizadas: 

 

� Entrevista Semi-Diretiva Núcleo Local de Inserção de Faro (NLI)  

� Entrevista Semi-Diretiva Resposta Integrada de Vestuário e Alimentação (RIVA)  

� Entrevista Semi-Diretiva Núcleo de Planeamento e Intervenção com Sem-Abrigo 

(NPISA) 

� Entrevista Semi-Diretiva ao Grupo de Trabalho para a Área do Envelhecimento 

(GTAE) 

 

Parte integrante de um conjunto mais amplo de ações dinamizadas ao abrigo do 

Projeto DEAR STUDENT 8 , através de parceria estabelecida a Associação in Loco 

dinamizou ainda duas iniciativas que simultaneamente, contribuíam para a execução 

dos objetivos do projeto enunciado e para a recolha de informação e atualização do 

diagnóstico social concelhio, a saber: “Fórum Comunitário Emprego e 

Empreendedorismo” (25.02.2013) e “Fórum Comunitário Demografia” (22.04.2014). 

 

O primeiro incidindo numa área pouco explorada no anterior documento, abordando os 

temas (des)emprego e empreendedorismo e num segundo momento promovendo uma 

reflexão sobre as especificidades assumidas pela nossa região/concelho no que se 

refere ao tema da demografia face às alterações sofridas no perfil demográfico no 

espaço temporal intercensos 2001/2011.   

 

Em paralelo procedeu-se à compilação de uma bateria de indicadores estatísticos 

oficiais e não oficiais, por forma a ilustrar quantitativamente a realidade concelhia 

(Sistema de Informação da Rede Social) e a reajustar as dimensões estruturantes 

apresentadas na observação qualitativa.  

                                                           
8
 O Projeto DEAR STUDENT consistiu num projeto europeu implementado em seis países (Bulgária, Croácia, 

Espanha, Itália e Portugal). Com enfoque na Educação para o Desenvolvimento, uma vez que esta é vista como um 
processo essencial para a criação de uma consciência crítica. O projeto tem vários objetivos: (i) reforçar o 
envolvimento público local na redução da pobreza, (ii) estabelecer estratégias de desenvolvimento sustentável, (iii) 
promover o diálogo e a criação de redes entre vários atores de modo a fortalecer a participação ativa dos cidadãos, 
(iv) incluir o desenvolvimento sustentável como módulo na educação formal. 
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Na busca por uma leitura o mais pluridisciplinar possível, a coordenação do presente 

trabalho, sempre que se justificou, procedeu ao cruzamento da informação tratada 

com indicadores explanados nos vários domínios e níveis geográficos, recorrendo à 

consulta e citação de Planos Estratégicos concelhios, regionais e nacionais. O mesmo 

sucedeu no que concerne à identificação de metas, medidas, apoios e outros recursos 

oficialmente delineados e no trabalho de diagnóstico reconhecidos e retratados. 

Assegurando, sempre que aplicável, que as diferentes políticas públicas sectoriais 

(saúde, segurança social, educação, emprego, ambiente e ordenamento do território, 

finanças, economia…) são devidamente equacionadas na análise e propostas 

elaboradas. 

 

Após término da elaboração de um documento reflexivo da realidade concelhia foi 

promovido um período de consulta e balanço crítico do mesmo e dos principais 

resultados de todo o processo. Para o efeito, foi solicitada a colaboração de 

“peritos/especialistas” na análise dos documentos e elaborado o afinamento dos 

conceitos utilizados junto da academia, nomeadamente através do recurso à consulta e 

contributo junto dos principais atores locais e regionais de áreas distintas 

(Administração Regional de Saúde da Região do Algarve, Instituto de Segurança Social 

I.P. - Centro Distrital de Segurança Social de Faro, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional da Região do Algarve, Direção Regional Economia, Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região do Algarve, 

Universidade do Algarve, Instituto de Emprego e Formação Profissional).  

 

Terminado o levantamento e a compilação da informação necessária para construção 

do novo Diagnóstico Social do Concelho, reconhecida e validada a “fotografia 

sociodemográfica e económica” do concelho de Faro, procedeu-se, em dezembro de 

2014, à elaboração e submissão aos parceiros da rede de uma proposta de Plano de 

Desenvolvimento Social 2014-2020, em janeiro de 2020 reajustado para o período 

temporal 2020-22.  

 

Sobre o mote de “Faro Estratégia Social 2014-2020 - Debate PDS de Faro”, foi em sede 

de sessão de Plenário realizada uma sessão de plenário a 4 de dezembro de 2014, que 

contou com a participação da Associação In Loco, apenas na sua dinamização, e ao 

abrigo da parceria Projeto Dear Student na promoção da apresentação do draft da 
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estratégia delineada, realizando-se assim o III Fórum Projeto Dear Student, iniciativa 

que culminou o ciclo de três fóruns comunitários e que consistiu na apresentação de 

uma base de indicadores locais que retratam a realidade concelhia e sedimentam as 

bases dos principais eixos e objetivos estratégicos concelhios. 

 

O processo de concertação local foi assim dado por encerrando a 31 de dezembro de 

2014, após envio do referido documento por e-mail para todos os parceiros, a 5 de 

dezembro, para recolha das ultimas considerações e contributos. 

 

O debate promovido em torno do documento apresentado posicionou, assim, o 

referido instrumento estratégico concelhio no desejável alinhamento com a Estratégia 

Regional, assumindo perante o mesmo um conjunto de compromissos e desafios que 

se impõem ao Município de Faro e aos restantes atores locais. 

 

De carácter obrigatório, o Plano de Desenvolvimento Social pretende ser um 

instrumento flexível, sincronizado com o calendário da Estratégia Europeia e o 

Programa Operacional vigente integrando, ainda, as prioridades definidas ao nível 

nacional, nomeadamente, as medidas e ações dos planos estratégicos sectoriais tendo 

sempre presente a dimensão de género, através da preconização de medidas que 

equitativamente promovam a igualdade entre homens e mulheres. 

 

A opção metodológica pela definição de Eixos, Objetivos Estratégicos e de Ações 

Estruturantes por Eixo, precedida da identificação dos respetivos Projetos e Respostas 

Sociais ou Atividades chave (diretamente comunicados pelas entidades promotoras ao 

Município e/ou por iniciativa/promoção por parte do mesmo). Elencados 

individualmente no seu conjunto representam o contributo local para a prevenção, 

minimização e erradicação dos vários problemas e necessidades identificados/as no 

Diagnóstico Social. 

 

Esta estrutura permitirá que, durante o seu período de vigência de 2014 a 2022, se 

construam as bases dos vários Planos de Ação do concelho de Faro, assentes nas 

premissas da operacionalização anual dos grandes eixos e objetivos estratégicos, 

“contratualizados” através do Plano de desenvolvimento Social. 
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Dado tratar-se de uma área que deve manter-se como “prioridade absoluta de 

qualquer política de desenvolvimento”, a opção estrutural pela construção de um 

instrumento único, Carta Social do Concelho de Faro (Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social do concelho de Faro 2014-2022) permite, no entender de 

todas as entidades envolvidas, e em torno das várias problemáticas enunciadas e dos 

projetos identificados de forma coerente e numa linha de orientação investigação-ação, 

garantir o seguimento da lógica de desenvolvimento global afastando-se o mais 

possível de pressupostos senso comunais e de índole especificamente socio-caritativa 

fundada em respostas meramente assistencialistas, mas sim, apresentando um 

conjunto de propostas estruturantes devidamente fundamentadas, concertadas e 

assentes na capacitação, na prevenção e na formação dos seus agentes e 

beneficiários/as. 

 

Sempre que possível potenciando a configuração de sinergias entre o setor público e o 

privado, com e sem fins lucrativos, com vista à criação de soluções inovadoras, 

eficientes e eficazes. 

 

Por ultimo, relativamente às varias metodologias adotadas mantêm-se uma maior 

participação das entidades parceiras nos pedidos de colaboração que pressupõem um 

caracter presencial, em detrimento das que implicam o envio de dados e ou pedidos de 

analise da realidade via envio por escrito de informação qualitativa e/ou quantitativa.  

 

Nesse sentido, toda a análise e propostas empreendidas no presente documento 

resumem os contributos que, gentilmente, a maioria dos parceiros e demais entidades 

nos cederam de uma forma ou de outra, não descorando a necessidade de mencionar 

a dificuldade, nomeadamente nos desfasamentos temporais entre os pedidos de 

informação e as respostas, as incompatibilidades legislativas entre alguns dos 

principais deveres da parceria9 “ informar os restantes parceiros do CLAS acerca de 

todos os projetos, medidas e programas de intervenção social da mesma área 

territorial; garantir a permanente atualização da base de dados local; participar 

ativamente na realização e atualização do diagnóstico social, plano de desenvolvimento 

social e planos de ação” e os diplomas legais que impedem parceiros fulcrais de ceder 

informação territorialmente especifica, em prol do desenvolvimento social local onde 

intervêm. 

                                                           
9
 DL 115/2006 de 16 junho, art.º 29 Direitos e Deveres dos Membros dos CLAS 
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Resta-nos, por último, devido à inexistência e/ou não cedência de determinados dados, 

advertir para o facto do presente Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social, em 

determinadas matérias, ter deixado por concretizar a sua total abrangência e o rigor 

pretendido. 
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Parte I - Diagnóstico Social 

 

Enquadramento Territorial 

 

Localização, Dinâmica Funcional e Mobilidades  

 

A cidade de Faro, capital de distrito é um dos 16 concelhos da região do Algarve, situa-

se no litoral e a sul de Portugal, na zona central da Região do Algarve (NUTS II - 

Algarve). A sul é contornada pelo Oceano Atlântico, a este faz fronteira com o concelho 

vizinho de Olhão, a oeste com Loulé e a norte com a cidade de S. Brás de Alportel. O 

território de Faro é ainda caracterizado por integrar o Parque Natural da Ria Formosa 

do qual fazem parte dos seus limites administrativos as ilhas barreira (Culatra, Farol e 

Barreta) e uma extensa área lagunar que constitui um património natural rico em 

várias espécies de fauna e flora de um imenso potencial atrativo a nível turístico. 

 

O concelho de Faro ao nível dos seus principais acessos é atravessado por um troço da 

Via do Infante (A22) e pela Estrada Nacional 125, localizando-se na sua extensão em 

áreas com características toponímicas distintas, sendo que a norte abrange o barrocal, 

com zonas de declives pronunciados e a sul o litoral que se subdivide em campina, 

com terrenos favoráveis à prática agrícola e zona lagunar – Ria formosa com áreas 

húmidas, bem como os caliços, caracterizados pelas elevações suaves e que se 

estendem ao concelho limítrofe de Olhão. 

Figura 1 – Localização do concelho de Faro 

 

Fonte: Figura Portal Turismo 
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Com uma área de 201,9 km2 (aproximadamente 4% da área total da região do 

Algarve - 4.994,5km2), apresentava no ano de 2011 uma população residente de 

64.560 habitantes 10 , representando 14,3% da população residente no Algarve 

(451.006 habitantes), que corresponde a uma densidade populacional na ordem dos 

320 indivíduos por quilómetro quadrado (319,9 habitantes/Km2), sendo o segundo 

Município com maior densidade populacional do Algarve. A região do Algarve apresenta 

uma densidade populacional de 90,3 habitantes por Km2, inferior à densidade média 

do país, em 2011 (114,5 habitantes/km2). 

 

Atualmente, o concelho de Faro agrega 4 territórios administrativos, nomeadamente a 

União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), União das Freguesias da Conceição e 

Estoi, Freguesia de Sta. Bárbara e a Freguesia de Montenegro, respeitando a recente 

divisão administrativa11, determinada pela Carta Administrativa Oficial de Portugal.  

Figura 2. Divisão Administrativa do Concelho de Faro, de acordo com a Carta 
Administrativa Oficial de Portugal – CAOP 2013.  

 

 
 

Fonte: Serviço de Informação Geográfica da CMF / Direção Geral do Território 

                                                           
10

 INE Censos de 2011 (Resultados definitivos) 
11 Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, procede à reorganização administrativa do território das freguesias, através 

da criação de freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais de acordo com os princípios, 

critérios e parâmetros definidos na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio  (que aprovou o regime jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica). A Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, foi ainda objeto de 

retificação: Declaração de Retificação n.º 19/2013, de 28 de março. 
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Evidenciam-se nesta divisão administrativa algumas das configurações que certamente 

influenciarão as descrições que se sucedem, nomeadamente que, dentro destes limites 

identificamos “a cidade de Faro situada na União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) 

conjuntamente com o aglomerado urbano de Montenegro/Gambelas (Freguesia de 

Montenegro), onde se verifica a maior concentração de edifícios”. E em não 

consonância, a menor concentração de edifícios patente nas restantes freguesias que 

reforça “o posicionamento do concelho de Faro, no contexto da restante região do 

Algarve onde transparecem as dicotomias entre litoral e áreas serranas ou 

periféricas”12. 

 

Quadro 1. Densidade Populacional no concelho, por território (1991, 2001 e 2011)  

 

Densidade Populacional 

Território  1991 2001 2011 

UFCE (Conceição)  168 172 207,4 

UFCE (Estoi)  67 76 78,4 

Sta. Bárbara de Nexe  114 109 108,4 

UFF (S. Pedro)  1023 1162 1328,60 

UFF (Sé)  399 454 482,1 

Montenegro  140 225 350,7 

Faro (Concelho)  249 285 319,9 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Equipa CMF Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro 

 

Caracterização Sociodemográfica 

 

O presente subcapítulo cingir-se-á à apresentação de informação de natureza 

sociodemográfica, nomeadamente à apresentação e análise de um conjunto de 

indicadores populacionais locais (oficiais) sintetizados sempre que possível, com 

referência à população residente no país, Portugal, e/ou na região do Algarve. 

 

Recorde-se que a informação e o tratamento dado à mesma é produto da estreita 

cooperação com a Associação in Loco no âmbito do Projeto DEAR STUDENT, Fórum 

Comunitário sobre o tema “Demografia”, para o qual foram convidados a participar 

                                                           
12

 Câmara Municipal de Faro (fevereiro de 2017); Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro, 
Caracterização e Diagnóstico Socioterritorial – volume III – Sociocultural (p.12 e p.15) 
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ativamente um conjunto de representantes de várias entidades locais13, na qualidade 

de “especialistas” na matéria. 

 

Da referida sessão de trabalho e da compilação prévia de informação quantitativa por 

ambas as entidades, pronuncia-se uma bateria de dados estatísticos do INE e a 

existência de várias matrizes de interpretação/leitura da realidade demográfica do 

concelho produto do cruzamento entre os várias indicadores censitários e os dados 

internos de cada entidade e/ou organização (governamental e não governamental). 

  

POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

Tomando por base os últimos três momentos censitários 1991, 2001 e 2011, e a última 

estimativa divulgada pelo INE, verifica-se que a população residente no concelho de 

Faro aumentou cerca de 27,2% nos últimos 20 anos (1991- 2011). Embora o ritmo de 

crescimento tenha desacelerado ligeiramente, dos 14,4% registados de 1991 para 

2001, manteve-se um crescimento entre 2001 e 2011 na ordem dos 11,2% (Algarve 

14,1%). Se também tomarmos também em linha de conta a estimativa de 2018, 

verificamos uma inversão na tendência de crescimento que se verificou entre 1991 e 

2011, com uma diminuição de 5,6% entre 2011 e 2018. 

Gráfico 1. População Residente em Faro (1991/2001/2011/2018).  

 
                                                           
13

 Compareceram o Instituto Nacional de Estatística – Delegação de Faro, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, da Extensão do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante de Faro do ACIDI, IP; 
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas – Delegação de Faro; Administração Regional de Saúde do Algarve, 
IP  (ARS Algarve). Não pode estar presente a Universidade do Algarve (ESEC e FE). 
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Fontes: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 / INE - Série Estimativas 

Provisórias Anuais da População Residente (dados de 2018) 

 

Embora possa ser referido que, no geral, a cidade ganhou novos habitantes, facto é 

que o seu crescimento foi muito diversificado territorialmente. Variando entre os 3,2% 

no território de Estoi (U.F.C.E.) e os 3,5% na Sé (U.F.F.), e os 14,2% e 20,6% de S. 

Pedro (U.F.F.) e Conceição (U.F.C.E.) respectivamente. Sendo que, entre 2001 e 2011, 

Santa Bárbara de Nexe perdeu população, uma redução ligeira (-0,1), sobretudo 

quando comparada com a sentida entre 1991 e 2001. Destaque-se, ainda, a este 

respeito o território de Montenegro que foi a freguesia que registou o maior 

crescimento do concelho, cerca de 52,7%.  

 

Curiosamente, em 2011, o concelho de Faro, no que concerne à representatividade por 

sexo, assume uma maior expressividade feminina em todos os territórios do concelho, 

como podemos verificar no quadro resumo abaixo, realidade que não se verificou nos 

anteriores momentos censitários o que, ao nível da educação e emprego, poderá 

apresentar impacto no futuro no que respeita à igualdade de género e à conciliação 

entre a vida laboral e a familiar.  

 

Por género, os 64.560 habitantes residentes, apresenta a distribuição de 52% de 

população do sexo feminino e 48% do sexo masculino. 

 

Quadro 2. População Residente em Faro por Freguesia (Variação 

1991/2001/2011).  

 

 2011 2001 1991   

Por Freguesia População Residente População Residente População Residente Variação total (%) 

 HM H M HM H M HM H M 1991/2001 2001/2011 

UFCE 8176 4072 4104 7289 3671 3618 6762 3367 3395 16,5 23,8 

Conceição 4524 2269 2255 3751 1870 1881 3662 1834 1828 2,4 20,6 

Estoi 3652 1803 1849 3538 1801 1737 3100 1533 1567 14,1 3,2 

SBN 4116 2038 2078 4119 2085 2034 4338 2149 2189 -5,0 -0,1 

UFSSP 44119 20791 23328 41307 19633 21674 39661 18887 20774 1,7 17,7 

Sé 29542 13796 15746 28546 13479 15067 25287 11948 13339 12,9 3,5 

São Pedro 14577 6995 7582 12761 6154 6607 14374 6939 7435 -11,2 14,2 

Montenegro 8149 4045 4104 5336 2680 2656 n.d. n.d. n.d. n.d. 52,7 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 
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A distribuição populacional segundo o sexo traduz-se na relação de masculinidade14 

seguidamente apresentada, com concelho de Faro a registar em 2011 um rácio de 

92,115.  

 

Quadro 3. Relação de Masculinidade no concelho de Faro e respetivas freguesias 

(2001 e 2011) 

 

 Relação de masculinidade  

Unidade Territorial 2001 
 

2011  

UFCE (Conceição) 99,4 100,6  

UFCE (Estoi) 103,7 97,5  

Sta. Bárbara de Nexe 102,5 98,1  

UFF (S. Pedro) 93,1 92,3  

UFF (Sé) 89,5 87,6  

Montenegro 100,9 98,6  

Faro (Concelho) 93,6 92,1  

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Equipa CMF Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro 

 

Ao nível da ocupação do território refira-se que se mantêm as disparidades na 

ocupação do espaço do território concelhio. Os lugares urbanos e à “beira-mar” 

apresentam uma maior densificação populacional, representando a zona sul do 

concelho 68,3% da população concelhia, na União de Freguesias de Faro (Sé e S. 

Pedro).  

 

Santa Bárbara de Nexe e a União de Freguesias de Conceição e Estoi, inseridas na 

zona do Barrocal (entre a serra e o litoral), constituem áreas de povoamento rural 

onde a ocupação humana é mais dispersa e difusa, caracterizada por pequenos 

aglomeradas habitacionais e fortemente marcada por uma paisagem rural de 

agricultura de sequeiro e mato (REOT, 2012). 

 

Nestas parcelas de território “assume-se um caracter tipificado de “interioridade” e de 

“ruralidade”, onde a função habitacional de baixa densidade predomina e dissemina, 

                                                           
14

 Quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino (habitualmente 
expresso por 100 (10^2) mulheres); 
15

 Câmara Municipal de Faro (fevereiro de 2017); Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro, 
Caracterização e Diagnóstico Socioterritorial – volume III – Sociocultural p.28.  
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em compatibilidade com outras funções, nomeadamente agricultura o comércio e 

serviços e algumas unidades industrias”16. 

 

Uma análise transversal da distribuição da população pelos vários lugares no concelho 

demonstra, ainda, essas mesmas distintas realidades. A população numa mesma 

freguesia assume representatividades que vão de 84 residentes (ilha dos hangares/Sé) 

a 27.514 habitantes (Faro/Sé).  

 

Mais uma vez, sublinhe-se que a caracterização territorial que se apresenta tem como 

referencial o último momento censitário realizado, que antecedeu todo o processo de 

reorganização administrativa do território nacional, tendo sido opção metodológica 

avançar com uma leitura territorial que caracterizasse a nova definição das áreas 

concelhias. 

 

Quadro 4. População residente por lugar em cada território (2011) 

 

2011 

Lugar População % Freguesia % Concelho 

Faro 27514 93,1% 42,62% 

Culatra 759 2,6% 1,18% 

Farol 103 0,3% 0,16% 

Areal Gordo 130 0,4% 0,20% 

Vale de El-Rei 96 0,3% 0,15% 

Virgilios 183 0,6% 0,28% 

Hangares 84 0,3% 0,13% 

Rio Seco 135 0,5% 0,21% 

Pereiro 110 0,4% 0,17% 

Gional 224 0,8% 0,35% 

Perna de Pau 73 0,2% 0,11% 

Salgados 49 0,2% 0,08% 

Residual 82 0,3% 0,13% 

Faro (Sé) 29542 100,0% 45,76% 

Campina 38 0,3% 0,06% 

Braciais 298 2,0% 0,46% 

Faro 12073 82,8% 18,70% 

Mar e Guerra 443 3,0% 0,69% 

Patacão 909 6,2% 1,41% 

Pontes de Marchil 243 1,7% 0,38% 

                                                           
16

 Câmara Municipal de Faro (fevereiro de 2017); Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro, 
Caracterização e Diagnóstico Socio-territorial – volume III – Sociocultural p.22 e p.23 
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Arneiro 350 2,4% 0,54% 

Boleta 55 0,4% 0,09% 

Senhora da 

Saúde 

30 0,2% 0,05% 

Perna de Pau 21 0,1% 0,03% 

Biogal 25 0,2% 0,04% 

Residual 92 0,6% 0,14% 

Faro (São Pedro) 14577 100,0% 22,58% 

Montenegro 5149 63,2% 7,98% 

Gambelas 1946 23,9% 3,01% 

Alto do Calhau 21 0,3% 0,03% 

Arábia 86 1,1% 0,13% 

Biogal 159 2,0% 0,25% 

Praia de Faro 

Nascente 

204 2,5% 0,32% 

Praia de Faro 

Poente 

41 0,5% 0,06% 

Quinta do 

Eucalipto 

392 4,8% 0,61% 

Vale das Almas 72 0,9% 0,11% 

Residual 79 1,0% 0,12% 

Montenegro 8149 100,0% 12,62% 

Bela Curral 253 5,6% 0,39% 

Bela Salema 184 4,1% 0,29% 

Besouro 265 5,9% 0,41% 

Campina  123 2,7% 0,19% 

Paço Branco 129 2,9% 0,20% 

Torre Natal 245 5,4% 0,38% 

Braciais 66 1,5% 0,10% 

Medronhal 54 1,2% 0,08% 

Caliços 218 4,8% 0,34% 

Carreiros 75 1,7% 0,12% 

Chão de Cevada 216 4,8% 0,33% 

Chaveca 128 2,8% 0,20% 

Chelote 397 8,8% 0,61% 

Ferradeira 109 2,4% 0,17% 

Galvana 44 1,0% 0,07% 

Meloal 80 1,8% 0,12% 

Pé do Outeiro 276 6,1% 0,43% 

Quinta da 

Galvana 

68 1,5% 0,11% 

Barros 258 5,7% 0,40% 

Brejo 77 1,7% 0,12% 

Canada 32 0,7% 0,05% 

Jardina 197 4,4% 0,31% 

Laranjeiro 156 3,4% 0,24% 
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Pão Branco 82 1,8% 0,13% 

Vale da Mó 24 0,5% 0,04% 

Gional 4 0,1% 0,01% 

Residual 115 2,5% 0,18% 

Conceição 

(Igreja) 

649 14,3% 1,01% 

Total Conceição 4524 100,0% 7,01% 

Estoi 1222 33,5% 1,89% 

Arjona 185 5,1% 0,29% 

Azinheiro 89 2,4% 0,14% 

Barranco de S. 

Miguel 

71 1,9% 0,11% 

Guilhim 145 4,0% 0,22% 

Porto do Carro 113 3,1% 0,18% 

Alcaria Branca 49 1,3% 0,08% 

Alcaria Cova 155 4,2% 0,24% 

Alface 84 2,3% 0,13% 

Areia 171 4,7% 0,26% 

Areolos 47 1,3% 0,07% 

Azinhal e 

Amendoeira 

35 1,0% 0,05% 

Bemposta 84 2,3% 0,13% 

Cancela 40 1,1% 0,06% 

Cerro do Lobo 42 1,2% 0,07% 

Cerro Manuel 

Viegas 

38 1,0% 0,06% 

Coiro da Burra 118 3,2% 0,18% 

Costa 38 1,0% 0,06% 

Espargateira 66 1,8% 0,10% 

Fialho 47 1,3% 0,07% 

Malhão 9 0,2% 0,01% 

Monte da Padeira 34 0,9% 0,05% 

Murta 76 2,1% 0,12% 

Palmeiras 36 1,0% 0,06% 

Relvinha 11 0,3% 0,02% 

Sambada 106 2,9% 0,16% 

Torre 22 0,6% 0,03% 

Vale da Rosa 44 1,2% 0,07% 

Vale de Gralhas 47 1,3% 0,07% 

Vale de Seixo 77 2,1% 0,12% 

Vale Grande 119 3,3% 0,18% 

Vale Mouro 111 3,0% 0,17% 

Residual 121 3,3% 0,19% 

Total Estoi 3652 100,0% 5,66% 

Aldeia 94 2,3% 0,15% 

Bordeira 748 18,2% 1,16% 
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Falfosa 539 13,1% 0,83% 

Gorjões 318 7,7% 0,49% 

Pé do Cerro 179 4,3% 0,28% 

Valados  133 3,2% 0,21% 

Colmeal 75 1,8% 0,12% 

Medronhal 283 6,9% 0,44% 

Agostos 134 3,3% 0,21% 

Benatrite 38 0,9% 0,06% 

Canal 269 6,5% 0,42% 

Charneca 118 2,9% 0,18% 

Goldra de Baixo 103 2,5% 0,16% 

Laranjeira 72 1,7% 0,11% 

Palhegueira 101 2,5% 0,16% 

Poço Moura 226 5,5% 0,35% 

Telheiro 43 1,0% 0,07% 

Goldra de Cima  191 4,6% 0,30% 

Ladeira 8 0,2% 0,01% 

Santa Bárbara de 

Nexe – Igreja 

424 10,3% 0,66% 

Residual 20 0,5% 0,03% 

Total Santa 

Bárbara de Nexe 

4116 100,0% 6,38% 

TOTAL FARO 64560  100,00% 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento DDSE/DISPP 

 

Quando analisada a estrutura etária concelhia (pirâmides etárias abaixo apresentadas) 

é possível referir que entre 2001 e 2011 se assistiu a um envelhecimento da população 

do concelho, sobretudo no território urbano de S. Pedro e nas regiões litorais Estoi e S. 

Bárbara de Nexe que, neste período intercensitário, acentuaram a pirâmide do tipo 

decrescente que em 2001 já apresentavam.  

 

Esta tendência na dinâmica demográfica, implicando assim uma acrescida dificuldade 

de atratividade de nova população e na capacidade de rejuvenescimento da população 

local, bem como, pelo verificado, indica a atual propensão para a densificação da 

população ativa e da população com 65 ou mais anos. 

 

Pese embora, Faro apresente índices de envelhecimento inferiores aos valores nacional 

e regional. 
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Gráfico 2. Pirâmides Etárias 1991-2011 População Residente em Faro e nas suas 

freguesias.  
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Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

Considerando a atual divisão administrativa do concelho de Faro, tendo por base a 

Reorganização Administrativa do Território17 do concelho e a realidade que permitirá 

de ora avante caracterizar os dois novos agrupamentos populacionais, saliente-se da 

análise das respetivas pirâmides etárias que se mantém nestes territórios o registo de 

uma estrutura com características estacionárias não havendo lugar a diferenciais muito 

acentuados entre o topo (os grupos etários mais velhos) e a base (escalões mais 

jovens).  

 

A União de Freguesias de Faro, congregando os territórios urbanos Sé e S. Pedro 

destaca-se, no entanto, e preocupantemente pela redução da dimensão dos escalões 

mais jovens, embora assuma, por outro lado, uma estrutura de topo também mais 

ligeira.  

 

Não descurando de todo um planeamento a longo prazo ao nível das estruturas e das 

respostas sociais, que se impõe face à grande massa de população ativa presente, 

                                                           
17 Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Declaração de 

Retificação n.º 19/2013, de 28 de março; Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro - Reorganização Administrativa de Lisboa 
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saliente-se que este aglomerado urbano, que graficamente mantêm uma estrutura 

etária com previsível tendência para o envelhecimento da sua população constitui, 

todavia, uma realidade que se afigura menos acentuada que as configurações 

registadas a nível nacional.  

 

A União de freguesias de Conceição e Estoi, mantém a mesma configuração, e embora 

com menos população e com um território associado a características 

predominantemente semi-rurais e rurais, apresenta uma estrutura populacional 

relativamente jovem e uma considerável proporção de residentes em idade ativa. 

 

Gráfico 3. Pirâmides Etárias 1991-2011 População Residente nos territórios agrupados pós 

União de Freguesias. 
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Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

 

Outros indicadores caracterizam a atual realidade demográfica, entre os quais a 

evolução do número de óbitos e da taxa bruta de mortalidade. Em Portugal, nos 

últimos 7 anos, estas taxas mantiveram-se relativamente estáveis, não refletindo as 

profundas alterações no modelo de mortalidade ocorridas no último meio século. 

 

Se, entre 2006 e 2011, se estima que o número de óbitos a nível nacional se manteve, 

com 9,7 óbitos registados em Portugal por mil habitantes, a nível regional e concelhio 

o mesmo sofreu até esta data uma diminuição ligeira. No Algarve passou de 10,7 para 

10,3 óbitos registados por mil habitantes e em Faro de 9,7 para 9,4 óbitos por mil 

habitantes.  

 

Em 2013, no panorama geral, a taxa bruta de mortalidade aumentou, quer a nível 

nacional, assumindo 10,2 óbitos por mil habitantes, a nível distrital 10,8 e em Faro 9,9, 

subindo novamente nas estimativas mais recentes (2016) a nível nacional, onde se 

registou uma estimativa de 10,7 óbitos por mil habitantes, 11,8 a nível da região do 

Algarve e em Faro na ordem dos 11,4 óbitos por mil habitantes. 
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Para estes valores contribuíram, quer a contínua redução das taxas de mortalidade nas 

faixas etárias mais jovens, principalmente a redução da mortalidade infantil, quer o 

aumento da sobrevivência em idades avançadas (como reflexo diversas são as 

necessidades de criação e alargamento da capacidade de determinados serviços e 

equipamentos.  

 

Também o número de casamentos e a taxa de nupcialidade nacional têm vindo a 

diminuir significativamente, situando-se quer no ano de 2013 quer 2016 em 3,1 

casamentos por 1000 habitantes. Em Portugal, no decurso de 2013, realizaram-se 

31998 casamentos (dos quais 305 entre pessoas do mesmo sexo), menos 4037 do que 

os realizados em 2011, significando uma redução de 6%. Em 2016 assinalando um 

aumento ligeiro com 32399 casamentos registados (ainda aquém do registando em 

2011, menos 3636).  

 

No Algarve, a média acompanha a realidade nacional e Faro assume em 2013 em 4,5 

casamentos por 1000 habitantes tendo, no entanto, e face a 2006, reduzido 0,9 

casamentos por 1000 habitantes (dados do ultimo Diagnóstico Social, aprovado em 

maio de 2009).  

 

Em 2016, a nível nacional, mantem-se nos 3,1 casamentos por 1000 habitantes, sendo 

regionalmente assumido um valor ligeiramente superior, mas inferior às estimativas de 

2013, assinalando 3,9 casamentos por 1000 habitantes, sendo que o concelho de Faro 

acompanha a média nacional com 3,0 casamentos por 1000 habitantes. 

 

Segundo dados do INE, no ano de 2013 foram registados em Faro 281 casamentos 

(dos quais 8 de pessoas do mesmo sexo), verificando-se menos 29 casamentos do que 

os registados no ano de 2011 (-5%), em 2016 o número de casamentos realizados 

voltou a sofrer uma redução para 184 casamentos celebrados (178 entre indivíduos de 

sexos opostos). 
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Quadro 5. Anual Casamentos celebrados (N.º) por Local de registo (NUTS – 2016, 

2013 e 2011) e Modalidade do casamento; Anual - INE, Casamentos 

 

  2016 2013 2011 

   
 
 

Total 

Entre 
pessoas 
de sexo 
oposto 

Entre 
pessoas do 

mesmo 
sexo 

 
 
 

Total 

Entre 
pessoas 
de sexo 
oposto 

Entre 
pessoas 

do mesmo 
sexo 

 
 
 

Total 

Entre 
pessoa

s de 
sexo 

oposto 

Entre 
pessoas do 

mesmo 
sexo 

  H M H M H M 

  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Pt 32399 31977 249 173 31998 31693 207 98 36035 35711 221 103 

Alg 1735 1687 16 32 1396 1367 14 15 1464 1436 18 10 

Faro 184 176 4 4 281 273 4 4 310 302 4 4 

    

 

Fonte: Fonte: INE – Tratamento DDSE_DISP 

 

Outros indicadores sofreram fenómenos inversos, a percentagem de nados vivos 

nascidos «fora do casamento» aumentou de forma expressiva nos últimos anos, 

pressupondo-se que relacionado sobretudo com o aumento do peso relativo de nados 

vivos cujos progenitores viviam em coabitação, denunciando a intensificação de outros 

modos de união/formação famíliar para além do casamento.  

 

Se no último Diagnóstico Social, a nível concelhio, a percentagem de nados vivos 

nascidos «fora do casamento» se situou nos 48,7% (2006), em 2011 esta 

percentagem aumentou para 58,8%, assumindo em 2013 cerca 60,5% dos 

nascimentos e mais recentemente em 2016 a percentagem nados-vivos nascidos «fora 

do casamento» representam 66,5% dos nascimentos. 

 

Como frequentemente referido, a influência dos fluxos migratórios no crescimento 

demográfico em Portugal é evidente, não apenas no seu contributo direto na variação 

e alteração da composição etária da população, mas também pela sua influência nos 

saldos naturais anuais, nomeadamente através da sua contribuição para o incremento 

e/ou diminuição da natalidade.  

 

Os impactos da recente crise económica e financeira refletem-se no presente 

diagnóstico. No entanto, continua o processo de enfraquecimento dos fluxos 

imigratórios verificado pós 2009, acompanhado de oscilações nos fluxos emigratórios, 

este registado de forma mais acentuada nos anos de 2011 e 2012.  
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Ambas as tendências têm efeitos a nível da natalidade, nomeadamente pelo 

decréscimo do número de nados vivos de mães com nacionalidade estrangeira. 

Analisados os números de nados vivos de mães de nacionalidade estrangeira, por local 

de residência, entre 2006, 2011, 2013 e 2016, pode ser referida a possível relação com 

o crescente número de aquisições de nacionalidade portuguesa, mas também com o 

aumento dos fluxos emigratórios, sendo de considerar que boa parte deles se 

reportarão a saídas de cidadãos de nacionalidade estrangeira, em situação de retorno 

ao pais de origem ou mesmo em direção a outro pais de oportunidades. 

 

Se, em 2006, do total do número de nados-vivos (721), 132 tinham uma mãe de 

nacionalidade estrangeira (18,3%), em 2011 mantem-se sensivelmente a mesma 

representatividade (17,7%) (dos 689 nados-vivos, 122 registos eram de progenitoras 

não portuguesas). 

 

Em 2013 registou-se uma diminuição de 4,4% dessa representatividade no total do 

número de nados-vivos (do número total de nados-vivos cuja mãe tem residência em 

Faro (542), a sua maioria é descendente de mãe com nacionalidade portuguesa 470). 

 

Recentemente em 2016, registou-se um ligeiro aumento no número total de nados-

vivos cerca de 92 de um total de 665, cuja mãe tinha residência em Faro e era de 

nacionalidade estrangeira (de 13,3% para 13,8%). 

 

Ainda relativamente a contornos territoriais que assumem especificidades no concelho 

que se destacam da realidade nacional e regional, salientem-se possíveis áreas de 

intervenção a descoberto no que concerne à proporção de nados-vivos de mães 

adolescentes residentes em áreas predominantemente rurais do concelho de Faro. 

 

 No período de cinco anos, relativo aos anos 2012-2016, cerca de 7,2% das mães com 

19 e menos anos, residentes no concelho de Faro, eram provenientes de áreas 

predominantemente rurais e apenas 2,8% de áreas urbanas. 
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Quadro 6. Proporção quinquenal de nados-vivos de mães adolescentes (%) por 

Local de residência da mãe (NUTS - 2013) e Tipologia de áreas urbanas; Anual 

 

Proporção quinquenal de nados-vivos de mães adolescentes (%)  
por Local de residência da mãe  

2012 - 2016 

Local de 
residência da mãe 

Área 
predominantemente 

urbana 

Área 
mediamente 

urbana 

Área 
predominantemente 

rural 
Portugal 3 2,9 3,7 

Continente 2,9 
 

2,7 3,5 

Algarve 3,4 3,4 3,8 

Faro 2,8  7,2 

 

Fonte: INE – Tratamento DDSE_DISP 

 

A dissolução do casamento por divórcio é outro indicador demográfico relevante em 

Portugal nas últimas décadas, cuja leitura deve ser enquadrada pelas alterações 

legislativas ocorridas, nomeadamente, no campo religioso em que ultrapassada a 

barreira legal, moralmente a dissolução do casamento católico passou 

progressivamente a ser mais “moralmente aceite“. 

 

A nível nacional sublinhe-se o aumento do número de divórcios sentido entre 2006 e 

2011. A nível nacional, o número de divórcios por mil habitantes tenha em 2011 

aumentado ligeiramente para 2,5 casamentos por mil habitantes, em 2013 retomam-se 

os 2,2 casamentos por mil habitantes registados em 2006.  

 

No que respeita à região, entre 2006 e 2011, o Algarve manteve uma taxa de 2,4 

casamentos dissolvidos por divórcio, tendo inclusive reduzido a média para 2,2 em 

2013.  

 

O concelho de Faro acompanhou a tendência regional, vendo progressivamente o 

número de casamentos dissolvidos a diminuir, em 2013 assumindo 2,6 casamentos 

dissolvidos por 1000 habitantes face aos 2,7 estimados em 2011, cerca de 3,2 

registados em 2006. O registo mais recente, referente ao ano de 2016, aponta uma 

média nacional de 2,2 casamentos por 1000 habitantes dissolvidos por divórcio, em 

paralelo com a região, mantendo-se desde 2013 no concelho de Faro uma taxa bruta 

de divórcio na ordem 2,6 casamentos por 1000 habitantes dissolvidos por divórcio. 
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Embora seja indiscutível o declínio da fecundidade, importa, no entanto, ter em conta 

o considerável número de emigrantes temporários (saídas de Portugal por um período 

igual ou superior a 3 meses, mas inferior a 1 ano), que integram mulheres em idade 

fértil que, não deixam de ser contabilizadas na população residente e portanto no 

cálculo das taxas de fecundidade geral e por consequência no índice sintético de 

fecundidade18. 

 

Quadro 7. Outros Indicadores Demográficos, 2011, 2013 e 2016 (Portugal, 

Algarve e Faro): Taxa Bruta de Natalidade, Taxa Bruta de Mortalidade, número de 

Óbitos, Esperança Média de Vida, Taxa Bruta de Nupcialidade, Taxa Bruta de 

Divorcio, Taxa de Fecundidade Geral, Número de Nados Vivos e Nados Vivos Fora 

do Casamento. 

 

 2011 

 Taxa Bruta 

de 

Natalidade 

Taxa Bruta 

de 

Mortalidade 

Num 

Óbitos 

Esperança 

média de 

Vida 

Taxa Bruta 

de 

Nupcialidade 

Taxa 

Bruta de 

Divórcio 

Taxa 

de 

Fecun

didade 

Geral 

Num 

de 

Nados 

Vivos 

% Nados 

vivos fora do 

casamento 

  

PT 9,2 9,7 102848 79,29 3,4 2,5 38,6 96856 42,8 

Algarve 10,2 10,3 4625 78,90 3,3 2,4 43,4 4561 58,3 

Faro 10,8 9,7 625 --- 4,8 2,7 44,5 697 58,8 

 

 2013 

 Taxa Bruta 

de 

Natalidade 

Taxa Bruta 

de 

Mortalidade 

Num 

Óbitos 

Esperança 

média de 

Vida 

Taxa Bruta 

de 

Nupcialidade 

Taxa 

Bruta de 

Divórcio 

Taxa 

de 

Fecun

didade 

Geral 

Num 

de 

Nados 

Vivos 

% Nados 

vivos fora do 

casamento 

  

PT 7,9 10,2 106.874 80,13 3,1 2,2 33,9 82787 47,6 

Algarve 8,4 10,8 4.778 77,49 3,1 2,2 36,6 3728 61,5 

Faro 8,6 9,9 636 n.d. 4,5 2,6 37,0 542 60,5 

 

 2016 

 Taxa Bruta 

de 

Natalidade 

Taxa Bruta 

de 

Mortalidade 

Num 

Óbitos 

Esperança 

média de 

Vida 

Taxa Bruta 

de 

Nupcialidade 

Taxa 

Bruta de 

Divórcio 

Taxa 

de 

Fecun

Num 

de 

Nados 

% Nados 

vivos fora do 

casamento 

                                                           
18

 Entre 2006 e 2013 registando-se uma diminuição ao nível geral, quer a nível nacional um ISF que de 
1,38 passou a 1,21 e regionalmente, ao nível do nosso distrito de 1,37 para 1,21. 
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didade 

Geral 

Vivos 

  

PT 8,4 10,7 110532 80,41 3,1 2,2 37,1 87126 52,8 

Algarve 9,5 11,8 5214 80,38 3,9 2,1 41,7 4175 66,5 

Faro 10,9 11,4 697 -- 3,0 2,6 48,6 665 66,9 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 

 

Termina-se o presente ponto ressaltando que a evolução a que se assiste nestes 

indicadores é reveladora das sucessivas alterações nos contextos familiares em 

Portugal, seja na sua formação, seja na sua dissolução, ou mesmo na sua estrutura e 

dimensão (famílias mais reduzidas, famílias unipessoais de idosos, famílias 

recompostas). 

 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E GRANDE ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 

 

Estas (re)configurações familiares começam a ter os seus impactos em termos de 

Índice de Envelhecimento. Em Faro, no ano de 2012, por cada 100 residentes com 

menos de 15 anos, existiam 123 com 65 ou mais anos.  

 

Recorde-se que em 200719 embora o município mantivesse uma posição favorável, 

comparativamente à região (114) e ao país (124), apresentava um índice de 105 

residentes no concelho com 65 ou mais anos, por cada 100 com menos de 15 anos.  

 

Dados mais recentes revelam a evolução desta situação, que deverá ser acautelada a 

médio/longo prazo face à grande massa central de “população em idade ativa”. 

Paralelamente ao panorama verificado a nível nacional e regional, entre 2011 e 2017 

assistimos a um gradual aumento do índice que em 2017 assume um índice de 

aproximadamente 138 residentes no concelho com 65 ou mais anos, por cada 100 com 

menos de 15 anos (face a um índice regional na ordem dos 142 e nacional de 155 

residentes no concelho com 65 ou mais anos, por cada 100 com menos de 15 anos), 

que num futuro breve, tal repercutir-se-á em significativas alterações na no 

planeamento e estruturação das atuais e futuras necessidades de equipamentos, 

serviços e respostas sociais concelhias. 

                                                           
19

 Conselho Local de Ação Social de Faro (2009), Carta Social do Concelho de Faro (Diagnóstico e Plano 
de Desenvolvimento Social 2008-2013), p.33 
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Gráfico 4. Índice de Envelhecimento em Portugal, Algarve e Faro (2011/2017).  

 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 

 

No que se refere ao Índice de Grande Envelhecimento, apenas foi possível aferir dados 

referentes ao concelho de Faro até ao ano de 2012. Estima-se que, por cada 100 

residentes com menos de 15 anos, existiam à data cerca de 15 com mais de 85 anos.  

 

É ainda de assinalar o acentuar do mesmo, sobretudo a partir do ano de 2009. 

 

Gráfico 5. Índice de Grande Envelhecimento em Portugal, Algarve e Faro (2000/2012). 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 
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Em última análise será de esperar que o índice de dependência de idosos acompanhe 

esta tendência, ou seja, que existam cada vez mais idosos em comparação com a 

população em idade ativa.  

 

Ainda assim, o concelho de Faro apresenta resultados, menos prementes, verificando-

se que, se no ano de 2011 por cada 100 residentes em idade ativa (15-64) se estime 

que existissem cerca de 27 residentes com mais de 65 anos, no ano de 2017, estima-

se que residissem em Faro cerca de 33 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 

residentes em idade ativa (15-64).  

 

Gráfico 6. Índice de Dependência de Idosos em Portugal, Algarve e Faro (2011/2017).  

 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 
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os 20 e os 29 anos, no algarve cerca de 92 e em Portugal por cada 100 pessoas com 

idades entre os 55 e os 64 cerca de 93 na faixa dos 20 aos 29 anos de idade.  

 

Em 2017, estimava-se que por cada 100 pessoas com idades compreendidas entre os 

55 e os 64, residiam em Faro cerca de 65 com idades entre os 20 e os 29 anos, no 

algarve cerca de 78 e em Portugal por cada 100 pessoas com idades entre os 55 e os 

64 cerca de 79 na faixa dos 20 aos 29 anos de idade. 

 

Gráfico 7. Índice de Renovação da População em Idade Ativa em Portugal, Algarve e Faro 

(2011/2017).  

 

 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 

 

 

Na análise por freguesia, e tendo como fonte os últimos dois momentos censitários 

2001 e 2011, é notória a relação inversa entre os dois indicadores, verificando-se que 

quanto maior é o índice de dependência de idosos, menor é o índice de renovação da 

população ativa (Gráfico 8 e Gráfico 9). 
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Gráfico 8. Índice de Dependência de Idosos por Freguesia em 2001 e 2011.  

 

 

Fonte: INE – Censos 2001/2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 

 

Em 2011, o território da Sé e a freguesia do Montenegro (freguesia mais recente), são 

as que apresentam o melhor valor em termos de renovação da sua população ativa, 

verificando-se que todos os outros territórios viram este índice diminuir. No geral o 

concelho viu diminuído o índice de renovação da população ativa em cerca de 1/3 

(55,73%), entre 2001 e 2011.  

 

Gráfico 9. Índice de Renovação da População em Idade Ativa, por freguesia em 2001 e 

2011.  

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 
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Quando em análise o índice de renovação ao nível concelhio assinale-se que a 

diminuição do peso da população com menos de 30 anos se verifica em todos os 

contextos em análise. Esta é também uma realidade que a médio, longo prazo deve 

ser considerada em termos de sustentabilidade e de planeamento estratégico ao nível 

do desenvolvimento social concelhio. 

 

No que concerne ao peso percentual da população com menos de 30 anos no concelho 

(31,4%), embora verificando-se de 2001 em diante uma descida geral desta população 

nos vários níveis, ao aproximar-se, pela positiva, mais da realidade nacional 32,0% que 

da regional 31,1%, poderá de alguma forma minimizar os impactos do acentuar do 

envelhecimento geral da população, esperado nas próximas 2 próximas décadas. 

 

Gráfico 10. População com menos de 30 anos (% no total da população residente), em 

Portugal, Algarve e Faro.  

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 
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Pela ordem referenciada as zonas residenciais mais jovens do concelho são os 

territórios de Estoi (38,4%), Montenegro (34,4%) e Conceição de Faro (32,5%) que se 

assumem na última década analisada como os três territórios com uma percentagem 

superior de residentes com menos de 30 anos.  

 

Na realidade explanada saliente-se por último a proporção de jovens dos territórios 

urbanos Sé (31,3%) e S. Pedro (31,9%) que se coaduna com o panorama traçado nos 

anteriores indicadores de envelhecimento da população.  

 

Quadro 8. População com menos de 30 anos (% no total da população residente), 

por freguesia do concelho de Faro. 

 

 2001 2011 % 

 Pop. com 
menos de 30 

anos 

População 
Total 

Pop. com 
menos de 

30 anos 

População 
Total 

2001 2011 

U.F.C.E 2507 7289 2874 8176 68,6 70,9 

Conceição 1390 3751 1472 4524 37,1 32,5 

Estoi 1117 3538 1402 3652 31,6 38,4 

SBN 1251 4119 1034 4116 30,4 25,1 

U.F.Faro 15761 41307 13901 44119 75,1 63,2 

São Pedro 4593 12761 4650 14577 36,0 31,9 

Sé 11168 28546 9251 29542 39,1 31,3 

Montenegro 2128 5336 2801 8149 39,9 34,4 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 

 

A este respeito ressalve-se que o Índice de dependência de jovens, relação entre a 

população jovem e a população em idade ativa, caiu em Portugal devido à diminuição 

da taxa de natalidade.  

 

Vários fatores podem explicar o comportamento divergente verificado no Algarve e 

sobretudo no concelho de Faro entre os quais o facto de, como verificamos, a taxa de 

natalidade concelhia e regional ainda ser superior à média do país e também por ser 

uma zona em que os fluxos migratórios são ainda positivos.  

 

Como pode ser visualizado apenas ao nível geográfico do concelho se estima um 

aumento do índice de dependência de jovens. Por cada 100 residentes em Faro com 
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idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, estima-se que em 2011 existiam cerca 

de 23 crianças/jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, em 2017 

sendo referenciados cerca de 25 crianças/jovens com idades compreendidas entre os 0 

e os 14 anos por cada 100 residentes. 

 

Gráfico 11. Índice de Dependência de Jovens em Portugal, Algarve e Faro (2011-2017) 

 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 
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freguesia de Montenegro verifica-se uma incremento de 20 para 25 crianças e jovens 

por cada 100 residentes considerados população em idade ativa. 

 

Gráfico 12. Índice de Dependência de Jovens, por freguesia em 2001 e 2011  

 

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 
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Quadro 9. Índice de Dependência Total, em Portugal, Algarve e Faro (2011)  

 

Local de residência  Índice de dependência total (N.º) por Local de residência (à data dos 
Censos 2001 e 2011); Decenal 

2001 2011 

 N.º  

Portugal 47,8 51,3 

Algarve 49,8 52,2 

Faro 43,3 48,4 

 

Fonte: INE – Censos 2001, 2011. Tratamento CLASF 

 

20,4
22,9

19,9

42,8

20,7 19,6 20,6

40,2

20,1

21,6 23,2
20

43,2

19,7
23,1

20

43,1

25,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2011



Diagnóstico Social  Página 64 de 328 

 

Este indicador destrinçado a nível territorial assume algumas particularidades entre 

2001 e 2011 acentuando-se sobretudo nos territórios das freguesias Montenegro e 

Santa Bárbara de Nexe. 

 

Gráfico 13. Índice de Dependência Total, por freguesia em 2001 e 2011  

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 
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Gráfico 14. Taxa de Crescimento Natural (%) em Portugal, Algarve e Faro (2011-2017)  

 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento CLASF 
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que são mais as pessoas a sair do que as que são registadas como a entrar. De 2012 

até 2018 dá-se uma inversão da tendência, apresentando no último ano do ciclo 

(2018) um valor positivo, quer em Faro (0,07), quer na região algarvia (0,05) 

. 

Gráfico 15. Taxa de Crescimento Migratório (%) em Portugal, Algarve e Faro (2000-2018)  

 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 / INE - Anual - INE, 
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À semelhança das tendências verificadas na taxa de crescimento migratório, a taxa de 

crescimento efetivo regista a sua principal “grande quebra” no ano de 2011 (-2,24) 

invertendo depois a tendência, chegando a 2018 com valor positivo em Faro (0.09) e 

ligeiramente negativo no Algarve (-0.17). 

 

Gráfico 16. Taxa de Crescimento Efetivo (%) em Portugal, Algarve e Faro (2000-2018)  

 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 / INE - Anual - INE, Indicadores 

demográficos (2011-2018) 
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Gráfico 17. Proporção de população residente de nacionalidade estrangeira no Algarve e 

em Faro, em 2001 e 2011. 

 

 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 
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Gráfico 18. População de nacionalidade estrangeira em Faro, de 2008 a 2012. 

 

 

Fonte: SEF. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 
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Gráfico 19. Estrutura da população de nacionalidade estrangeira residente em Faro, de 

2008 e 2012. 

 

 

  
 

Fonte: SEF. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 
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desenvolvimento de Faro e aquelas onde o aumento da oferta de trabalho apenas trará 

tensões desnecessárias, de forma a tornar mais objetivas e realistas as hipóteses de 

integração”. 
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FAMÍLIAS (NUMEROSAS) E MEDIDAS DE APOIO À NATALIDADE 

 

Quando falamos de envelhecimento dos territórios, sobre taxas de natalidade e outros 

indicadores sociodemográficos, como índices de renovação da população, taxa de 

crescimento natural, índices de fecundidade e de dependência (na sua generalidade), 

emergem como temas prementes quer a necessidade de apoios suplementares às 

famílias, quer a implementação de medidas urgentes de incentivo à natalidade. 

 

Esta tem sido uma “luta” encabeçada pela Associação Portuguesa de Famílias 

Numerosas e como verificamos vários são os impactos em termos de sustentabilidade 

e desenvolvimento social dos territórios que a quebra da natalidade trará a médi/o 

longo prazo. 

 

 A este respeito salientem-se alguns dados nacionais sobre as famílias com 

descendência numerosa, globalmente consideradas, que representam, em 2011, 4,8% 

dos núcleos familiares e 7,4% dos núcleos familiares com filhos (quadro 9.1), o que 

corresponde a um valor absoluto de 154 249 núcleos com filhos. Comparativamente 

com 2001 observa-se uma redução significativa, sendo que à data “as famílias de 

descendência numerosa correspondiam a 7,0% do total dos núcleos e a 10,1% do 

total dos núcleos com filhos, sendo o seu valor absoluto de 213 858 núcleos”.  

 

Em grosso modo verifica-se que as famílias com descendência numerosa registam uma 

diminuição de 27,8%. “Em relação às famílias de descendência numerosa «jovens», 

aquelas em que todos os filhos são menores, o seu peso relativo no total dos núcleos 

com filhos é de 3,2% em 2011, quando em 2001 representavam 3,9%.  

 

Embora o peso das famílias com descendências numerosas jovens diminua, essa 

redução é menos vincada do que a redução global das famílias com descendência 

numerosa” (efeito do abaixamento da fecundidade torna também mais raras as 

famílias numerosas com todos os filhos menores de 18 anos, diminuindo cerca de 

20,2% relativamente a 2001)21. 

 

Ainda a destacar o facto de se verificar que este decréscimo das famílias com 

descendência numerosa tem vindo a tornar “a sua distribuição territorial mais 

                                                           
21

 Idem Ibidem 
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uniforme.” Se nos Censos de 2001 se conseguia observar uma diferença entre a zona 

Norte/Ilhas e a zona Sul do país, em 2011, ao invés da tradicional clivagem, registam-

se diferenças bem mais ligeiras.  

 

Acima da média mantêm-se as regiões de tradicional fecundidade mais elevada 

(Tâmega, Cávado, Açores e Madeira) e a estes territórios soma-se a Grande Lisboa, 

com a particularidade de nas regiões de fecundidade elevada já com histórico se 

verificar um decréscimo acentuado das famílias numerosas jovens, ao contrário das 

dinâmicas neste campo registadas na região da Grande Lisboa.  

 

O perfil regional evolutivo entre Censos permite ainda aferir que os contrastes 

regionais relativamente a este tipo de famílias já não se relacionam com os padrões 

seculares da fecundidade. Se a Península de Setúbal, a Lezíria do Tejo e o Baixo 

Alentejo, resistem ao decréscimo proporcional generalizado das famílias com 

descendência numerosa, com a evolução da fecundidade que atualmente se apresenta 

mais elevada no litoral e no Sul do país, verifica-se algum esbatimento das assimetrias 

outrora verificadas, situação que pode associar-se ao facto das dinâmicas do divórcio e 

do (re)casamento serem também mais frequentes nestas regiões do que noutras.  

 

A nível local a Associação Nacional de Famílias Numerosas, Delegação de Faro, 

identificou, aquando do Fórum supramencionado sobre o tema da Demografia, que os 

números de associados rondam as 40 famílias. 

 

Não exclusivamente dirigidas para as famílias “numerosas” (3 ou mais filhos), o 

Município de Faro e alguns organismos locais adotaram nos últimos anos algumas 

medidas e benefícios para enfrentar a redução da natalidade (encontrando-se em 

outras em estudo), quer através do fomento “de parcerias e ou de criação de 

benefícios/descontos”, quer através de apoio direto de cariz não pecuniário. 

 

No intuito de aliviar a carga económica suportada pelas famílias de maior dimensão, 

sensivelmente em vigor desde 2010/2011, existe para o concelho de Faro uma Tarifa 

Especial Famílias Numerosas proporcionada pela FAGAR – Faro, Gestão de Águas e 

Resíduos, E.M., bem como, desde 24 de setembro de 2011, ao abrigo de um protocolo 

entre a Câmara Municipal de Faro, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e o 

Teatro Municipal de Faro com benefícios específicos, em condições contratualizadas, no 
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que concerne a esta autarquia, concedendo consideráveis descontos no acesso e 

utilização de equipamentos desportivos e culturais de gestão autárquica. Igualmente 

atento a estas questões, o Conselho Municipal de Educação de Faro, periodicamente, 

(início do ano letivo e final de cada período escolar) debate, em plenário, entre outros 

temas, a evolução do número de alunos no sistema de ensino.  

 

Este conselho permite ainda, através da monitorização anual da carta educativa do 

concelho de Faro, diagnosticar novas problemáticas subjacentes ao impacto das 

dinâmicas de natalidade através da evolução da população escolar, instrumento que 

permite, através do debate e análise interdisciplinar continuo, o implementar/reajustar 

de medidas integradas, a curto, médio e a longo prazo. Como mais à frente será 

desenvolvida a informação, concertando-se esforços para a existência no concelho de 

Faro de uma considerável oferta educativa que privilegia inclusive dimensões 

específicas de relevo, nomeadamente a educação especial e a intervenção precoce na 

infância. 

 

Porque se considera que é através da informação que se faz a sensibilização para o 

atual contexto demográfico, privilegia-se ainda no âmbito do Conselho Local de Ação 

Social a monitorização dos contextos acima descritos procedendo em paralelo à 

dinamização e apoio à realização de eventos, culturais e pedagógicos que conferem 

visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas instituições sociais e educativas (da rede 

pública, solidária e privada), que permitem que os pais e encarregados de educação 

assistam e cooperem no seu desenvolvimento.22  

 

Entre iniciativas de apoio/incentivo à natalidade indireto não pecuniário destaque-se a 

co-organização de Eventos pró-natalidade, entre os quais Comemoração Anual Dia da 

Criança (realizado anualmente alusivo ao dia 1 de junho) e o II Encontro Nacional de 

amamentação Local Faro que pela 1.ª vez se realizou em Faro em agosto de 2014 com 

a participação de 30 mães do concelho, a Comemoração do Dia dos Irmãos desde 

2017 e o assinalar no dia 26 de julho do Dia dos Avós desde 2018, com a dinamização 

de um piquenique intergeracional no jardim público da cidade.  

 

                                                           
22

 Desfile de Carnaval das Crianças do Concelho.  
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Para a população em geral e independentemente da sua condição económica, desde 7 

de setembro de 2012 as famílias do município dispõem ainda de um Banco do Livro23, 

e de outras medidas de apoio à educação que se cruzam com as responsabilidade de 

uma parentalidade informada, adiante apresentado no subcapítulo Grupos Vulneráveis 

“Crianças e Jovens”.  

 

Para enfrentar a redução da natalidade torna-se premente nos próximos anos a 

implementação de políticas e respetivas medidas nacionais e a adoção de estratégias 

de apoio à natalidade e parentalidade de domínio municipal para que possa continuar a 

existir um Estado Social. 

 

Projetos, equipamentos e respostas sociais inovadoras e integradas de apoio à 

conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, benefícios e ações de 

sensibilização e informação, são alguns dos caminhos reconhecidos por todos os 

parceiros locais, reforçando a articulação e concertação de recursos entre os atores da 

administração estatal, organizações sociais, instituições educativas locais, Associações 

de Pais e de Encarregados de Educação e, eventualmente, entidades com fins 

lucrativos, no sentido de promover sinergias sustentáveis e planos integrados de 

promoção do desenvolvimento social e educativo local. 

 

Apesar do desemprego ser uma realidade, persiste um esforço conjunto das 

instituições locais para por responder, de modo equitativo, a todos os casos 

diagnosticados de carência social e económica. Faro tem-se afirmado também 

enquanto concelho socialmente responsável, empenhado em contribuir para que as 

famílias usufruam dos benefícios a que têm direito e sejam co-participantes no 

processo de desenvolvimento do próprio Município. 

                                                           
23 Em 2013 o Banco do Livro registou 5853 entradas de manuais escolares e 2152 saídas e em 

2016 cerca de 3125 entradas e 1508 saídas de manuais escolares  
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Estrutura Habitacional e Caracterização do Alojamento Concelhio 

 

O Concelho de Faro embora possua uma realidade semelhante aos restantes concelhos 

do país e da região, destaca-se pelas elevadas rendas que pratica e pelo parque 

habitacional sobrevalorizado que, embora em tempos de crise económica e em pleno 

retraimento da própria banca (na atribuição de créditos à habitação), contínua 

renitente em diminuir a especulação imobiliária que a caracteriza, nas vendas e nos 

arrendamentos concelhios, perdendo assim atratividade como concelho para residir em 

detrimento dos preços praticados nos concelhos limítrofes (Loulé, Olhão e S. Brás de 

Alportel).    

 

Outra particularidade do concelho consiste no facto de, em determinadas zonas 

urbanas e não urbanas, existir um parque habitacional degradado, que pela sua 

antiguidade e face à inexistência de uma reabilitação contínua, não reúne condições de 

segurança, nem condições mínimas de habitabilidade.  

 

Esta fragilidade imobiliária agudiza-se, enquanto problema concelhio, quando estamos 

perante arrendamentos baixos, com considerável antiguidade e respetivos inquilinos de 

proporcional idade (população idosa), com poucos recursos económicos e detentores 

de uma ou várias patologias de saúde (problemas de saúde mental e outros 

recorrentes da sua faixa etária como, dificuldade em andar, compreender, ouvir), 

muitas das vezes sem suporte familiar.  

 

OCUPAÇÃO HABITACIONAL DO TERRITÓRIO CONCELHIO 

 

 

No que concerne à evolução do parque habitacional concelhio, tendo por referência os 

últimos dois momentos censitários (2001 e 2011) saliente-se que o concelho de Faro 

registou uma variação de 23,4% no número de alojamentos e de 15,4% no n.º de 

edifícios, o que em termos comparativos com a variação registada no anterior 

momento intercensitário (1991-2001) no caso dos alojamentos verificou-se um 

decréscimo de variação na ordem dos 2,03% e, no que respeita aos edifícios, um 

incremento de 9,1%. 

 



 

Diagnóstico Social   Página 75 de 328 

 

Gráfico 20. Alojamentos e Edifícios (variação 2001-2011), concelho e freguesias. 

 

 

 

Concelho Freguesias 

Faro U.F.C.E.  Conceição Estoi U.F.S.SP Sé S. 
Pedro 

Montenegro S.B. 
Nexe 

N.º 
Alojamentos 

2001 30858 3617 1765 1852 21796 14930 6866 3005 2440 

2011 38067 4605 2306 2299 26220 17497 8723 4433 2809 

N.º Edifícios 
2001 14960 2963 1343 1620 7526 4584 2942 2214 2257 

2011 17257 3748 1779 1969 8301 4894 3407 2650 2558 

Variação dos 
Alojamentos (2001-

2011) 
23,4% 27,3% 30,7% 19,4% 20,3% 17,2% 27,0% 47,5% 15,1% 

Variação dos Edifícios 
(2001-2011) 15,4% 26,5% 32,5% 21,5% 10,3% 6,8% 15,8% 19,7% 13,3% 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

No que concerne à concentração dos alojamentos e dos edifícios, como se pode 

verificar, a sua grande maioria localiza-se na grande malha urbana do concelho, na 

União de Freguesias da Sé e S. Pedro e assume 68,9% do total dos alojamentos e 

48,1% dos edifícios do concelho de Faro.  

 

A freguesia com menor percentagem de alojamentos é Sta. Bárbara de Nexe, com uma 

representatividade de 7,38% nos alojamentos e 14,82% nos edifícios do concelho. 

Todavia e considerando a anterior distribuição administrativa em 2011, segundo os 

Censos, o território identificado como com menos edificações foi Estoi, com 
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sensivelmente 6% do total de alojamentos e 11% do total de edifícios do concelho de 

Faro, proporção que se mantém idêntica desde 2001.  

 

Quando analisada a evolução na década intercensitária, verifica-se que no geral todos 

territórios aumentaram o número de alojamentos e de edifícios, todavia e em termos 

percentuais, coadjuvado pelo total da oferta concelhia (que se viu mais reforçada em 

determinados(as) freguesias/territórios como Montenegro e Conceição).  

 

O grande destaque imobiliário vai para o aumento de 9,74 % para 11,65 % que se 

verificou na freguesia de Montenegro em termos de alojamentos, e de 14,8 % para 

15,36% em termos de edifícios (esta tendência em intima ligação com o manifesto 

aumento populacional sentido nesta freguesia).  

 

É ainda de ressaltar o território da Conceição que pelo crescimento imobiliário que a 

envolveu, conseguiu elevar a União de Freguesias da Conceição e Estoi a um saldo 

positivo em termos de aumento de oferta habitacional, vendo assim aumentado o seu 

património habitacional de 11,72% (2001) para 12,1% (2011) no que concerne aos 

alojamentos e de 19,81% para 21,72% em edifícios (no mesmo período 

intercensitário).  

 

Situação inversa é processada na União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro - malha 

urbana) que, por força da diminuição do número de alojamentos e edifícios registados 

no território da Sé, vê a sua representatividade habitacional reduzir dos 70,63% 

alojamentos registados em 2001 para 68,88% em 2011, no que concerne ao numero 

de edifícios diminuindo de 50,31% para 48,10%. 

 

No que respeita à antiguidade e estado de conservação do património imobiliário 

concelhio, algumas particularidades coadunam-se com determinadas problemáticas 

associadas geograficamente a cada um dos territórios e que, no dia-a-dia do trabalho 

de intervenção social, se constituem como barreiras e/ou condicionantes a um pleno 

desenvolvimento social sustentável.  

 

Saliente-se que é na zona urbana da divisão administrativa de freguesias do concelho, 

na união de freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) que, cerca de 55,6% do total de 

edifícios com 96 ou mais anos do concelho se localiza. Os restantes edifícios de 
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construção anterior a 1919 dispersam-se quase que equitativamente pelos territórios 

União de Freguesias de Conceição e Estoi (20,9%) e Santa Bárbara de Nexe (21,9%). 

 

A freguesia de Montenegro regista uma representatividade residual de edifícios com 

tamanha antiguidade na ordem dos 1,6%.  

 

No momento de referência (2011), as quatro zonas administrativas assumiam, como 

podemos verificar graficamente, diferentes peculiaridades. De destacar o facto de 

36,6% do total do parque habitacional concelhio ter três ou mais décadas e localizar-se 

na União de Freguesias de Faro, Sé e S. Pedro. 

 

Gráfico 21. Edifícios (%) do concelho de Faro, por Freguesia, segundo a época de 

construção. 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

Quando analisada a tipologia de alojamentos existente, destaquem-se apenas alguns 

aspetos relativos a situações que possam traduzir-se em situações de risco e exclusão 

social, a proporção de alojamentos não clássicos existente no concelho face à realidade 

distrital, do total dos 730 alojamentos não clássicos 26% são localizados no concelho 

de Faro (187), e dentro do território concelhio cerca de 62% (116) dos locais 

identificados, no momento de referência como ocupados por pessoas e que não 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

União de Freguesias Conceição e…

Santa Bárbara de Nexe

União de Freguesias Faro Sé e…

Montenegro

União de
Freguesias

Conceição e Estoi

Santa Bárbara de
Nexe

União de
Freguesias Faro

Sé e S.Pedro
Montenegro

antes de 1919 1,4% 1,4% 3,7% 0,1%

construção até decada de 80 /
1919-1980

10,3% 5,3% 32,9% 5,5%

 contrução da decada de 90 /
1981-2000

7,1% 5,8% 8,5% 6,6%

pós decada de 90 / 2001-2011 3,0% 2,3% 3,0% 3,1%
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satisfazem inteiramente as condições de alojamento clássico pertencem à União de 

Freguesias da Sé e S. Pedro. 

 

Outro inquietante fator é a proporção de barracas e casas rudimentares do total de 

alojamentos não clássicos do Distrito de Faro (730), 187 localizam-se no concelho de 

Faro sendo classificados como “barracas e casas rudimentares de madeira “ cerca de 

104, com especial incidência na UF. Faro (território de S. Pedro). 

 

Quadro 10. Alojamentos Familiares (clássicos/não clássicos), distrito, concelho e 

freguesias de Faro. 

 
 
 
 

Zona Geográfica 

 
 
 

Total de 
alojamentos 

Alojamentos Familiares 

Alojamentos 
clássicos 

Alojamentos não clássicos 

Total de 
alojamentos 

não 
clássicos 

Barracas e 
casas 

rudimentar
es de 

madeira 

Móveis Improvi
sados 

Outros 

Algarve 380126 377619 730 243 110 333 44 

Faro 38067 37788 187 104 11 68 4 

U.F. Conceição e Estoi 4605 4546 51 11 8 32 0 

Conceição 2306 2263 42 4 8 30 0 

Estoi 2299 2283 9 7 0 2 0 

Santa Bárbara de 
Nexe 

2809 2792 14 9 2 2 1 

U.F. Sé e S. Pedro 26220 26031 116 81 1 31 3 

Faro (São Pedro) 8723 8597 91 74 0 15 2 

Faro (Sé) 17497 17434 25 7 1 16 1 

Montenegro 4433 4419 6 3 0 3 0 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

 

Quando em análise o número de alojamentos familiares, ocupados como residência 

habitual, segundo a existência de instalações como retrete, água e sistema de 

aquecimento, releve-se na realidade regional e local que persiste a existência de 

alojamentos sem instalações nas várias dimensões do território. 
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Quadro 11. Alojamentos familiares, ocupados como residência habitual, segundo as 

instalações existentes (retrete, água e sistema de aquecimento) nos alojamentos. 

 

 
 

 
Zona/Território 

Geográfica 

Retrete, água e 
sistema de 

aquecimento 
  

Apenas 
retrete e água 
  

Apena
s 
retrete 
e 
sistem
a de 
aqueci
mento 

Apenas 
água e 
sistema 
de 
aqueci
mento 

Ape
nas 
retre
te 

Apenas 
água 

 
 

 
 
 
 
Sem 
instalações 

Banho Banho 

Com Sem  Com  Sem  

ALGARVE          

n.º Alojamentos 132796 603 42133 645 298 253 270 439 1199 

FARO                   

             n.º 
Alojamentos 

19477 79 6290 90 18 47 70 51 211 

Conceição                   

             n.º 
Alojamentos 

1225 10 404 11 1 12 6 5 33 

Estoi                   

             n.º 
Alojamentos 

1020 4 299 5 2 7 13 5 22 

Santa Bárbara de Nexe                   

             n.º 
Alojamentos 

1277 5 191 7 4 10 11 16 36 

Faro (São Pedro)                   

            n.º Alojamentos 4430 23 1483 29 6 6 9 21 85 

Faro (Sé)                   

             n.º 
Alojamentos 

8862 32 3404 30 3 10 29 2 25 

Montenegro                   

             n.º 
Alojamentos 

2663 5 509 8 2 2 2 2 10 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

Faro parece ter ainda muito por investir para potenciar as características que possui e 

para se impor com o vigor que lhe é exigido como capital de distrito. Surgiram no 

entanto, nos anos que se sucederam ao anterior documento, tentativas e projetos 

vários de canalizar para si também o enorme potencial turístico que toda a região 

detém, nomeadamente face à sua localização geográfica privilegiada e acessos. 

 

Analisada a estrutura dos alojamentos coletivos face à realidade regional, verifica-se 

em termos censitários uma expressividade concelhia aquém do desejável, 

nomeadamente ao nível do número de estabelecimentos hoteleiros e similares (42), 
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representativo de apenas 3% no momento de referência do total de alojamentos 

existentes na região turística do Algarve (1561).  

 

No que respeita ao total de alojamentos coletivos de convivência, Faro detém 23% do 

total algarvio, todavia a sua expressividade esbate-se quando analisada esta dispersão 

pelas várias categorias a que a sua natureza se destina, nomeadamente no que 

concerne aos alojamentos de convivência de cariz social que representam 17%, 

salientando-se na proporção de estabelecimentos de âmbito educacional, agrupando 

no concelho de Faro 71% do total desta tipologia de alojamentos. Ambos em termos 

de localização geográfica localizados na zona urbana (União de Freguesias Sé e S. 

Pedro). 

 

Quadro 12. Alojamentos Coletivos, distrito, concelho e freguesias de Faro. 

 

Zona 
Geográfica 

 
 
 
 

Total de 
alojamentos 

Alojamentos colectivos  

Estabelec
imentos 
hoteleiros 
e 
similares 

Alojamentos de convivência (AC) 

Total 
AC  

Apoio 
social 

Ed
uca
ção 

Sa
úde 

Religi
osa 

Mili
tar 

Prisi
onal 

Trab
alho 

Out
ras 

Algarve 380126 1561 216 100 21 21 13 16 3 16 26 

Faro 38067 42 50 17 15 5 6 1 1 1 4 

U.F. Conceição e 
Estoi 

4605 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Conceição 2306 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Estoi 2299 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Bárbara de 
Nexe 

2809 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 

U.F. Sé e S. Pedro 26220 35 38 10 13 4 6 1 1 1 2 

Faro (São Pedro) 8723 22 13 4 4 2 1 1 1 0 0 

Faro (Sé) 17497 13 25 6 9 2 5 0 0 1 2 

Montenegro 4433 3 5 1 2 1 0 0 0 0 1 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

No concelho de Faro, à semelhança da realidade regional, aproximadamente 85% dos 

alojamentos clássicos encontram-se ocupados.  

 

Tal semelhança não se verifica, porém, quando analisamos a proporção de residências 

habituais face à de residências secundárias. No que concerne à região do Algarve a 
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forte característica sazonal e turística emerge na percentagem de alojamentos clássicos 

ocupados como residência secundária, cerca de 45,5% (casas de férias), face à 

representatividade de residências habituais (54,5%).  

 

Em Faro o total de alojamentos clássicos ocupados como residência principal situa-se 

nos 81,9% e apenas 18,1% são residência secundária.  

 

Existem territórios que assumem uma proporção superior de alojamentos clássicos de 

uso secundário, nomeadamente Santa Barbara de Nexe e a União de Freguesias da 

Conceição e Estoi, eleitas as regiões de preferência por uma percentagem significativa 

de população estrangeira que reconhece nas característica meteorológicas e de 

localização geográfica destes territórios do concelho de Faro, as ideais como destino de 

reforma e/ou férias. 

 

Quadro 13. Alojamentos Clássicos segundo a forma de ocupação distrito, concelho 

e freguesias de Faro. 

 

 
Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 
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Residência
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nto
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demolição

Outros

Santa Bárbara de Nexe 65,4% 34,6% 14,0% 23,0% 8,5% 54,5%

Montenegro 81,2% 18,8% 14,4% 44,6% 1,3% 39,8%

União Freg. Sé e S. Pedro 84,7% 15,3% 12,0% 14,5% 6,2% 67,4%

União Freg. Conceição e Estoi 77,5% 22,5% 15,3% 42,7% 8,4% 33,6%

Faro 81,9% 18,1% 12,7% 20,5% 6,2% 60,6%

Algarve 54,5% 45,5% 27,9% 24,3% 3,4% 44,4%
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De salientar, por último, na análise do gráfico anterior, uma outra característica 

concelhia face aos “usos” dados aos edifícios vagos, a considerável percentagem de 

edifícios clássicos que se encontram para arrendamento na freguesia de Montenegro 

(44,6%) e na União de Freguesias de Conceição e Estoi (42,7%), o primeiro facilmente 

associado ao forte mercado estudantil (próximo ao Polo de gambelas da Universidade 

do Algarve) e o segundo a um território caracterizado pela prática de rendas mais 

baixas face à zona urbana, sobretudo a Conceição de Faro que, face à sua localização 

periférica, é escolhida como residência de arrendamento preferencial por munícipes 

com menores rendimentos. 

 

Não aprofundando o tema mas, não descorando a importante fatia que estes encargos 

assumem no quotidiano das famílias em geral, salientem-se os valores médios que, 

segundo o ultimo momento de referência, colocavam o concelho de Faro no 3.º lugar 

do ranking dos 4 concelhos limítrofes mais caros no que concerne à 

aquisição/arrendamento de habitação.  

 

Se em Portugal a média mensal com aquisição ou arrendamento de habitação se 

situava nos 333,08€, esta média aumenta consideravelmente no que concerne ao valor 

distrital na ordem dos 362,76 €.  

 

No ranking dos quatro concelhos vizinhos (Faro, Loulé, olhão e S. Brás de Alportel) 

Loulé em 2011, é referenciado como o concelho mais caro, com um custo médio 

mensal com aquisição/arrendamento de habitação na ordem dos 390,18€ (tal valor 

assumido, supõe-se, por abranger no seu território entre outras, as freguesias de 

Almancil e Quarteira). 

 

Curiosamente S. Brás de Alportel registando a média mensal com aquisição ou 

arrendamento de habitação no valor de 356,81€, encargo médio mensal superior a 

Faro (348,63€), sendo Olhão o concelho a assumir o valor mais em conta no que 

concerne a despesas com habitação (310,26).  

 

Quadro 14. Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação 

(€) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal 
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Localização Geográfica Encargos médios mensais com aquisição ou 
arrendamento de habitação (€) - 2011 

Portugal 333,08 
Algarve 362,76 

Faro 348,63 
Loulé 390,18 
Olhão 310,26 

São Brás de Alportel 356,81 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 

 

Dados recentes relativos ao valor mediano das vendas por m2, por localização 

geográfica, acentuam as preocupações concelhias relativamente ao aumento 

progressivo do valor local que acompanha a média regional, embora não a ultrapasse. 

 

Quadro 15.  Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) 

por Localização geográfica (NUTS - 2013); Trimestral. 

 

  

Período de referência dos dados 

2019 2018 2017 

1.º T  4.º T 3.º T 2.º T 1.º T  4.º T 3.º T 2.º T  1.º T 

Pt 1011   996   984   969   950   932   912   896   881 
  

Cont
inen
te 

1011   997   985   970   951   933   913   897   882 
  

Alga
rve 

1562   1523   1500   1465   1424   1383   1348   1317   1296 
  

Faro 1484   1454   1352   1262   1196   1154   1103   1051   1024 
  

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013); 
Trimestral - INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local 

   

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 2019 

 

 

No que respeita ao valor mediano das rendas praticadas, por m2 e por localização 

geográfica, o aumento progressivo registado a nível local ultrapassa mesmo a média 

regional e o valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de 

alojamentos familiares nos últimos. 
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Quadro 16.  Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de 

arrendamento de alojamentos familiares nos últimos 12 meses (€) por Localização 

geográfica; Semestral. 

 

  

Período de referência dos dados 

1.º Semestre de 2019 2.º Semestre 
de 2018 

1.º Semestre 
de 2018 

2.º Semestre 
de 2017 

    

Pt  5   4,80   4,58   4,39   

Continente  5   4,81   4,58   4,39   

Algarve  5,93   5,58   5,27   5   

Faro  6   5,52   5,15   4,96   

Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares nos últimos 12 
meses (€) por Localização geográfica; Semestral - INE, Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento CLASF 2019 

 

Porque a promoção da acessibilidade constitui uma condição especial para o pleno 

direito de cidadania, ao verificarmos que têm vindo a ser introduzidas várias alterações 

legislativas mas que, no entanto, e em termos de caracterização censitária nos 

deparamos com um edificado nacional ainda aquém da acessibilidade desejável.  

 

Enunciem-se alguns dados relativos aos Censos de 2011, exclusivamente para 

sensibilização, no que concerne à consciência de limitações de mão humana colocadas 

à população com deficiência e ou com mobilidade reduzida do concelho. Faro no 

momento de referência, a percentagem de edifícios do concelho de Faro 

estruturalmente construídos com entrada acessível à circulação em cadeira de rodas 

até ao alojamento situava-se nos 29,39%, quase em paralelo com a percentagem 

nacional de 29,76% e inferior à proporção da região que se situa nos 33,66%.  

 

Tendo em consideração que o diploma que visou universalizar as acessibilidades aos 

edifícios habitacionais é datado de 2006 e que segundo o art.º 23 do referido diploma 

(Decreto-Lei n.º163/2006, de 8 de Agosto), enquanto norma transitória24, decorrido o 

referido espaço temporal, em 2011, a proporção de edifícios construídos 

estruturalmente com entrada acessível à circulação em cadeira de rodas e com 

existência de elevador situar-se-ia nos 17,9%.  

 

                                                           
24

 As normas técnicas sobre acessibilidades são aplicáveis, de forma gradual, ao longo de oito anos. 
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Permanece portanto ainda a descoberto uma larga percentagem de edifícios, espaços e 

instalações que não satisfazem as condições mínimas de acessibilidade e que se 

constituem como barreiras arquitetónicas aos cidadãos que deles pretendem 

legitimamente usufruir, sendo esperado que doravante a situação seja alterada e os 

indicadores de acessibilidade no próximo levantamento censitário sejam com certeza 

mais animadores. 

 

HABITAÇÃO SOCIAL CONCELHIA  

 

Quando em análise está o desenvolvimento social do concelho de Faro, a Habitação 

Social mantem-se como uma área ainda a descoberto versada vezes sem conta nos 

mais variados contextos de intervenção social, verificando-se mantém-se a insatisfação 

com a insuficiência de soluções para os problemas habitacionais de cariz social do 

concelho de Faro. 

 

No que respeita à análise do parque habitacional municipal nacional, segundo a 

publicação Caracterização da Habitação Social em Portugal (INE), 25 existiam em 2012 

“cerca de 118 mil fogos de habitação social (-0,2% face a 2011) distribuídos por 24,5 

mil edifícios, localizados em 268 municípios. A maioria (53,9%) dos edifícios possuía 2 

ou mais alojamentos, equivalente a um rácio de 4,8 fogos/edifício. Os fogos de 

habitação social encontravam-se quase exclusivamente (95,5%) ocupados em regime 

de arrendamento e cerca de 4,1% estavam vagos”.  

 

Quando considerada a procura, também em 2012, foram registados “25,6 mil pedidos 

de habitação, dos quais metade respeitantes à região NUTS II de Lisboa”. Em Faro, 

segundo os dados cedidos pelo Departamento de Desenvolvimento Social e Educação, 

nesse ano de referência - 2012, à Câmara Municipal de Faro foram dirigidos 85 pedidos 

de Habitação Social (quadro 12). 

 

                                                           
25 Instituto Nacional de Estatística (2013) Destaque. Informação à Comunicação Social Caracterização da 

Habitação Social em Portugal 2012. 
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 “O parque de habitação social representou 2,0% do total de fogos existentes a nível 

nacional, correspondendo a 1 128 fogos de habitação social por 100 mil habitantes (1 

125 fogos em 2011) ” 26.  

 

Relativamente à receita gerada a nível nacional, o parque de habitação social 

transaccionou cerca de 81 milhões de euros (81,9% resultante da cobrança de 

rendas27 e 18,1% da venda de fogos), tendo-se registado um decréscimo de 4,5% face 

a 2011 (-4 milhões de euros).  

 

Por outro lado, ainda no referido estudo se destaca que se registou uma despesa de 

57 milhões de euros (84,3% com obras de conservação e reabilitação e 15,7% com 

encargos fixos1), verificando-se uma diminuição de 17,5% face ao ano de 2011 (-12 

milhões de euros). 

 

No que concerne ao concelho de Faro e no que respeita às necessidades identificadas 

nesta área, saliente-se a dicotomia entre o n.º de fogos municipais existentes (a 

oferta) e a evolução sentida no número de pedidos de habitação social dirigidos ao 

Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro (a 

procura). 

 

Quando analisada a baliza temporal 2009 a 2016 (até 31 dezembro de 2016), refira-se 

uma realidade nacional caracterizada por medidas de austeridade e cortes 

extraordinários nos rendimentos e por um esmagador aumento do número de casos de 

desemprego (quadro 12).  

 

De destacar o pique sentido no ano de 2012, em que o número de pedidos de 

habitação social atingiram as 85 solicitações de auxílio desta natureza a esta autarquia, 

dirigidas em plena situação de crise socioeconómica nacional, representou 

praticamente o dobro da procura efetiva registada no ano anterior (2011, com 40 

pedidos inscritos).  

                                                           
26

 Instituto Nacional de Estatística (2013) Destaque. Informação à Comunicação Social Caracterização da 
Habitação Social em Portugal 2012 
27

 A renda média mensal praticada em 2012, independentemente do tipo de contrato, foi de 60 euros 
(pouco mais de 1 euro face a 2011) in Instituto Nacional de Estatística (2013) Destaque. Informação à 
Comunicação Social Caracterização da Habitação Social em Portugal 2012. Em Faro, em 2012 segundo 
informação prestada pelo Departamento de Ação Social e Educação da Câmara de Faro o valor médio da 
renda mensal foi de 48,45 €. 
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Em 2016, face a 2015 e 2014, embora se verifique um certo retraimento (81 pedidos), 

mantem-se a premente necessidade de aumento da oferta de resposta habitacional no 

concelho de Faro. A complexidade das situações inscritas, registadas desde há duas 

décadas não se esbate, a 16 de novembro de 2017 de um total de 1.253 processos 

existentes, cerca de 835 pedidos de habitação encontravam-se ativos/a aguardar 

(re)alojamento.  

 

Quando esmiuçada esta necessidade territorialmente verifica-se o mesmo 

comportamento em todas as freguesias/territórios do concelho, caracterizados na sua 

generalidade pelo exponencial aumento entre o número de pedidos registados entre 

2012 e 2014.  

 

A União de Freguesias da Sé e S. Pedro destaca-se pela preocupante particularidade 

de representar 83% dos registos de residência de origem dos requerentes/munícipes 

(com 691 do total de 835 processos ativos em novembro de 2017). 

 

Ressalte-se ainda a situação de fragilidade socioeconómica em que se encontram a 

grande maioria das famílias que solicitam auxílio da autarquia em termos de acesso a 

habitação social, e nas mais variadas tipologias (com famílias de pequena e grande 

dimensão). 

 

Registada única e exclusivamente a necessidade de acesso a alojamento a custos 

acessíveis e as dificuldades em manter e ou encontrar no mercado de arrendamento 

regular, recolhida a documentação em termos de candidatura, nem sempre se 

consolida o acompanhamento em termos de apoio social (não se verifica a existência 

de canais de encaminhamento para outras respostas e/ou serviços minimizadores da 

atual condição existente. 
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Quadro 17. Número de Pedidos de Habitação, por ano civil e freguesia do concelho 

de Faro. 
 

        

N.º de Pedidos Habitação Social 

 

Registados Total até 
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Inativos 700 0 0 0 0 0 0 0 700 

Ativos 297 53 40 85 78 116 85 81 835 

Total 997 53 40 85 78 0 0 0 1253 

Ativos por 
freguesia 

         

União 
Freguesias 

Conceição e 
Estoi 

27 3 1 8 14 11 5 6 75 

Conceição de 
Faro 

16 3 1 7 5 0 0 0 32 

Estoi 11 0 0 1 9 0 0 0 21 

Montenegro 21 1 1 6 3 2 2 8 44 

Santa 
Bárbara de 

Nexe 

13 2 2 2 0 4 1 1 25 

União 
Freguesias de 

Faro (Sé e S. 
Pedro) 

236 47 36 69 61 99 77 66 691 

São Pedro 75 16 9 17 17 0 0 0 134 

Sé 161 31 27 52 44 0 0 0 315 

 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro (cedidos a 30.11.2017) 

 

Em novembro de 2018 foi lançado o primeiro concurso para atribuição de habitações 

em regime de arrendamento apoiado, fruto do novo Regulamento de Gestão do 

Parque Habitacional do Município de Faro (Regulamento n.º 91/2018). Neste concurso 

houve 374 candidaturas, tendo ficado apurados 122 agregados familiares. 
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 Quadro 17 (a).   Resumo do I Concurso por inscrição para a atribuição de 

habitações em regime de arrendamento apoiado (2018), em Faro 

Candidaturas analisadas 374 
 

     Não Admitidas 252 
 

     Admitidas 122 
 

Dimensão dos agregados 

33 1 

26 2 

28 3 

20 4 

12 5 

3 6 

 

Agregados 
Nº 

Pessoas 
 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro 

 

No que concerne à caracterização do Parque habitacional Social do concelho de Faro 

(oferta concelhia), com base nos dados cedidos pelo Departamento de 

Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro, refira-se que o 

mesmo envolve a gestão de cerca de 418 fogos em urbanizações de denominada 

habitação social, acrescidos de 38 fogos com fins habitacionais municipais dispersos 

pela zona urbana (num total de 456). 

 

Desde total, sublinhe-se que não existem fogos classificados como devolutos 

(desocupados), dados cedidos a 30 de novembro de 2017. 
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Quadro 18. Habitação Social, N.º Fogos, N.º Arrendatários, N.º Fogos com título de 

ocupação, n.º fogos Devolutos, por bairro do concelho de Faro. 

 

Bairros Parque Habitacional 

N.º Fogos N.º Arrendatários Com título 
de 

ocupação28 

Devolutos 

A. Urbanização 
Municipal de 
Santo António do 
Alto 

149 148 1 0 

B. Carreira de Tiro 122 120 2 0 

C. Horta da Areia 46 0 46 0 

D. Bairro 
Centenários 

5 5 0 0 

E. Avenida Cidade 
de Hayward 

96 95 1 0 

F. Dispersos: 38 34 3 0 

Largo do Carmo/Largo do 
Campo da Feira 

4 4 0 0 

Praia de Faro 6 6 0 0 

Bom João 4 4 0 0 

Caminho Manuel Vicente -
Vale Carneiros 

3 3 0 0 

Complexo Desportivo 3 0 3 0 

Bom João (ex-IGAPHE) 5 5 0 0 

Sem núcleo 8 8 0 0 

Avenida Calouste 
Gulbenkian 

5 5 0 0 

Total  456 403 53 0 

 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro (atualizados a 30.11.2017) 

 

Bairros Sociais 

 

São quatro os principais aglomerados populacionais do concelho de Faro denominados 

de Bairros Sociais, tipicamente urbanos, caracterizados pela fragilidade profissional e 

económica da maioria dos seus residentes.  

 

 

                                                           
28

 Fogos com título de ocupação: fogos atribuídos através de arrendamento, em regime de cedência ou 
de comodato (ex: porteiras J e H). 
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Figura 1 – Localização dos Bairros Sociais no concelho de Faro 

 
Fonte: Município de Faro 

 

Independentemente dos regimes de arrendamento e/ou ocupação, das tipologias de 

fogo e ou da construção associada, estes “bairros” possuem “históricos de 

realojamento” distintos sendo face ao cruzamento destes fatores conotados com 

problemáticas e características especificas que os distinguem em termos civis, sociais e 

educacionais, a saber: a Urbanização Municipal de Santo António do Alto, a Carreira de 

Tiro, a Horta da Areia e a Urbanização da Avenida Cidade de Hayward (respetivamente 

descritos em A,B,C e E).  

 

Marcados pela fragilidade económica, permanecem referenciados como espaços de 

segregação social, localizados dentro da cidade, para os quais se mantêm a 

necessidade de intervenções integradas que visem sobretudo uma plena integração 

formativa e profissional da população, o acesso aos direitos e o cumprimento dos 

deveres na qualidade de cidadãos de bem, o acesso à saúde, incluindo ainda respostas 

e/ou projetos que visem a ocupação saudável dos tempos livres de crianças adultos e 

idosos e ainda a informação e sensibilização para uma correta gestão e utilização dos 

espaços comuns e públicos. 

 

A. Urbanização Municipal de Santo António do Alto (União de Freguesias de Faro, 

Sé e S. Pedro) 

Conjunto habitacional de 10 blocos dispostos em altura, em 5 pisos e com tipologia T1, 

T2, T3 e T4, num total de 149 fogos, 148 em regime de arrendamento e 1 com título 

de ocupação (1 AAT – Alojamento de Apoio Temporário Feminino).  
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Este é polo habitacional municipal mais recente tendo sido construído em finais da 

década de 90 com o objetivo de, na sua maioria, realojar os moradores naturais do 

próprio bairro, antigo Bairro da Atalaia, que se caracterizava por casas térreas com 

fracas condições de habitabilidade e/ou de construção precária.  

 

Possui na envolvente várias associações sem fins lucrativos, de cariz social, entre as 

quais a APPIA, com a estrutura regional do Banco Alimentar do Algarve, o Grupo de 

Ajuda a Toxicodependentes (Equipa Protocolo NLI e Gabinete de Apoio Psicossocial 

recentemente com um ponto de entrega de géneros alimentares outrora sob gestão da 

Sociedade S. Vicente Paulo), a Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio 

ao Diabético do Algarve - AEDMAD, a Congregação Irmãs Madre Teresa de Calcutá, o 

espaço de co-working social partilhado pela Associação Pais em Rede, a Casa de 

Angola e o Movimento Escola Moderna, o Clube Desportivo da Atalaia, a Creche e 

Jardim-de-infância “O Despertar” da Cáritas, a Creche e Jardim-de-infância “Os 

Vivaços” da Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social e os serviços Financeiros e 

de Formação da Fundação António Silva Leal. À semelhança da Carreira de Tiro, possui 

no local uma estrutura de apoio social a utentes, munícipes e instituições, propriedade 

e sob gestão do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara 

Municipal de Faro, adiante descrita – Gabinete de Bairro. 

 

Embora não tenhamos conhecimento de uma caracterização atual da composição por 

faixas etárias, género e por condição perante o trabalho específica destes moradores, 

este é um bairro que apresenta como potencialidade a aparentemente expressiva 

representatividade de residentes com emprego e como fragilidades, sobretudo no que 

concerne às crianças e jovens, a falta de oportunidades “gratuitas e/ou a custos 

acessíveis” de ocupação saudável dos tempos fora do horário letivo e ou nas pausas 

letivas. Sobressai neste território, em especifico, ainda uma imagem de alguma 

representatividade de população com idades acima dos 65 anos que, na apropriação a 

que se assiste dos espaços públicos também se apresenta sem alternativas de 

promoção de um envelhecimento ativo. 

 

Estima-se que residam nesta urbanização aproximadamente 430 habitantes. 
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Figura 2 – Envolvente urbanística da Urbanização de Sto. António do Alto 

 
Fonte: Município de Faro 

B. Carreira de Tiro 

 

Loteamento com 122 fogos, 120 dos quais em regime de arrendamento, 2 em regime 

de exceção, com titulo de ocupação e 0 classificados como devolutos, dispostos em 

altura por 11 pisos por bloco com 4 fogos (constituídos em regime de propriedade 

horizontal), de tipologia T2, T3 e T429. Este loteamento foi construído nos anos 80 

integrando apenas 4 blocos de habitação social, num total de 180 fogos parte dos 

quais entretanto alienados pelo Município de Faro (em benefício dos próprios 

arrendatários).  

 

Os seus residentes/agregados na sua origem eram oriundos de imoveis com fracas 

condições de habitabilidade e/ou mesmo em alojamentos precários (barracas ou 

construções abarracadas”, sem condições económicas para autonomamente 

reverterem a sua situação habitacional no mercado de arrendamento e/ou compra de 

imóveis.  

 

A Carreira de Tiro pela sua ocupação mista (coabitação nos referidos blocos 

proprietários e arrendatários), ao longo do tempo tem vindo, na sua generalidade, a 

demonstrar sinais positivos de integração na comunidade envolvente, apresenta 

apenas 2 blocos com agregados de arrendatários com situações sinalizadas como mais 

problemáticas.  
                                                           
29

 Cada bloco tem ainda um T1 destinado a habitação de residência principal da Porteira do prédio/titulo 
de ocupação. 
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Este bairro distingue-se também dos restantes por possuir num dos blocos a sede do 

próprio Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de 

Faro, noutro a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Faro, tendo o 

município ainda cedido um espaço de co-working social na urbanização à SPEM, à 

COPORAL e à CIMFARO II e ainda à AAPACDM – Centro de Recursos O Compromisso. 

  

Nas proximidades existe ainda o Espaço Saúde em Dialogo, da Plataforma Saúde em 

Diálogo, em espaço do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. 

 

À semelhança “do bairro de St. António do Alto” e sem um documento de 

caracterização da sua população por faixas etárias, género e por condução perante o 

trabalho, também este bairro apresenta como potencialidade a representatividade de 

residentes com emprego e/ou ocupação laboral e como fragilidade, bastante visível, a 

não ocupação saudável dos tempos e espaços públicos fora do horário letivo e ou nas 

pausas letivas dos jovens residentes. 

 

Estima-se que residam neste polo de habitação municipal cerca de 357 arrendatários. 

 

Figura 3 – Envolvente urbanística do Urbanização da Carreira de Tiro 

 
Fonte: Município de Faro 

 

C. Horta da Areia 
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Trata-se de um bairro social de “emergência social”, com origem nos anos 80, 

composto atualmente por 46 construções, 22 pré-fabricados e 24 casas de alvenaria, 

caracterizado pelas características de localização e construção bem distintas dos 

restantes territórios/bairros. 

 

Localizando-se junto a um zona “industrial” e paredes meias com o Cais Comercial de 

Faro, é limitado quer por barreiras naturais, pela Ria Formosa, quer por barreiras 

físicas de mão humana, como a passagem da linha férrea regional que contorna toda a 

cidade sempre junto à ria e que neste caso separa este aglomerado populacional da 

restante cidade em si. 

 

Este conjunto de edificações térreas foi sendo construído faseadamente nos finais dos 

anos 70, com a finalidade de realojar pessoas retornadas das antigas colónias 

portuguesas.  Atualmente é caracterizado por ser habitado por parte considerável de 

portugueses de etnia cigana, o que faz com que no mesmo espaço sociabilizem e 

interajam diferentes culturas, hábitos e estilos de vida que no dia-a-dia se cruzam num 

espaço unificado pela sua natureza “provisória” de há 2 décadas.  

 

De 2009 em diante, por cada agregado realojado foi política municipal demolir a 

construção abarracada, para que a situação habitacional caracterizada pela 

precaridade de condições, venha a ser totalmente erradicada. 

 

No terreno e a trabalhar de forma holística desde 1996, encontra-se a Fundação 

António Silva Leal através da resposta Centro Comunitário, em parceria com outras 

entidades concelhias, regionais e nacionais a intervir exclusivamente neste território, 

com todas as faixas etárias da população residente, acionando e mediando as 

respostas e recursos necessários à capacitação desta população. 

 

Não sendo possível obter uma caracterização atual da composição por faixas etárias, 

género e por condição perante o trabalho destes moradores, estima-se que residam 

neste bairro aproximadamente 210 moradores.  
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Figura 4 – Envolvente urbanística do Bairro de Emergência Social Horta da 
Areia 

 
Fonte: Município de Faro 

 

 

D. Bairro dos Centenários 

 

Na proximidade geográfica da Urbanização da Carreira de Tiro, tendo sido 

recentemente requalificada a sua envolvente pelo Município de Faro, existe um 

conjunto de casas térreas, na sua maioria cedidas por contrato comodato à Provectus, 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social, no local sediada, sem fins lucrativos 

em Prol da Terceira Idade que, no aglomerado de casas térreas que tem ao seu dispor, 

promove as respostas sociais: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e ainda 

uma Loja Social.  

 

No entanto e não se considerando um bairro social, 5 do total de imóveis encontram-

se ainda em regime de arrendamento consignadas a famílias/agregados com 

características similares aos restantes arrendatários do município e que foram no 

passado realojados por residirem em imóveis com fracas condições de habitabilidade 

e/ou mesmo em alojamentos precários (barracas ou construções abarracadas), sem 

condições económicas para autonomamente reverterem a sua situação habitacional e 

encontrarem melhor resposta no mercado de arrendamento e/ou compra de imóveis.  
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Estima-se que atualmente residam neste bairro aproximadamente 12 moradores, pelo 

que são agregados a que se efetua o devido acompanhamento, situações que se 

pretendem no futuro vir a ser objeto de realojamento. 

 

Figura 5 – Envolvente urbanística do Bairro dos Centenários 

 
Fonte: Município de Faro 

 

E. Urbanização da Avenida Cidade de Hayward30 

 

Loteamento com 96 fogos a sua totalidade, 95 em regime de arrendamento e 1 em 

regime de exceção (Alojamento de Apoio Temporário - AAT Masculino), com título de 

ocupação, dispostos em altura por 4 pisos por bloco dispostos em tipologia de 

apartamentos duplex de tipologia T3 e T2.  

 

Composto por 9 blocos, este bairro foi construído entre 1993/1994. Os agregados 

selecionados em 1994/1995, sendo oriundos de vários territórios do concelho estando 

referenciados junto da autarquia e dos vários serviços de ação social como agregados 

em condições de habitabilidade precárias sem capacidade económica para alteração da 

sua condição habitacional, entre vários, uma parte dos agregados oriunda do 

Loteamento de Emergência da Horta da Areia e ainda, outra famílias com membros 

pertencentes à Corporação dos Bombeiros Municipais (sedeada no referido Bairro), 

igualmente referenciados em comprovada situação habitacional deficitária e fracos 

rendimentos.  

 

                                                           
30

 A 7 de setembro de 2018 tendo sido alterada a sua designação para Bairro Presidente João Negrão 
Belo. 
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Na urbanização e respetiva envolvente, encontram-se sedeados a Associação de 

Proteção à Rapariga e à Família, a Associação Nacional de Jovens Empresários, o 

Movimento de Apoio à Problemática da Sida e a Corporação de Bombeiros Municipais.  

 

Não se conhecendo as características da composição da população residente, 

nomeadamente por faixas etárias, género e por condição perante o trabalho destas 

famílias de moradores, à partida e à semelhança de outros como principal fragilidade, 

assinale-se igualmente “a falta de oportunidades gratuitas e/ou a custos acessíveis” de 

ocupação saudável dos tempos fora do horário letivo e ou nas pausas letivas das 

crianças e jovens residentes.  

 

Estima-se que atualmente residam neste bairro aproximadamente 321 moradores.  

 

Figura 6 – Envolvente urbanística da Urbanização Presidente João Negrão 
Belo 

 
Fonte: Município de Faro 

 

Territórios urbanos prioritários, têm em comum o fator dominante de, e sem exceção, 

serem na generalidade bairros marcados por relações tensas entre pares em que o 

autoconceito positivo de grupo / de bairro, que possa minimamente existir, não se 

sobrepõe ao défice de competências sociais e pessoais que baliza o modo como se 
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relacionam, se associam e comportam face às expectativas pessoais, aos direitos que 

reclamam e deveres que não reconhecem na qualidade de cidadãos de direito versus 

“inquilinos/arrendatários” da autarquia.  

 

A este respeito relevem-se ainda algumas das principais considerações sobre os 

territórios acima mencionados tendo por base o documento Relatório Final da 

Execução do Projeto “Crescer Mudando” 31  promovido pelo Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, à data (30.11.2012), financiado pelo extinto Instituto da Droga e 

da Toxicodependência, no âmbito do programa de Respostas Integradas (PRI).  

 

Trata-se de uma população com uma auto-estima fragilizada, uma fraca capacidade de 

tomada de decisão “informada”, e com fracas competências pessoais como a 

assertividade (capacidade de resistir à pressão dos pares) associada a historiais de 

famílias marcadas por instabilidades e disfuncionalidades quer ao nível profissional e 

económico (caracterizados por uma elevada percentagem de residentes 

desempregados e/ou beneficiários RSI), quer no campo da manifestação/ou ausência 

de afetos e da coerência no exercício da parentalidade. 

 

Recorde-se que este é um projeto/resposta sedeado num “Bairro Social” (Urb. Santo 

António do Alto) que, desde dezembro de 2008, intervém de forma integrada no 

campo da prevenção primária, numa fase inicial, directamente, com crianças e jovens 

e, indirectamente, junto das respetivas famílias (referenciadas), mas nos últimos anos 

intervindo também diretamente junto das famílias.  

 

Através do Gabinete de Apoio Psicossocial – G.A.P., em instalações cedidas pela 

autarquia, é “proporcionado um acompanhamento social e psicológico, quer no que diz 

respeito à promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais que 

permitam às crianças e jovens do concelho prevenir a adoção e/ou evitar a continuada 

reprodução de comportamentos geradores de situações de delinquência e exclusão 

social, bem como, um acompanhamento e encaminhamento de adultos/famíliares dos 

mesmos igualmente identificados como em situação de vulnerabilidade psicossocial” 

 

São várias problemáticas associadas aos territórios acima caracterizados, entre outras, 

“a pequena criminalidade e a delinquência juvenil (associada a atos como pequenos 

                                                           
31

 Período a que se refere o Relatório 01.12.2010 a 30.11.2012 
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furtos e roubos a estabelecimentos, no interior de veículos, residências e a carteiras); 

absentismo escolar (elevado n.º de faltas e reprovações por faltas); toxicodependência 

e alcoolismo, violência domestica e prostituição (inclusive juvenil)”. 

 

Esta resposta atípica, sendo fortemente reconhecida pela comunidade e pelos atores 

locais como uma resposta fundamental e, um modelo de intervenção primordial para 

atenuar, minimizar e mesmo erradicar as várias problemáticas enumeradas e, 

mediante a forte articulação e os decorrentes resultados recorrentemente 

apresentados, entre o GAP e a Administração Regional de Saúde do Algarve, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Faro, a Direção Geral de 

Serviços de Educação e o Tribunal de Família e Menores da Comarca de Faro, a 

Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais. 

 

A este respeito, ressaltando-se que em sede de plenário do próprio Conselho Local de 

Ação Social de Faro (ultima apresentação em sede de sessão de plenário com o 

balanço da atividade 2008/2017), foi sublinhado que esta e demais entidades que 

submetam e/ou construam respostas integradas de desenvolvimento social e combate 

à pobreza e/ou exclusão social, dirigidos aos territórios e população acima 

identificados, merecem uma priorização total na intervenção concelhia. 

 

Embora reconhecidas e positivas as intervenções pautadas por limites temporais de 

curta duração e limite de co-financiamento, pressupõem sempre momentos de 

ausência e ou diminuição de âmbitos de intervenção, bem como alternância de atores 

que pode prejudicar o desejável célere, profícuo e eficaz desenvolvimento social do 

território abrangido e/ou do público-alvo. 

 

Inevitável a verificada necessidade de uma gestão do parque habitacional que 

contemple um programa de ações que considere nomeadamente, a conservação, o 

apreço e filiação perante os edifícios e espaços exteriores contíguos às residências, 

bem como, a apropriação e usufruto dos equipamentos edificados e das zonas 

exteriores de circulação, recreio e de desporto próximas, para benefício da comunidade 

de cada um dos bairros e da população residente em Faro, no geral.  

 

Assim, a estratégia deverá nomeadamente passar pela elaboração de um Plano 

Municipal Habitacional que passe não só pela disponibilidade de um maior número de 
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fogos32 em boas condições de habitabilidade (ou seja não apenas pela construção ou 

aquisição de novos imoveis/fogos), para realojamento das situações sociais sinalizadas, 

mais graves, mas igualmente pela construção a custos controlados para famílias 

jovens, construção social de emergência e apoio ao arrendamento.  

 

Nesta nova visão de “gestão dos bairros de habitação social” deverá também ser 

garantida a manutenção e conservação dos existentes, como condição essencial para a 

promoção dos adequados hábitos residenciais, o estatuto dos seus habitantes ser 

valorizado, desenvolvendo as suas capacidades e impulsionando novas dinâmicas 

sociais locais, entre os quais mecanismos participativos eficientes e eficazes, como 

ações de bairro de manutenção do exterior público (parcerias de residentes, entidades 

vizinhas e apoio institucional municipal), não descurando assim o garante de condições 

permanentes de conservação. 

 

Várias são as experiencias a nível nacional que dão como exemplo a mais-valia de um 

código, ou uma carta de compromisso entre os residentes em que as normas se 

encontrem simplificadas, por forma a serem bem entendidas e assimiladas pelos 

habitantes. 

 

 A aplicação de medidas específicas nas áreas da gestão, da conservação de edifícios e 

espaços exteriores, deverá ser sempre que possível conotada com pedagogia e ou de 

caracter lúdico, por forma a tentar de todas as formas possíveis incutir aos munícipes/ 

residentes utentes dos referidos espaços o uso pleno dos seus direitos que passam, 

nomeadamente e sobretudo, por respeitar e cumprir os seus deveres, como parte da 

necessária da intervenção local. 

 

Impõe-se uma flexibilidade na política de realojamento ajustada às várias mudanças 

económicas e às características dos agregados com necessidades habitacionais 

especificas (etnia cigana, mobilidade reduzida, vitimas de violência domestica, entre 

outros).  

                                                           

32
 Aquando da visita a Faro, em março de 2018, tendo a Exma. Secretária de Estado Dr.ª Ana Pinho 

partilhado que estima o governo em breve implementar dois novos instrumentos de política 
habitacional, que o Governo está a preparar e que a câmara poderá utilizar quando entrarem em vigor. 
O programa 'Primeiro Direito', para apoio a famílias que vivem em situações precárias e o programa 
'Porta de Entrada', que dá a resposta a situações originadas por catástrofes. 
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Nesta premissa, o trabalho desenvolvido deve estar vocacionado prioritariamente para 

a promoção de competências sociais e culturais e de gestão económica e urbana e não 

para uma relação estática e assistencial, de analise da necessidade, elegibilidade no 

regulamento e atribuição de habitação – realojar não pode continuar a significar 

apenas “prover alojamento”. 

 

Nesta lógica redistributiva serão, face ao exposto, priorizados todos equipamentos e 

respostas sociais que promovam condições às famílias e aos indivíduos para melhorar a 

sua integração social em diferentes domínios (económico/laboral, cultural e social), e 

nesta demanda o Município de Faro propõe-se, em articulação com vários outros 

organismos e entidades, Administração Central, Local e Sociedade Civil, continuar 

atento e criar e apoiar as iniciativas que prossigam as linhas de intervenção e as 

prioridades acima descritas e identificadas que minimizem e/ou erradiquem as 

necessidades/fragilidades nomeadas.  
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(Des)Emprego, Formação e Inserção Profissional  

 

Por via da crise financeira, económica e social registada a nível nacional, quando 

analisados os registos relativos aos dados do (des)emprego no concelho de Faro nos 

últimos censos e nos dados do IEFP dos últimos anos, quando caracterizada a situação 

perante o emprego e as principais condições de acesso ao mercado de trabalho local, 

percebe-se que entre meados de 2008 e inícios de 2009 foram despoletadas e ainda 

permanecem em curso, várias mudanças estruturais que neste ciclo de anos e nas 

suas características sociopolíticas especificas, foram configurando diferentes 

conjunturas no concelho e país. 

 

Se em inícios de 2009, o desemprego aumentou de forma exponencial, afetando 

diferentes grupos sociais e diferentes sectores de atividade, assumindo em geral, 

contornos preocupantes com algumas especificidades sobretudo na região do Algarve 

e em particular no concelho de Faro, em 2016 voltamos a encontrar um período de 

relativas tréguas de uma serie cronológica de registos conturbados a vários níveis 

socioeconómicos, nomeadamente com origem no(s) domínio(s) (des)emprego.  

 

Quase no encerramento deste quadro, em finais do mês de fevereiro de 2014 e 

integrando um conjunto mais amplo de ações dinamizadas pela Associação in Loco, 

entidade promotora do Projeto DEAR STUDENT33, realizou-se o Fórum Comunitário 

Emprego e Empreendedorismo34 (25.02.2014), uma área estrutural fundamental 

que havia sido apenas enunciada no anterior documento de diagnóstico, por força das 

circunstâncias económicas à data. Para o efeito, foi dirigido convite a um conjunto de 

entidades locais35 que assistiram à apresentação de uma bateria de dados estatísticos 

                                                           
33

 O Projeto DEAR STUDENT foi um projeto europeu que foi implementado em seis países (Bulgária, 
Croácia, Espanha, Itália e Portugal). O seu enfoque era na Educação para o Desenvolvimento, uma vez 
que esta é vista como um processo essencial para a criação de uma consciência crítica. O projeto teve 
vários objetivos: (i) reforçar o envolvimento público local na redução da pobreza, (ii) estabelecer 
estratégias de desenvolvimento sustentável, (iii) promover o diálogo e a criação de redes entre vários 
atores de modo a fortalecer a participação ativa dos cidadãos, (iv) incluir o desenvolvimento sustentável 
como módulo na educação formal. 
34

 Parceria protocolada com o Município de Faro, MGD 869 de 08.01.2014. 
35

 Ambifaro - Agência para o Desenvolvimento Económico de Faro; AREA 25 (COOPERATIVA); Associação 
1540; Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve; Associação de Empresas de Construção 
Obras Públicas e Serviços; Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; Associação 
dos Industriais Hoteleiros, Restauração e Bebidas; Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; 
Associação Nacional de Direito ao Crédito; Associação Nacional de Jovens Empresários; CCDR Algarve – 
ERES; CEAL Algarve; CRIA (UALG); GIP (GATO); IAPMEI; Instituto de Emprego e Formação Profissional; ISS 
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do INE, procedida de um debate sobre as várias leituras desta realidade e de um 

levantamento de estratégias/programas e medidas de combate à problemática do 

desemprego e de incentivo à criação de emprego /empreendedorismo. 

 

Fruto deste encontro salientam-se alguns dos principais indicadores apresentados e 

destacam-se as principais áreas a reforçar na área do (des)emprego com a intenção 

única de estimular a criação de serviços, projetos e outras respostas que possam de 

forma sinergética, articulada e concertada, promover a erradicação dos efeitos 

adversos e a minimização dos impactos produzidos na qualidade de vida da população 

munícipe. 

 

Refira-se que o concelho de Faro, face à sua privilegiada localização, central ao nível 

da região e periférica face à sua limitação a sul pela Ria Formosa, permanece aos 

olhos dos atores socioeconómicos do concelho e dos munícipes, muito aquém das suas 

reais possibilidades de desenvolvimento e das suas singulares potencialidades 

naturais/ambientais.  

 

Ate à data, assente numa exploração “parcelar” das suas ”mais-valias”, a economia 

local tem estado restringida a um conjunto muito limitado de setores de atividade e de 

áreas, entre as quais: os serviços, o turismo, a construção civil e o comércio por grosso 

e a retalho. Assiste-se, igualmente, a uma concentração da sua área de delimitação a 

uma localização ao nível da faixa litoral do concelho (União de Freguesias Sé e S. 

Pedro e Freguesia de Montenegro), em detrimento das zonas mais interiores (União de 

Freguesias Conceição e Estoi e Freguesia de Santa Bárbara de Nexe). 

 

Ainda a este respeito refira-se que várias das considerações tecidas no Relatório “O 

Emprego e o Algarve 2012”36 podem extrapolar-se para a caracterização do mercado 

de trabalho do concelho de Faro atual.  Trata-se de uma região que continua marcada 

por uma considerável sazonalidade e associada frequentemente a discursos sobre a 

existência de uma elevada proporção de trabalhadores sem vínculo contratual 

oficializado, sobretudo durante a época alta turística.  

                                                                                                                                                                          
IP Cd Faro; Junta de Freguesia de Montenegro; Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe; 
Microcrédito BES; Microcrédito Millenium; NERA (Associação Empresarial da região do Algarve); UGT 
Algarve; União de Freguesias de  Conceição e Estoi; União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro); União 
de Sindicatos do Algarve / CGTP Algarve. 

36
 IEFP:2012; o Emprego e o Algarve 
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Apresenta ainda uma considerável mobilidade profissional e uma reduzida fixação de 

competências escolares de base técnica, assim como uma especial incidência na 

proporção da procura por população com baixo grau de qualificação, tendo vindo, à 

semelhança do registado a nível distrital, a destacar-se por registar níveis históricos de 

desemprego desde 2009. 

 

Os Resultados definitivos dos Censos 2011, publicados pelo INE IP e Publicação 

Concelhos: Estatísticas mensais publicadas pelo IEFP IP, são os principais indicadores 

estatísticos a refletir as enunciadas características e condicionantes estruturais, 

corroborando as alterações sentidas no quotidiano concelhio entre 2009 e 2016.  

 

POPULAÇÃO ATIVA 

 

Relativamente à população residente com idade mínima de 15 anos que, na semana de 

referencia, constituíam mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços, 

considerada população ativa, recorde-se que o concelho de Faro acompanha a 

tendência da região, tendo registado uma variação de aproximadamente 10 % no caso 

do concelho de Faro entre os últimos momentos censitários 2001/2011 e 15 % na 

região do Algarve, aumento ponderal que não se fez sentir a essa escala ao nível 

nacional, não tendo atingido 1% de aumento. 

 

Quadro 19. Variação da população ativa, em Faro, Algarve e Portugal (1991 a 

2011). 

 

 Variação População ativa 

1991/2001 2001/2011 1991/2011 1991 2001 2011 

Portugal 13,5 0,7 14,2 4.398.166 4.990.208 5.023.367 

Algarve 30,2 14,9 49,5 147.775 192.348 220.961 

Faro 27,1 10,4 40,3 23.477 29.841 32.934 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014

 

Quando tida em consideração a população empregada e desempregada no conjunto da 

população total, o concelho de Faro demonstra possuir uma taxa de atividade geral 
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muito superior à região e ao país. No entanto, se atendermos ao crescimento de 1991 

para 2001, podemos atribuir o mesmo à progressiva entrada das mulheres no mercado 

de trabalho, ao aumento da escolarização feminina e à tendência de formalização do 

mercado de trabalho, fenómeno que se estende ao momento censitário seguinte de 

2011, e que, no que respeita ao concelho de Faro, apresenta uma percentagem 

bastante positiva e consideravelmente superior aos valores regionais e nacionais.  

 

No que concerne à taxa de atividade em geral, no último momento censitário, sendo 

de destacar que Portugal situava-se nos 47,6%, a região do Algarve inscrevia-se nos 

49% e Faro assumia novamente um valor acima, localizando-se nos 51,1% e que no 

conjunto da população residente em Faro, a de população feminina em idade ativa 

atingiu os 49,17 % face a uma média regional de 46,05 % e nacional na ordem dos 

43,9 %. 

 

De salientar o que, em termos de conquista no campo da igualdade de género, possa 

significar esta representatividade da potencial participação ativa das mulheres. Quer 

laboralmente, quer ao nível político e/ou famíliar, é de destacar a importância que a 

existência e a criação de politicas e medidas nacionais e locais de apoio a estas 

alterações, para que através da desejada harmonia na conciliação entre a vida laboral 

e familiar, se alcancem as condições fundamentais para a consolidação do sistema 

demográfico.  

 

Gráfico 22. Quadro. Taxa de atividade geral e taxa de atividade feminina, em 1991, 2001 e 

2011, no país, região e concelho. 

  1991 2001 2011 

  Geral Feminina Geral Feminina Geral Feminina 

Portugal 44,6 35,5 48,2 42 47,6 43,9 

Continente 44,9 36 48,4 42,3 47,6 43,98 

Algarve 43,3 32,7 48,7 42,4 49,0 46,05 

Faro 46,2 37,8 51,4 46,9 51,1 49,17 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

No global, e quando desagregados à freguesia, o panorama demonstra que a taxa de 

atividade geral assume contornos distintos face às especificidades sociodemográficas e 

económicas de cada um dos territórios do concelho. 
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À semelhança das variações sentidas ao nível da população residente por freguesia, o 

território do Montenegro e o da Conceição, respetivamente, embora tímido, 

apresentam um aumento da sua taxa de atividade geral, na ordem dos 2,7% e 2,6%.  

 

A freguesia da Sé manteve sensivelmente o mesmo índice, S. Pedro viu a sua taxa de 

atividade ligeiramente diminuída e apenas Sta. Bárbara de Nexe e Estoi, por força do 

envelhecimento demográfico (sentido nas referidas freguesias e da pouca atratividade 

para novos residentes em termos de parque habitacional e mercado de trabalho), 

viram a sua população ativa diminuída face ao total da população residente na 

freguesia. 

 

Gráfico 23. Taxa de Atividade Geral nas freguesias do concelho de Faro, em 2001 e 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

 

No que concerne à taxa de atividade jovem (15-24 anos), verifica-se entre 2001 e 

2011 a sua redução que varia entre 4 % a 10 %, conforme a freguesia, sendo que a 

mesma apresenta uma menor representatividade nas freguesias com características 

predominantemente urbanas, facto que pode atribuir-se ao investimento efetuado na 

educação através do prolongamento dos estudos e às dificuldades e entrada tardia no 

mercado de trabalho.  
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Gráfico 24. Taxa de Atividade Jovem por freguesia no concelho de Faro, em 2001 e 2011 

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

TRABALHADORES POR SECTOR DE ATIVIDADE 

 

Relativamente à população empregada residente no concelho de Faro (entre 2001 e 

2011), verificaram-se algumas alterações na sua distribuição por sector de atividade, 

com uma diminuição significativa nos sectores primário (cerca de menos 2%) e 

secundário (aproximadamente menos 4%) e incremento do sector terciário no geral e 

em particular incindido sobretudo no económico (em 5%). 

 

Gráfico 25. População Empregada segundo o sector de atividade no concelho de Faro, em 

2001 e 2011. 

 

 

 

Fonte: INE - Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014
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TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM AO SERVIÇO DOS ESTABELECIMENTOS  

 

Quando analisados os dados sobre a representatividade dos trabalhadores por conta 

de outrem, ao serviço dos estabelecimentos do município e segundo a dimensão dos 

mesmos, verifica-se que, entre 2002 e 2017, cerca de 50% dos trabalhadores por 

conta de outrem estão ao serviço de duas tipologias de empresas: de muito pequena 

dimensão (englobando entre 1 e 9 trabalhadores) e as de maior dimensão (com 500 

ou mais trabalhadores), 21,2 % e 29,4 % respetivamente, em 2017.  

 

Verifica-se, ainda, uma ligeira variação entre 2002 e 2017. Diminuição do percentual 

de trabalhadores por conta de outrem nas empresas entre 1 a 9 trabalhadores (-3,7%) 

e entre 10 e 19 trabalhadores (-1,1%). Pode também observar-se um ligeiro 

crescimento da proporção de trabalhadores, mais acentuado nas empresas de maior 

dimensão: entre 20 e 49 trabalhadores (+ 0,3), entre 50 e 99 trabalhadores (+2,6), 

entre os 100 e os 249 colaboradores (+3,7), entre os 250 e os 499  (+0,8) e com mais 

de 500 trabalhadores (+2,0%). 

 

Gráfico 26. Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos segundo a 

dimensão do estabelecimento entre 2002 e 2017. 

 

 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / INE - 

Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 
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Refira-se ainda que o número de trabalhadores por conta de outrem não tem sido 

constante, oscilando entre 2002 e 2017 e iniciando um decréscimo a pique em meados 

de 2008 (18334), apresentando inclusive em 2011 (15680) um valor inferior ao 

verificado em 2002 (15721), aumentando depois em 2017 (16399). 

 

Gráfico 27. Total Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos entre 

2002 e 2017. 

 

 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / Anuário 

Estatístico da Região Algarve 2018 

 

Ainda no que concerne à caracterização do mundo laboral local, verifica-se mais uma 

particularidade local: à data (leia-se 2017), o sistema de emprego do concelho é mais 

feminino do que masculino.  

 

Assiste-se a uma mudança estrutural neste campo. Se em 2002, a maioria dos 

trabalhadores por conta de outrem, eram do sexo masculino (56,2%), em 2017 essa 

representatividade diminuiu para 49,6% e a mão-de-obra do sexo feminino assume a 

maioria por sete décimas, cerca 50,4%. 
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Gráfico 28. Total de Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos 

entre 2002 e 2017, segundo o sexo. 

 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / INE - 

Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 

 

Quando analisadas as qualificações dos trabalhadores por conta de outrem, saliente-se 

a relevante escolarização da mão-de-obra concelhia ao serviço, mais de 75% tem 

habilitações iguais ou superiores ao 9.º ano. Sublinhe-se ainda que, entre 2002 e 2017 

o número de trabalhadores com qualificações inferiores ao 1.º ciclo do ensino básico 

se reduziu em mais de 50 %.  

 

Em paralelo, o número de licenciados mais que triplicou, se em 2002 estavam 

identificados 938 colaboradores detentores do grau de licenciatura, em 2008 esse 

número assumia um aumento superior a 50% (2203). Em 2017 estimando-se cerca de 

3.309 licenciados no ativo e por conta de outrem.  

 

De salientar que em paralelo ao aumento do número de licenciados, sentido entre 

2008 e 2017, corresponde, a diminuição do número de bacharéis, de 531 para 339 

respetivamente e tendo por referência os dois períodos, alteração esta que 

eventualmente pode associar-se diretamente à reorganização do ensino superior que 

se impôs ao abrigo da implementação do processo de Bolonha. 
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Quadro 20. Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos, 

segundo as habilitações literárias (2002, 2005,2008, 2011 e 2017), em Faro. 

 

 

 
Fontes: INE – GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e 

Empreendedorismo 25.02.2014 2014 / INE - Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 

 

Relativamente ao indicador “ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de 

outrem”, ao serviço dos estabelecimentos no município de Faro e segundo o sexo, se 

tivermos em consideração dois períodos distintos, como por exemplo 2002 e 2017, 

embora tenha havido lugar a uma ligeira aproximação entre ambos os sexos, 

verificamos que as mulheres continuam a auferir menos do que os homens e que o 

diferencial entre ambos é maior em Faro do que no Algarve.  

 

Se no Algarve, em 2002, as mulheres recebiam 80% do ganho médio mensal dos 

homens e em 2017, embora muito ténue, verificou-se um aumento estimando-se que 

passaram a receber 88% do ganho médio mensal dos homens. No que concerne a 

Faro, de 2002 para 2017, houve alteração, sendo que se estima que as mulheres 

deixaram de receber 79% do ganho médio mensal dos homens e passaram a receber 

cerca de 86% desse valor. 

Dentro da sua categoria de género e no caminho para uma maior igualdade de género, 

refira-se que as mulheres do concelho demonstram ganhar terreno quando 

comparativamente à média regional, em 2017 os seus rendimentos médios mensais 

Nível de habilitações 2002 2005 2008 2011 2017

Desconhecido 480 116 137 48 73

Inferior ao 1.º ciclo 

do ensino básico
333 302 282 165 150

1.º ciclo do ensino 

básico
3.819 3.316 3.158 1.970 1.345

2.º ciclo do ensino 

básico
2.326 2.668 2.328 1.648 1.472

3.º ciclo do ensino 

básico
3.412 4.211 4.602 4.202 4.050

Ensino secundário 3.984 4.713 4.982 4.673 5.328

Bacharelato 429 484 531 375 339

Licenciatura 938 1.378 2.203 2.496 3.309

Mestrado 83 81 297

Doutoramento 28 22 36

Total 15.721 17.188 18.334 15.680 16.399
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situavam-se em 1028,46€, cerca de 125€ a mais relativamente à média feminina da 

região, no mesmo ano (tendência que se verifica desde 2002). 

 

Gráfico 29. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos por município, segundo o sexo, 2002 a 2017. 

 
 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / INE - 

Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 

 

 

Relativamente ao ganho médio mensal, destaque-se 2017 em que, nas estimativas, o 

concelho de Faro apresenta rendimento médios superiores aos da região, próximo dos 

1.000,00 €, nomeadamente nos sectores terciário e secundário, aproximadamente 

100,00 € superior à média algarvia.  

 

No que concerne ao sector primário a tendência inverte-se e o concelho de Faro 

apresenta ganhos médios mensais inferiores aos da região, 773,00 € e 840,00 € 

respetivamente (2017).  
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Gráfico 30. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos, segundo o sector, de 2002 a 2017 

 

 
 
Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / INE - 

Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 

 

No que concerne ao ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem face 
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Como podemos verificar ao longo da serie temporal tudo indica que quanto menor o 

grau de habilitações menores são os rendimentos registados por via do vencimento. 
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Gráfico 31. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos município de Faro, segundo as habilitações de 2003 a 2017 

 
 

 
 

Fontes: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.20142014 / INE - 

Anuário Estatístico da Região Algarve 2018 

 

PRECARIEDADE NO MERCADO DE TRABALHO  

 

De modo geral a “precaridade laboral” tem vindo a agravar-se. Tomando como 

indicador o número de horas contratualizadas, se em 2001, nos territórios rurais, 

sobretudo em Estoi e na Conceição, era tendencialmente inferior, em 2011 a 

percentagem de trabalhadores com uma carga inferior a 35 horas semanais 

aproximou-se progressivamente das restantes freguesias.  

 

Em 2011 a precariedade atinge o valor mais elevado na Freguesia de Santa Barbara de 
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considerada como “frágil”, e no “Fórum Emprego e Empreendedorismo” (25.02.2014) 

referenciado como eventualmente associada à diminuição da oferta de oportunidades 

de emprego na área da prestação de serviços pagos à hora, entre as quais trabalhos 

de limpeza e/ou reparações e pequenas obras, compreensiva no quadro da crise 

económica.  

 

Quadro 21. Trabalhadores (%) remunerados com uma carga laboral semanal 

inferior a 35 horas semanais, em Faro, Algarve e Portugal (1991 a 2011) 

 

 % Trabalhadores com 
uma carga laboral 
inferior a 35 horas 
semanais 

Trabalhadores com uma 
carga laboral inferior a 35 
horas semanais 

Total de população 

empregada remunerada 

 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Portugal 10,1 11,3 12,3 409.367 521.104 534.627 4.035.088 4.611.016 4.337.057 

Algarve 9,1 10,9 13,2 12.590 19.594 24.421 138.237 179244 185282 

Faro 8,7 13,5 14,5 1.932 3.785 4.123 22.113 28.003 28.450 

 

Un. Freg. 
Conc. Estoi 

n.a. 13,9 17,6 n.a. 293 449 n.a. 3.318 3.359 

Conceição n.a. 9,7 12,6 n.a. 172 242 n.a. 1.767 1.926 

Estoi n.a. 7,8 14,4 n.a. 121 207 n.a. 1.551 1.433 

Sta. B. Nexe n.a. 13,9 17,6 n.a. 237 248 n.a. 1.703 1.413 

Un. Freg. de 
Faro (Sé e S. 
Pedro) 

n.a. 28,2 29,4 n.a. 2917 2890 n.a. 20.333 19.660 

São Pedro n.a. 13,4 14,6 n.a. 861 943 n.a. 6.418 6.468 

Sé n.a. 14,8 14,8 n.a. 2.056 1.947 n.a. 13.915 13.192 

Montenegro n.a. 12,8 12,7 n.a. 338 509 n.a. 2.649 4.018 

 

Fonte: INE – Censos. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 e CLASF 

 

PODER DE COMPRA CONCELHIO 

 

Embora o concelho de Faro apresente uma maior percentagem de trabalhadores com 

uma carga laboral inferior a 35 horas semanais, face à região e ao país (indicador de 

precaridade) sublinhe-se que, curiosamente apresenta um poder de compra muito 

superior à média da região e tendo por referência a realidade nacional.  
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Mais preocupante, outra singular constatação consiste no facto de que embora se 

verifique uma diminuição progressiva do poder de compra concelhio, na referida serie 

destacam-se apenas dois períodos em que essa quebra foi muito acentuada (entre 

1995 e 1997 e entre 2009 e 2011), tendo depois praticamente estagnado. Com uma 

leitura mais atenta dos dados verificamos que nos dias de hoje o poder de compra 

concelhio é efetivamente inferior ao que era em 1997.   

 

Gráfico 32. Poder de compra per capita 

 

 
 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 / INE - Bienal 

- INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio 

 

NATALIDADE E MORTALIDADE DAS EMPRESAS  

 

No que concerne à realidade empresarial do concelho de Faro, quando analisamos a 

ponderação da criação de pessoas coletivas em Faro sobre o total de pessoas coletivas 

em atividade em determinado ano, assinale-se que no concelho de Faro se assiste a 

uma natalidade empresarial que tem vindo receosamente a crescer desde 2009 

(1,93%), situando-se nos 2,28% em 2011. 
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Quadro 22. Taxa de Natalidade de pessoas coletivas e entidades equiparadas em 

Portugal, Algarve e Faro 

 

  Taxa de Natalidade N.º de Pes. Coletivas Nascimento de Pes. Coletivas 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Portugal 2,78 2,50 2,51 2,97 1096255 1060906 1144150 1112000 30443 26571 28722 33028 

Algarve 3,15 2,52 2,18 2,70 59572 57821 61636 58333 1876 1458 1342 1576 

Faro 2,18 1,93 2,15 2,28 10115 9886 9306 8762 221 191 200 200 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

Igualmente positivo é o facto da taxa concelhia de mortalidade de empresas, em 2011, 

de 2,75%, registar em Faro valores consideravelmente inferiores aos da região e do 

país. 

 

Quadro 23. Taxa de Mortalidade de pessoas coletivas e entidades equiparadas em 

Portugal, Algarve e Faro. 

 

  Taxa de Mortalidade N.º de Pes. Coletivas Mortalidade de Pes. Coletivas 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Portugal 3,83 2,89 1,95 2,97 1096255 1060906 1144150 1112000 41936 30706 22315 32990 

Algarve 1,86 3,26 1,61 2,88 59572 57821 61636 58333 1110 1883 993 1682 

Faro 2,76 4,39 1,45 2,75 10115 9886 9306 8762 279 434 135 241 

 

Fonte: INE – Anuários. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

DESEMPREGO37 

 

A este respeito sublinhe-se que apesar do preocupante panorama regional, em 2011 o 

concelho de Faro apresentou uma taxa de desemprego na ordem dos 13,24% que, 

                                                           
37 A este nível importa esclarecer a distinção entre as fontes dos principais indicadores sobre a área do 

emprego e sobre a problemática do desemprego, cuja população se cruza mas cujas leituras são 
imprescindivelmente bem distintas, a saber INE e IEFP. Trata-se de universos distintos e se por um lado 
no caso dos desempregados em sentido lato (INE), é referente a “indivíduos com idade mínima de 15 
anos que, na semana de referência se encontram, simultaneamente nas situações sem trabalho (sem 
emprego remunerado ou não) e disponível para trabalhar (emprego remunerado ou não) por outro é 
possível esmiuçar ao nível dos dados compilados pelos centros de emprego as principais características 
de quem efetivamente se regista como disponível para trabalhar, como procura ativa, tratando-se de 
desempregados inscritos (IEFP – Centro de Emprego). 
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embora ligeiramente superior à média do país 13,18%, é consideravelmente inferior à 

região do Algarve 15,74%.  

 

Saliente-se ainda que as alterações conjunturais sentidas, sobretudo entre 2009 e 

2011, produziram neste indicador um acentuado impacto por todo o território do 

concelho, tendo inclusive em algumas freguesias ultrapassado o dobro do registado no 

penúltimo momento censitário.  

 

Alguns territórios assumem os mesmos contornos, Estoi e Montenegro situam-se 

abaixo da média da taxa de desemprego do concelho sendo que a outrora freguesia 

registada como com a taxa mais elevada é Santa Barbara de Nexe (a mesma onde a 

precariedade evidenciada anteriormente foi a mais expressiva, cerca de 17,6% dos 

residentes referindo ter uma carga laboral inferior a 35 horas semanais).  

 

Quadro 24. Taxa de Desemprego (%) em Portugal, Algarve, e Faro por freguesia. 
(2001/11) 
 

  
 2001 2011 

Portugal 6,7 13,2 

Algarve 6,2 15,7 

Faro 5,6 13,2 

Un. Freg. Conc. e Estoi 5,4 13,7 

Conceição 5,9 15,2 

Estoi 4,8 12,2 

Sta Bárbara de Nexe 4,5 16,4 

Un. Freg. de Faro Sé e S. Pedro 5,7 13,4 

São Pedro 5,5 13,2 

Sé 5,9 13,5 

Montenegro 5,3 10,7 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 e CLASF 

 

Ainda a respeito da taxa de desemprego, sublinhe-se a representatividade feminina do 

concelho de Faro (11,93%), abaixo da média da região (15,48%) e do país (13,83%). 

Revela-se inclusive nas freguesias de Estoi, Montenegro, Sé e São Pedro menor que a 

taxa concelhia.  
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O valor mais reduzido é registado nos territórios de Estoi (8,9%) e Montenegro 

(9,71%) e apenas em Santa Bárbara de Nexe e Conceição se verificam valores da taxa 

de desemprego feminina ligeiramente superiores à média do concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 25. Taxa de Desemprego (%) em Portugal, Algarve e Faro (2011) por sexo 

e por freguesia. 

 
2011 Homens Mulheres 

Portugal 12,58 13,83 

Algarve 15,97 15,48 

Faro 14,57 11,93 

U.F. Conceição e Estoi   

Conceição 16,84 13,35 

Estoi 15,13 8,9 

Sta Bárbara de Nexe 18,33 13,89 

UF de Faro Sé e S. Pedro   

São Pedro 14,19 12,29 

Sé 14,78 12,28 

Montenegro 11,59 9,71 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 25.02.2014 

 

 

PERFIL DO DESEMPREGADO 

 

No que concerne ao número de desempregados inscritos no IEFP, em Faro, Algarve e 

Continente, tendo como referência o mês de dezembro nos períodos homólogos entre 

os anos 2007 a 2018, levam-nos a visualizar de forma muito concreta o impacto das 

várias alterações sentidas na sociedade nesta ultima década que passou.  

 

Refira-se o grande auge do número de desempregados inscritos no concelho de Faro, 

registado no mês de dezembro de 2012, cerca de 4.350 desempregados inscritos e a 

lenta recuperação cujos sinais de prosperidade apenas se vislumbraram recentemente, 
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em dezembro de 2018 (1.516), recuperando uma representatividade de inscritos 

abaixo do registado em dezembro de 2007 (1.723). 

 

Saliente-se ainda que, entre dezembro de 2008 e dezembro de 2015, na região do 

Algarve em geral e em Faro em particular, a oscilação sentida em termos do 

comportamento da variável género, representou uma particular alteração temporária 

na conjuntura local do desemprego bem espelhada no número de desempregados 

homens. 

 

Não apenas relacionada com uma evolução no caminho pela igualdade de género, mas 

com um período de retração económica regionalmente incidente em sectores 

acentuadamente mais masculinos, como o da construção civil, reflete-se num menor 

número de mulheres inscritas nos centros de emprego como “à procura de emprego”.   

 

No entanto na generalidade, o facto de assistirmos cada vez mais a um mercado de 

trabalho marcado pela progressiva entrada das mulheres nesse campo, pelo registo de 

salários mais baixos auferidos pelas mesmas, a partir de dezembro de 2016, essa 

assimetria esbate-se e até é novamente invertida a ordem da sua maior ponderação. 

 

No quadro abaixo e nas três dimensões territoriais (concelho, região e pais), 

transparecem as considerações acima tecidas e as demais assimetrias que noutros 

domínios peculiarizam as características socioeconómicas e estruturais ao dispor da 

região do algarve. 

 

Quadro 26. N.º de desempregados segundo o sexo em Faro, Algarve e Continente, 

tendo como referência o mês de Dezembro de 2007 a 2018 

 
  Faro Algarve Continente 

  Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Dez 2007 803 920 5343 8692 151164 226272 

Dez 2008 940 840 6854 9644 173565 228980 

Dez 2009 1639 1239 12697 12905 236791 267984 

Dez 2010 1816 1470 13935 14363 238611 281277 

Dez 2011 2185 1744 16128 15530 273877 302506 

Dez 2012 2411 1939 18486 17154 332071 343395 

Dez 2013 2187 1854 16430 16013 317115 337454 

Dez 2014 1638 1421 13312 13718 272488 291824 
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Dez 2015 1556 1377 12681 13525 248586 273025 

Dez 2016 1238 1308 11239 13236 211285 241367 

Dez 2017 817 818 9 399 11207 170 579 207212 

Dez 2018 720 796 8775 10943 138705 176388 

 

Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 

25.02.2014 & CLASF 2019 

 

 

Esta realidade mostra-se ainda mais preocupante quando verificamos nestas oscilações 

que o escalão etário mais afetado pelo desemprego é entre os 35 e os 54 anos, 

seguido do grupo etário imediatamente superior, de 55 ou mais anos onde, como 

podemos verificar pelo quadro abaixo, ambos praticamente triplicaram o seu número 

entre dezembro de 2008 e o mês homólogo de 2013, apenas retraindo em 2017 

reduzindo novamente para valores globais na ordem dos verificados em 2008. 

 

Quadro 27. N.º de desempregados segundo o escalão etário em Faro, tendo como 

referência o mês de Dezembro de 2007 a 2018 

 
Faro 

  < 25 anos 25 - 34 anos 35 -54 anos 55 e + anos Total 

Dez 2007 308 557 560 298 1723 

Dez 2008 284 583 644 269 1780 

Dez 2009 417 856 1182 423 2878 

Dez 2010 383 926 1495 482 3286 

Dez 2011 413 1070 1892 554 3929 

Dez 2012 449 1088 2178 635 4350 

Dez 2013 464 945 1864 768 4041 

Dez 2014 295 699 1351 714 3059 

Dez 2015 317 686 1232 698 2933 

Dez 2016 282 638 1044 582 2546 

Dez 2017 154 405 718 358 1635 

Dez 2018 179 400 641 296 1516 

 

 

Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento Associação In Loco Fórum Emprego e Empreendedorismo 

25.02.2014 & CLASF 2019 

 

Como oportunidade podemos evidenciar o facto de estarmos perante um desemprego 

qualificado em Faro. No “ranking” do desemprego, sensivelmente 30% dos 
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desempregados inscritos apresentam qualificações ao nível do ensino secundário, 

sendo esta a tendência observada desde 2007.  

 

Percentualmente, ainda no que respeita ao comportamento da variável nível de ensino, 

destaque para o grupo dos desempregados com habilitações ao nível do ensino 

superior que, não é de todo o mais representado no total dos desempregados, 

observação a valorizar nas definições de projetos vida.  

 

Quadro 28. N.º de desempregados segundo o nível de ensino em Faro, tendo como 

referência o mês de Dezembro de 2007 a 2018. 

 
Nível de Ensino 

  < 1.º 
Ciclo 

Eb 

 
% 

1.º 
Ciclo 

Eb 

 
% 

2.º 
Ciclo 

Eb 

 
% 

3.º 
Ciclo 

Eb 

 
% 

Ensino 
Secundário 

 
% 

Ensino 
Superior 

 
% 

Total 

dez-07 64 3,7% 349 20,3% 219 12,7% 384 22,3% 441 25,6% 266 15,4% 1723 

dez-08 86 4,8% 332 18,7% 191 10,7% 442 24,8% 441 24,8% 288 16,2% 1780 

dez-09 157 5,5% 630 21,9% 427 14,8% 625 21,7% 704 24,5% 335 11,6% 2878 

dez-10 206 6,3% 719 21,9% 507 15,4% 656 20,0% 771 23,5% 427 13,0% 3286 

dez-11 216 5,5% 725 18,5% 504 12,8% 814 20,7% 1102 28,0% 568 14,5% 3929 

dez-12 237 5,4% 785 18,0% 553 12,7% 844 19,4% 1163 26,7% 768 17,7% 4350 

dez-13 231 5,7% 817 20,2% 479 11,9% 777 19,2% 1059 26,2% 678 16,8% 4041 

dez-14 243 7,9% 537 17,6% 330 10,8% 543 17,8% 883 28,9% 523 17,1% 3059 

dez-15 208 7,1% 548 18,7% 371 12,6% 563 19,2% 776 26,5% 467 15,9% 2933 

dez-16 174 6,8% 403 15,8% 288 11,3% 459 18,0% 780 30,6% 442 17,4% 2546 

dez-17 99 6,1% 205 12,5% 173 10,6% 315 19,3% 535 32,7% 308 18,8% 1635 

dez-18 130 8,58% 203 13,39% 139 9,17% 271 17,88% 484 31,93% 289 19,06% 1516 

 
  Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento CLASF 2019. 

 

Todavia e desde 2009, o grupo que registou um maior incremento na sua 

representatividade face ao número de inscritos de 25,6% para 30,6% (um diferencial 

de cerca de 5,5pp) foi o dos desempregados inscritos com o nível de ensino 

secundário, quase a par com a diminuição da proporção de desempregados inscritos 

com o 1.º ciclo do ensino básico como nível de habilitações que, felizmente, reduziu 

entre 2009 e 2016, cerca de 4,4% face ao total de desempregados. 

 

No que concerne ao número de desempregados segundo o tempo de inscrição em 

Faro, mantendo o mesmo mês de referência em anos distintos, de dezembro de 2007 

a dezembro de 2018, os mesmos apontam para um número muito significativo de 
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pessoas que estão fora do mercado de trabalho e outras tantas do acesso às 

prestações sociais para desempregados. 

 

Na oscilação sentida no (des)emprego concelhio, ressaltem-se algumas das alterações 

sentidas no número de desempregados segundo o tempo de inscrição, registados em 

Faro e mantendo o mesmo mês de referência, o mês de Dezembro. Em dezembro de 

2014 dá-se a maior aproximação registada entre número de desempregados há menos 

de 1 ano (1523, 49,8%) e há 1 ano ou mais (1536, 50,2%) consequência, durante 

este período, da clara incapacidade do mercado de trabalho de absorver a mão-de-

obra disponível e/ou da população disponível não se rever nas ofertas proporcionadas.  

 

A média da proporção de inscritos “à procura de novo emprego” mantem-se nesta 

década continuamente muito próxima aos 90%, assumindo em dezembro de 2012 a 

sua maior representatividade e, embora em dezembro de 2016 tenha dado sinal do 

maior aumento a favor dos desempregados a procura de primeiro emprego sentido 

(10,8%), em dezembro de 2017 reajustando-se de novo à leitura de 2009 e 2013. 

 

Relativamente ao indicador inscrito na situação de desemprego “há 1 ano ou mais” 

(desemprego de longa duração), representativa de 27,5% em dezembro de 2017, 

demonstra que de dezembro de 2014 (com 50,2%) a este ultimo registo a oferta 

laboral e/ou formativa disponível conseguiu englobar uma considerável dos 

desempregados inscritos, nesse momento situando-se ligeiramente acima do verificado 

entre dezembro de 2007 e 2010, entre 23,5% e os 29,0%.  

 

Quadro 29. N.º de desempregados segundo a situação face ao emprego e tempo de 

inscrição em Faro, tendo como referência o mês de Dezembro de 2004 a 2018. 

 

Faro 

  < 1 ano 1 ano e 
+ 

1.º 
Emprego 

Novo 
Emprego 

Total < 1 
ano 

1 ano e 
+ 

1.º 
Emprego 

Novo 
Emprego 

Dez 
2007 

1318 405 162 1561 1723 76,5% 23,5% 9,4% 90,6% 

Dez 
2008 

1428 352 157 1632 1780 80,2% 19,8% 8,8% 91,7% 

Dez 
2009 

2236 642 205 2673 2878 77,7% 22,3% 7,1% 92,9% 

Dez 
2010 

2334 952 218 3068 3286 71,0% 29,0% 6,6% 93,4% 

Dez 
2011 

2924 1005 248 3681 3929 74,4% 25,6% 6,3% 93,7% 

Dez 
2012 

2852 1498 267 4083 4350 65,6% 34,4% 6,1% 93,9% 
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Dez 
2013 

2331 1710 323 3718 4041 57,7% 42,3% 8,0% 92,0% 

Dez  
2014 

1523 1536 277 2782 3059 49,8% 50,2% 9,1% 90,9% 

Dez  
2015 

1667 1266 282 2651 2933 56,8% 43,2% 9,6% 90,4% 

Dez  
2016 

1621 925 275 2271 2546 63,7% 36,3% 10,8% 89,2% 

Dez  
2017 

1185 450 122 1513 1635 72,5% 27,5% 7,5% 92,5% 

Dez 
2018 

1175 341 126 1390 1516 77,5% 22,5% 8,3% 91,7% 

 

Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento CLASF 2019 

 

Faro, à semelhança da Região usufrui dos créditos de uma atividade económica que é 

simultaneamente geradora de emprego e de desemprego. O turismo enquanto sector 

chave desta região (alojamento e restauração) afigura-se como a maior 

causa/consequência dos ciclos a que assistimos de aumento de ofertas de emprego 

seguido de aumento de desemprego no semestre seguinte, a “famosa” sazonalidade. 

 

O mesmo não se replica na área da construção. Manifestamente, a crise sentida entre 

2009 e 2015 tornam este sector económico como o mais preocupante e mais sensível 

às conjunturas económicas do pais para o qual terão de ser traçadas alternativas de 

promoção de empregabilidade para este grupo precário de (des)empregados. 

 

O comércio por grosso e a retalho tem vindo a manter o equilíbrio entre a oferta e a 

procura, bem como, as atividades imobiliárias, as administrativas e a dos serviços de 

apoio à oferta, superando mesmo a procura.  

 

Impera no entanto a necessidade de criação de projetos e respostas inovadoras de 

procura ativa de emprego e de manutenção de hábitos de trabalho, salientando para o 

efeito dois distintos perfis38 dos desempregados do nosso território que, dentro do 

mesmo período censitário, assinalam algumas das diferenças que conferem esta 

particular especificidade à região, em geral, e ao concelho, em particular. 

 

Quadro 30. Perfil do Desempregado 2013 (Dez2013/Jun2013) 

 

                                                           
38 Selecionados tendo por referência dois anos civis completos (duas diferentes conjunturas socioeconómicas) e 2 
períodos distintos (especial atenção à sazonalidade) e face ao mercado de trabalho disponível à data de referência. 
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  2013 

Continente Região Algarve Concelho Faro 

Jun % Dez % Jun % Dez % Jun % Dez % 

Mulheres 33470
1 

51,2
% 

33745
4 

51,6
% 

1284
8 

46,1
% 

1601
3 

49,4
% 

184
2 

45,9
% 

185
4 

45,9
% 

Homens 31926
6 

48,8
% 

31711
5 

48,4
% 

1499
4 

53,9
% 

1643
0 

50,6
% 

216
9 

54,1
% 

218
7 

54,1
% 

< 25 anos 76021 14,0
% 

83784 15,4
% 

2498 9,0% 3677 3,7% 396 9,9% 464 11,5
% 

25-34 anos 14410
8 

26,4
% 

13875
3 

25,6
% 

6065 21,8
% 

7303
2 

74,4
% 

911 22,7
% 

945 23,4
% 

35-54 anos 31255
9 

57,4
% 

30758
6 

56,7
% 

1410
3 

50,7
% 

1574
1 

16,0
% 

198
4 

49,5
% 

186
4 

46,1
% 

55 anos ou 
+ 

12179 2,2% 12446 2,3% 5176 18,6
% 

5723 5,8% 720 18,0
% 

768 19,0
% 

Primeiro 
Emprego 

53180 8,1% 66452 10,2
% 

2626
2 

94,3
% 

1912 5,9% 268 6,7% 323 8,0% 

Novo 
Emprego 

60078
7 

91,9
% 

58811
7 

89,8
% 

1580 5,7% 3053
1 

94,1
% 

374
3 

93,3
% 

371
8 

92,0
% 

< 12 meses 35696
8 

92,3
% 

34820
0 

53,2
% 

1710
3 

61,4
% 

1053
3 

32,5
% 

238
0 

59,3
% 

233
1 

57,7
% 

>= 12 
meses 

29699 7,7% 30636
9 

46,8
% 

1073
9 

38,6
% 

2191
0 

67,5
% 

163
1 

40,7
% 

171
0 

42,3
% 

< 1.º ciclo 
ens. b. 

34860 5,3% 35445 5,4% 2321 8,3% 2460 7,6% 244 6,1% 231 5,7% 

 1.º ciclo 
ens. b. 

14241
4 

21,8
% 

13895
3 

21,2
% 

5964 21,4
% 

6672 20,6
% 

802 20,0
% 

817 20,2
% 

2.º ciclo 
ens.  b. 

10557
8 

16,1
% 

10324
8 

15,8
% 

4191 15,1
% 

4718 14,5
% 

504 12,6
% 

479 11,9
% 

3.º ciclo 
ens. b. 

13622
3 

20,8
% 

13183
0 

20,1
% 

6187 22,2
% 

7241 22,3
% 

804 20,0
% 

777 19,2
% 

Ens. 
Secundário 

15175
4 

23,2
% 

15441
1 

23,6
% 

6397 23,0
% 

8128 25,1
% 

997 24,9
% 

105
9 

26,2
% 

Ens. 
Superior 

83138 12,7
% 

90682 13,9
% 

2782 10,0
% 

3224 9,9% 660 16,5
% 

678 16,8
% 

 

 Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento Departamento de Desenvolvimento Social e Educação. 

 

 

Quadro 31. Perfil do Desempregado 2018 (Dez2018/Jun2018). 

 

  2018 

Continente Região Algarve Concelho Faro 

Jun % Dez % Jun % Dez % Jun % Dez % 

Mulheres 172785 56,1% 176388 56,0% 4049 51,9% 10943 55,5% 503 54,6% 796 52,5% 

Homens 135460 43,9% 138705 44,0% 3749 48,1% 8775 44,5% 419 45,4% 720 47,5% 

< 25 anos 28655 9,3% 31697 10,1% 616 7,9% 2127 10,8% 7 6,6% 179 11,8% 

25-34 anos 54637 17,7% 56152 17,8% 1485 19,0% 4670 23,7% 17 16,0% 400 26,4% 

35-54 anos 134078 43,5% 135629 43,0% 3418 43,8% 8787 44,6% 50 47,2% 641 42,3% 

55 anos ou 
+ 

90875 29,5% 91615 29,1% 2279 29,2% 4134 21,0% 32 30,2% 296 19,5% 

Primeiro 
Emprego 

30700 10,0% 30088 9,5% 744 9,5% 891 4,5% 88 9,5% 126 8,3% 
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Novo 
Emprego 

277545 90,0% 285005 90,5% 7054 90,5% 18827 95,5% 834 90,5% 1390 91,7% 

< 12 
meses 

157733 51,2% 177727 56,4% 4821 61,8% 16437 83,4% 609 66,1% 1175 77,5% 

>= 12 
meses 

150512 48,8% 137366 43,6% 2977 38,2% 3281 16,6% 313 33,9% 341 22,5% 

< 1.º ciclo 
ens. b. 

22514 7,3% 22376 7,1% 749 9,6% 1423 7,2% 82 8,9% 130 8,6% 

 1.º ciclo 
ens. b. 

59875 19,4% 56202 17,8% 1337 17,1% 2691 13,6% 114 12,4% 203 13,4% 

2.º ciclo 
ens.  b. 

46623 15,1% 45460 14,4% 1176 15,1% 2824 14,3% 136 14,8% 139 9,2% 

3.º ciclo 
ens. b. 

76158 19,5% 73957 19,6% 2027 19,6% 5015 24% 263 16,7% 315 19,3% 

Ens. 
Secundário 

97121 24,8% 98198 26,0% 2712 26,2% 6478 31% 441 28,1% 535 32,7% 

Ens. 
Superior 

53348 13,6% 53699 14,2% 1324 12,8% 1675 8% 317 20,2% 308 18,8% 

 

Fonte: IEFP Centro de Emprego de Faro. Tratamento CLASF 2019 

 

Numa análise transversal de ambos os períodos, salientem-se algumas convergências e 

evidenciem-se as poucas assimetrias no que respeita à caracterização dos inscritos em 

situação de desemprego, nos meses junho e dezembro e em dois anos distintos (com 

conjunturas socioeconómicas e politicas distintas): 2013 e 2018. 

 

Faro, em ambas as datas, não se distância muito da realidade regional e nacional. As 

anteriores disparidades sazonais já não se verificam com o peso e consequências 

outrora sentido/as. Todavia, em particular no ano de 2013, os registos de desemprego 

comprovam as estimativas estatísticas (anuários INE) sobressaindo a 

representatividade de homens inscritos em situação de desemprego. Em Faro, 

correlacionando-se esta representatividade masculina superior atendendo a uma 

estagnação do mercado imobiliário, com especial impacto na área da construção civil, 

assumindo a constatação de que tanto em junho como em dezembro se registam 

proporções muito similares (com uma diferença mínima de 1 ou 2 inscritos) por não 

ser uma condicionante relacionada com a sazonalidade e com o turismo interno e 

externo mas, com a realidade socioeconómica e politica desfavorável. 

 

Em 2018 e com sinais de desagravamento de algumas medidas e eliminação de 

algumas restrições, nomeadamente, à contração de crédito habitação equiparando-se 

de novo os géneros, ultrapassando a particular configuração local de género registada 

em 2013.  
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No que concerne, no entanto à configuração etária nos períodos analisados, saliente-se 

que é constante entre 2013 e 2018 e com fraco diferencial entre os meses de 

referência. Como faixa etária mais afetada temos a população com idades 

compreendidas entre os 35 e os 54 anos, embora com a conjuntural maior incidência 

no ano de 2013.   

 

Consequência da crise económica sentida, em certas idades e atividades ainda 

transparece o impacto da não recuperação de postos de trabalho e regalias laborais 

outrora usufruídos, dificilmente são conciliáveis com a vida familiar entretanto 

estabelecida e/ou se adaptam às obrigações contraídas e às novas 

necessidades/ofertas de trabalho nomeadamente, no que concerne a horários e 

rendimentos. Assinale-se ainda o envelhecimento da população em idade ativa 

registada como desempregada, aumento registado no escalão de 55 ou mais anos, em 

ambos os meses de referência que, em 2013 se situava nos 18% e 19% (jun/dez) e 

em 2018 regista 30,2% e 19,5% respetivamente (jun/dez).  

 

A menor representatividade de registos verifica-se nas camadas mais jovens, 

nomeadamente, no número de inscritos com idade inferior a 25 anos e atendendo à 

alteração legislativa que institui a obrigatoriedade de 12 anos de frequência escolar.  

 

Não obstante de se reconhecer, durante a baliza temporal de 2009 a 2018, a existência 

de ciclos de anos de maior e/ou menor preocupação no campo do (des)emprego, as 

populações mais lesáveis mantêm-se, sendo os mais dependentes os mais vulneráveis, 

quando aumenta o desemprego e diminui o rendimento, as crianças, os jovens e os 

idosos, bem como, os munícipes com situações/problemáticas permanentes ou 

temporárias no domínio da saúde. 

 

Faro denota, ainda, valores inferiores à região no que concerne ao primeiro emprego, 

quase duplicando no mês de dezembro em 2018 (8,3% em faro aproximando-se mais 

da média nacional de 9,5% inscrições em primeiro emprego, que dos 4,5% registados 

no algarve no mês de dezembro em particular). Em 2013 o concelho havia assumido 

também um valor superior ao concelhia mas não tão significativo.  
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Considerando os dados referentes à distribuição da variável desempregado/a de longa 

duração (na situação de desemprego por um período superior a 12 meses), em 2013 o 

concelho de Faro acompanha a tendência nacional e apresenta, em ambos meses em 

análise, uma proporção praticamente equiparada à representatividade de 

desempregados há 12 ou menos meses (curta duração). Em 2018 dá-se a 

particularidade de no mês de dezembro, e no que concerne a Faro, assistirmos a uma 

acentuada discrepância com 77,5% de inscritos na condição de desemprego há 1 ano 

ou mais.   

 

Por último, relativamente ao nível de ensino, nos dois anos e momentos analisados em 

2013 e 2018 mantendo-se o maior número de observações nos inscritos com o nível de 

ensino secundário, tendo inclusive aumentado esta representação neste ultima triénio. 

Mantem-se igualmente nos dois momentos com a menor proporção de desempregados 

inscritos a população com escolaridade inferior ao 1.º ciclo pela crescente 

escolarização da população residente. 

 

Embora com algum otimismo se possa referir que a situação sentida no inicio deste 

ciclo de anos tenha entretanto sofrido significativas alterações, impera ainda a 

necessidade de criação de projetos e respostas que promovam hábitos de trabalho e 

fomentem técnicas de procura ativa de emprego, bem como estimulação à criação do 

próprio emprego, reforçando na área do (des)emprego projetos e outras respostas que 

de forma sinergética, articulada e concertada, possam promover a erradicação dos 

efeitos adversos e a minimização dos impactos produzidos na qualidade de vida da 

população munícipe.  

 

FORMAÇÃO IEFP 

 

Com base em informação cedida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

aquando da elaboração do 8.º relatório de atualização e monitorização da Carta 

Educativa, tendo como dados apresentados o ciclo de anos entre 2009 e 2017, 

saliente-se a diversidade de medidas, sobretudo entre 2013 e 2015, bem como um 

“aumento significativo do número de formandos e do volume de formação”39 até 2014, 

                                                           
39

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017 (p.52-
53) 
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tendo começado uma diminuição de formandos abrangidos em 2015, que se acentuou 

bastante em 2016 e 2017. 

 

Quadro 32. N.º Pessoas Abrangidas na Formação do IEFP (entre os anos 2009 e 

2017), por medida.  

 

 

 

Fontes: 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017; Dados IEFP Tratamento CLASF (p.52-53); Carta Educativa do Concelho de Faro (II Revisão) 2020-CMF 

 

Em paralelo à redução de 50% sentida em 2016, relativa ao número de formandos, de 

igual modo se verifica que o volume de formação teve um acentuado decréscimo 

desde esse ano. Conforme podemos verificar, em 2014 foram abrangidos 4.629 

formandos, num volume de formação 755.200 horas e em 2017 o número de 

abrangidos reduziu-se para 1.571 utentes e um volume de formação de 297.483 horas. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Formação de 

Formadores
40 34 1 13 19 30 60

Outras medidas: 

sem medida
52 46 17 20 30 36 45 64 68

Curso de 

especialização 

tecnológica

1 1 11 15 14 8 26

Aprendizagem- 

Polos
61 86 140 118 131 108 91 67 62

Aprendizagem 

Gestão Direta
82 104 121 116 82 60 45 25 32

Portugal Acolhe 26 29 65 22 30 26 37 24 39

Formação 

Modular 
915 861 886 1.907

Formação 

Modular - ativos 

empregados

828 329 620 355 237

Formação para a 

Inclusão
116 95 167 128 64 76 38

Formação 

Modular - Vida 

Ativa - Gestão 

Direta

3.138 2.541 1.999 925 870

Cursos de 

Educação e 

Formação de 

Jovens 

34 24 15 45 39 14 1

Cursos de 

Educação e 

Formação de 

Adultos

259 232 304 392 511 452 370 237 139

Formação 

Modular - 

Entidades 

Externas

310 907 723 215

Total 1.469 1.417 1.665 2.715 5.278 4.629 4.028 2.026 1.571

N.º pessoas abrangidas
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Quadro 33. Volume de Formação IEFP entre os anos 2009 e 2017, por medida.  

 

 
Fonte: 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Dados IEFP tratamento CLASF (p.52-53); Carta Educativa do Concelho de Faro (II Revisão) 2020-CMF 

 

 

OUTRAS MEDIDAS, OPORTUNIDADES E INTERVENÇÕES 

 

No campo do emprego e entre a panóplia de medidas e intervenções disponibilizadas 

pelo IEFP, nos seus balcões e online, salientem-se como serviço de proximidade 

transversal, os Gabinetes de Inserção Profissional. 

 

Promovidos por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos credenciadas, o IEFP 

dispõe de uma rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) que visam assim em 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Formação de 

Formadores
1.581 1.233 5 333 537 1.192 23.498

Outras medidas: 

sem medida
1.043 961 372 311 558 1.286 2.055 606 913

Curso de 

especialização 

tecnológica

933 1.020 1.888 8.279 5.238 9.440 8.267

Aprendizagem- 

Polos
41.660 65.758 89.167 56.418 94.403 85.121 57.115 44.389 43.463

Aprendizagem 

Gestão Direta
66.298 71.793 71.231 69.482 63.478 40.573 29.701 27.062 21.479

Portugal Acolhe 977 1.431 4.236 1.454 3.994 2.347 2.871 2.950 5.180

Formação 

Modular 
48.888 58.860 78.974 69.246

Formação 

Modular - ativos 

empregados

31.780 12.692 26.547 16.651 8.876

Formação para a 

Inclusão
23.323 16.973 32.581 18.882 10.114 7.237 5.791

Formação 

Modular - Vida 

Ativa - Gestão 

Direta

110.692 253.680 222.519 114.353 117.832

Cursos de 

Educação e 

Formação de 

Jovens 

16.899 13.317 5.617 17.969 25.570 6.374 298

Cursos de 

Educação e 

Formação de 

Adultos

166.969 188.634 168.507 222.708 290.916 250.202 209.319 120.244 62.184

Formação 

Modular - 

Entidades 

Externas

7.802 75.431 76.516 43.525

Total 344.315 402.920 442.447 454.561 663.667 755.200 642.830 387.649 297.483

Volume de Formação
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estreita articulação com os serviços de emprego, prestar apoio a jovens e adultos 

desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

 

Nos GIP’s são desenvolvidas ações de apoio à procura ativa de emprego e 

desenvolvimento da atitude empreendedora, assim como, em simultâneo, se procede à 

captação e divulgação de ofertas de emprego dando o devido apoio à colocação de 

interessados incluindo apoio à inscrição online dos candidatos a emprego.  

 

Ainda neste âmbito através dos mesmos também é possível o encaminhamento para 

ações promotoras do desenvolvimento de competências de empregabilidade e criação 

do próprio emprego, nomeadamente dando informação sobre o conteúdo e 

abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de segurança social e outras 

atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção 

profissional dos desempregados. 

 

Ponto de mediação entre o IEFP e a comunidade em geral através dos mesmos são 

ainda divulgadas as várias medidas de apoio ao emprego, formação profissional e 

empreendedorismo dando o necessário apoio ao encaminhamento de candidatos. 

 

Nos gabinetes de inserção profissional é possível ter acesso à informação atual sobre 

os programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação 

profissional no espaço europeu disponíveis 

 

Forte parceria no apoio a ações previstas no eixo 1 - Emprego, formação e qualificação 

do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social - CLDS+ caso venham a 

existir novas oportunidades neste domínio.  

 

No concelho de Faro, à data, os três Gabinetes de Inserção Profissional são 

dinamizados pela ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, 

pela Santa Casa da Misericórdia de Faro e um terceiro pela UGT - União Geral dos 

Trabalhadores – Faro40.  

                                                           
40

 Para informação complementar consultar Capítulo Georeferenciação de Equipamentos e Respostas 
sociais p. 253 
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Qualificações da População Residente e Estrutura Educativa Local 

 

Não obstante o crescente número de jovens que concluem o ensino secundário e/ou 

superior, continuamos a não investir num crescimento sustentado e estruturado, 

ancorado no conhecimento e assente nos recursos académicos, formativos e 

alternativas de ensino profissionalizante locais. 

 

Faro Cidade Escolarizada 

 

Faro mantém uma configuração de população com mais de 15 anos com habilitações 

superiores ao registo da região (à data do ultimo momento censitário). Em 2011 o 

concelho registava apenas 4,9% de população residente sem qualquer nível de ensino 

e cerca de 25,5% de população com ensino superior face a uma região com 6,6% de 

residentes sem qualquer nível de escolaridade e apenas 15,9% de população com um 

nível de escolaridade superior.  

 

No território do concelho as realidades conseguem ser bastante díspares entre si. Se 

na freguesia de Montenegro 35,1% da população tem escolaridade ao nível do ensino 

superior e apenas 3,7% não tem qualquer escolaridade, 9,1% da população residente 

em Santa Bárbara de Nexe, não possuía qualquer nível de escolaridade e a grande 

maioria terá (à data e com mais de 15 anos, recorde-se) concluído apenas 1.º ciclo do 

ensino básico.  

 

Realidade ligeiramente menos preocupante mas similar no que respeita ao grau de 

escolaridade com maior ponderação (1.º ciclo do ensino básico), é a dos territórios 

Conceição e Estoi (atualmente União de Freguesias) apresentando igualmente uma 

estrutura escolar fragilizada não alcançando 13% de residentes com grau de ensino 

superior (12,1% e 12,9% respectivamente), uma média de 35% de população 

residente com o 1.º ciclo do ensino básico e entre 6% e 8% de residentes sem 

qualquer escolaridade. 
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Quadro 34. População residente com 15 e mais anos de idade (N.º e %) por Nível 

de escolaridade e Local de residência (à unidade territorial Censos 2011). 

 

Local de 
residência  Nível de escolaridade 

 

(Censos 2011) Total 

Nenhum 
nível de 
escolarid

ade 

Ensino 
básico - 
1.º ciclo 

Ensino 
básico - 
2.º ciclo 

Ensino 
básico - 
3.º ciclo 

Ensino 
secundár

io 

Ensino 
pós-

secund
ário 

Ensino 
superior 

Algarve 
3840

32 
2531

2 
7

% 
1055

06 
27
% 

301
12 

7,8
% 

654
57 

17,0
% 

919
48 

24
% 

478
5 

1
% 

609
12 

16
% 

Faro 
5516

0 
2693 

5
% 

1293
8 

23
% 

371
3 

6,7
% 

847
7 

15,4
% 

126
66 

23
% 

618 
1

% 
140

55 
25
% 

UF Conceição e 
Estoi  

7007 501 
7

% 
2460 

35
% 

634 
9,0
% 

104
0 

14,8
% 

141
7 

20
% 

84 
1

% 
871 

12
% 

Santa Bárbara de 
Nexe 

3625 330 
9

% 
1274 

35
% 

244 
6,7
% 

459 
12,7

% 
760 

21
% 

26 
1

% 
532 

15
% 

UF de Faro Sé e 
S. Pedro 

3781
6 

1613 
4

% 
8071 

21
% 

253
8 

6,7
% 

605
7 

16,0
% 

883
9 

23
% 

405 
1

% 
102

93 
27
% 

Montenegro 6712 249 
4

% 
1133 

17
% 

297 
4,4
% 

921 
13,7

% 
165

0 
25
% 

103 
2

% 
235

9 
35
% 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

O gráfico seguinte avança-nos de imediato a informação de que existe à data do ultimo 

momento censitário, uma proporção maior de mulheres a usufruir do acesso ao ensino. 

É particularmente significativa a representação feminina no que se refere a este nível 

de escolaridade, assumindo a maior distância / rácio percentual entre os sexos, 

aproximadamente 6% superior face registado ao masculino. 

 

Não é de descorar a preocupação com um crescimento sustentável ancorado numa das 

premissas estratégicas do concelho que é a área da educação, na busca e no apoio à 

facilitação e ao acesso a alternativas e medidas disponíveis, tendo em vista diminuir a 

representatividade em ambos os sexos registada no nível de escolaridade 1.º ciclo do 

ensino básico (para residentes com mais de 15 anos), que quase se equipara à 

proporção de pessoas com mais de 15 anos com o ensino secundário como nível de 

escolaridade atingido.  
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Gráfico 33. População residente com 15 e mais anos de idade (%) por Local de residência 

(à data dos Censos 2011), Sexo e Nível de escolaridade; Decenal – INE 

 

 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

Relativamente à sua distribuição pelas variáveis sexo e condição perante o trabalho, 

refira-se que a estrutura assume em ambos os grupo, população ativa41/população 

inativa 42  curiosos contornos que nos apontam para progressos no caminho pela 

igualdade de oportunidades em geral e igualdade de género em particular.  

 

Não obstante o sexo feminino se sobre representar nesta faixa da população (mais de 

15 anos), são as mulheres, quer no que se refere a população ativa, quer inativa, o 

grupo com maior número de pessoas com um nível de escolaridade superior; regista 

porém a maior proporção de pessoas sem nível de escolaridade na condição de inativa, 

sendo que no que respeita à população ativa apresenta um menor número de registos 

em todos os níveis de escolaridade, à exceção do ensino secundário e superior em que 

são a maioria. 

 

                                                           
41

 Entenda-se por População Ativa (na condição de Empregados/as ou Desempregados/as) 
42

 Entenda-se por População Inativa (na condição de Estudante; Doméstica/o; Reformada/o ou 
Aposentada/o; Incapacitada/o para o Trabalho; ou outros casos) 

4,2%

22,8%

8,2%

17,2%

24,0%

1,3%

22,5%

5,5%

23,9%

5,5%

13,7%

22,1%

1,0%

28,2%

Faro Homens Faro Mulheres
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Quadro 35. População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de 

residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Condição perante o 

trabalho e Nível de escolaridade; Decenal 

 

População residente com 15 e mais anos de idade 

Nível de 
Escolaridade 
mais elevado 
(completo) 

Faro População Ativa População Inativa 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Nenhum nível 
de 
escolaridade 

2693 1094 1599 491 273 218 2202 821 1381 

1.º ciclo EB 12938 5940 6948 4264 2394 1870 8674 3546 5128 

2.º ciclo EB 3713 2127 1586 2350 1446 904 1363 681 682 

3.º ciclo EB 8477 4490 3987 5474 3068 2406 3003 1422 1581 

Secundário 12666 6250 6416 8986 4438 4548 3680 1812 1868 

Pós-Secundário 618 334 284 491 264 227 127 70 57 

Superior 14055 5861 8194 10878 4515 6363 3177 1346 1831 

Total 55160 26096 29014 32934 16398 16536 22226 9698 12528 

 

Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

 

A grande massa de população presente no centro da estrutura etária piramidal43 do 

concelho encontra-se presente na configuração dos níveis de escolaridade da 

população residente, nomeadamente quando em análise o cruzamento entre sexo, 

nível de escolaridade e o seu enquadramento nos grupos população ativa e inativa.  

  

Sumariamente caracterizada a população residente com mais de 15 anos e não 

alongando a análise do tema importa rever as principais alterações do sistema 

educativo nacional em geral e do local em particular, nomeadamente, no que respeita 

ao reordenamento consultivo e administrativo da rede escolar, que resultou em novas 

configurações organizativas, abrangendo os estabelecimentos de ensino secundário e 

inclusive reforçando a regulamentação dos conselhos municipais de educação44. 

 

 

 

 

                                                           
43

 Gráfico 2 (página 34) 
44

 DL n.º72/2015 de 11 de maio. 
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Gráfico 34. População residente com 15 e mais anos de idade (%) por Local de residência 

(à data dos Censos 2011), Sexo, Nível de escolaridade e condição perante o trabalho; 

Decenal – INE 

 

 
Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento CLASF 

 

A Carta Educativa Municipal 

 

A Carta Educativa do concelho de Faro (atualmente em reformulação) instrumento 

estratégico de diagnóstico e planeamento da área da educação por excelência, 

“acompanha, controla e avalia” este mesmo reordenamento, atendendo as obras 

projetadas e consideradas no referido documento. Através dos relatórios de 

monitorização da mesma, o planeamento é revisto e efetuado de acordo com a 

realidade vigente (nomeadamente através da transferência de novas competências na 

área da educação) sendo consequentemente, passível de redefinições parciais ou 

completas de objetivos e prioridades estratégicas da política educativa municipal. 

 

Anualmente é, assim, elaborado em cada ano letivo “um relatório de atualização e 

monitorização no qual são registadas as variações referentes à frequência de alunos 

dos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada, anotando, deste modo as 
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Homens Mulheres Homens Mulheres

População Ativa  População Inativa

Superior 8,2% 11,5% 2,4% 3,3%

Pós-Secundário 0,5% 0,4% 0,1% 0,1%
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problemáticas existentes e perspetivando meios e medidas para preencher as 

principais lacunas identificadas”45. 

 

Tendo por base a informação constante no 8.º relatório de atualização da Carta 

Educativa homologada e vigente do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano 

Letivo 2016/2017 importa primeiramente enunciar o grau de desenvolvimento em que 

o município se encontra, a capacidade do seu parque escolar numa perspetiva de 

caracterização e planeamento estratégico e/ou análise do sistema educativo local. 

 

No ano letivo de 2016/2017, o parque escolar da rede pública era constituído por 8 

espaços de educação pré-escolar /jardim-de-infância (17 salas), 20 escolas/espaços do 

1.º ciclo do ensino básico, 6 escolas com 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 3 escolas 

secundárias.  

 

Esta oferta concelhia, entre 2012/2014 e 2016/2017 organizou-se em 5 Agrupamentos 

de Escolas, 3 dos quais que agregam 3 níveis distintos de ensino publico, integrando 

escolas secundarias, escolas de ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclo) e jardim-de-

infância, a saber46: 

 

� Agrupamento de Escolas João de Deus 

 

 Escola Secundária João de Deus (sede) 

Escola EB 2,3 de Santo António 

Escola EB 1 de Faro (n.º4) 

Escola EB 1 de Areal Gordo 

Escola EB 1 de Ferradeira 

 

� Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira 

 

 Escola Secundária Tomás Cabreira (sede) 

 Escola EB 2,3 Dr. Joaquim Magalhães 

Escola EB 1 de S. Luis  

                                                           
45

 Documento integral para consulta e download disponível online no website da Câmara Municipal de 
Faro na seguinte hiperligação http://www.cm-faro.pt/menu/47/carta-educativa.aspx  
46

 Siglas: EB (ensino básico); EBM (ensino básico mediatizado) e JI Jardim de Infância 
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Escola EB 1 do Bom João 

Escola EB1/EBM da Ilha da Culatra 

 

� Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa 

 

 Escola Secundária Pinheiro e Rosa (sede) 

 Escola EB 2,3 Dr. Neves Júnior  

Escola EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa 

Escola EB 1 da Lejana 

Escola EB 1 de Faro (n.º5) – Vale Carneiros 

Escola EB 1 e JI da Conceição 

Escola EB 1 de Estoi 

Escola EB 1 e JI da Bordeira 

 

� Agrupamento de Escolas D. Afonso III 

 

 Escola EB 2,3 D. Afonso III (sede) 

Escola EB 1 do Alto Rodes 

Escola EB1 e JI do Carmo 

 

� Agrupamento de Escolas de Montenegro 

 

 Escola EB 1 e JI de Montenegro  

Escola EB 1 da Ilha do Ancão 

Escola EB 1 de Marchil 

Escola EB 1 do Patacão 

 

 

No total, o parque escolar público concelhio engloba cerca de 9064 alunos nas várias 

modalidades e ciclos de ensino, do ensino recorrente ao ensino para estrangeiros, ao 

nível da educação pré-escolar, 1.º,2.º e 3.º ciclo do ensino básico, cursos vocacionais, 

percursos curriculares alternativos, programa integrado de educação e formação e o 

ensino mediatizado. 
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Nesta última monitorização, destaque para o número de alunos/as em frequência no 

1.º ciclo do ensino básico (2369) que, segundo o próprio relatório “levou os 

Agrupamentos de Escolas D. Afonso III e Tomás Cabreira a criar soluções para 

eliminar os constrangimentos associados a sobrelotação dos espaços, através da 

implementação do regime de horário normal garantindo o regular funcionamento dos 

espaços”47. 

 

Na generalidade e até ao nível de ensino, 3.º ciclo do ensino básico, verifica-se um 

maior número de rapazes, no entanto, e com uma maior proporção no diferencial com 

o sexo oposto, nas modalidades alternativas, esta sobre representação do sexo 

masculino é sobretudo sentida nas alternativas aos conteúdos programáticos nacionais 

regulares, nomeadamente nos PIEF’s, CEF’s e PCA’s. 

 

Esta realidade, o estudo e/ou caracterização da mesma e o acompanhamento dado 

desejavelmente mais eficaz e eficiente destas situações obriga-nos a uma particular 

atenção nomeadamente às idades dos educandos, às particularidades socioeconómicas 

e famíliares das crianças/jovens estudantes abrangidos, com foco na sua 

adequabilidade e concertação entre os recursos dentro e fora da comunidade escolar. 

 

Não descuremos que, em registo de percurso normal, são estes equipamentos 

regularmente frequentados por crianças entre os 10 e os 15 anos de idade e que a 

nova moldura legal e regime de frequência escolar obrigatória mínima de 12 anos 

deverá (re) configurar novas formas de acompanhar/encaminhar situações mais 

complexas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017;  p.16  
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Gráfico 35. Número de Alunos total, por sexo (a frequentar equipamentos públicos: 

educação pré-escolar e ensino básico incluindo ensino básico mediatizado) - Ano Letivo 

2016/2017.  

 

 
Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

tratamento CLASF 

 

No que respeita ao nível de ensino secundário, os dados explanados no referido 

relatório corroboram os censitários acima apresentados, nos quais se verifica uma 

superior representatividade feminina, na maioria dos níveis mais elevados de 

escolaridade.  

 

Embora se mantenha equiparada a representatividade de ambos os sexos no que 

concerne à vertente vocacional do nível de ensino secundário regista uma inversão 

nesta proporção no ensino profissional, no qual o maior número de alunos é do sexo 

masculino.  
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Gráfico 36. Número de Alunos total, por sexo (a frequentar equipamentos públicos: ensino 

secundário) - Ano Letivo 2016/2017.  

 

 
 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF 

 

 

Nas modalidades de Educação e Formação de ensino noturno disponibilizadas, à 

exceção da Escola de St.º António, segundo os dados explanados no 8.º relatório de 

Monitorização da Carta Educativa, mantem-se a superior representatividade feminina, 

quer no que respeita à Educação e Formação de Adultos quer ao Português para 

Estrangeiros, ambos lecionados na Escola Secundária Tomás Cabreira, quer as 

Unidades de Formação de Curta Duração. 
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Gráfico 37. Número de Alunos total, por sexo (a frequentar equipamentos públicos: 

modalidades do ensino noturno) - Ano Letivo 2016/2017.  

 

 
Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF 

 

 

Relativamente a esta oferta nas várias modalidades de ensino noturno, face às 

características dos horários e carga horária obrigatória, reflita-se sobre o impacto que 

as mesmas representam na reconfiguração e nas mudanças de mentalidades, bem 

como nas próprias famílias com os intrínsecos constrangimentos em termos de 

conciliação entre trabalho, formação e vida famíliar e inerentes alterações em termos 

de igualdade de oportunidades e de género. 

 

 

No seguimento da capacidade concelhia enunciada e da capacidade de acolhimento, à 

data, por nível de ensino, apresenta-se um sumário dos aspetos relevantes retratados 

no documento matriz supracitado. 
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Ensino Pré-Escolar 

 

De particular relevância para o crescimento e formação socioeducativa de uma criança 

e como veiculo privilegiado de deteção de situações em risco de atraso no 

desenvolvimento motor e/ou cognitivo, a capacidade concelhia ao nível da educação 

pré-escolar (jardim-de-infância) encontra-se bastante aquém das necessidades e 

possibilidades das famílias, não obstante de se manter como politica concelhia e dos 

esforços das entidades particulares com e sem fins lucrativos. 

 

Dados cedidos pelos Agrupamentos para a elaboração do 8.º relatório de atualização 

da Carta do concelho de Faro demonstram-nos que, embora no global o aumento não 

seja muito significativo, a grande alteração fez-se sentir na frequência do Pré-escolar 

publico, entre o ano letivo 2008/2009 e o de 2016/2017, tendo sofrido um aumento de 

acolhimento de 219 para 416 crianças. 

 

Na rede solidaria dá-se um ligeiro aumento do número de alunos/as em frequência de 

equipamentos, acompanhado da diminuição na frequência em equipamento da rede 

privada, englobando inclusive o encerramento de alguns equipamentos. 

 

Gráfico 38. Evolução da frequência de alunos na Educação Pré-Escolar Ano Letivo 

2016/2017.  

 
 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 p.21 
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Equipamento Rede Privada

Equipamento Rede Solidária

Equipamentos da Rede Publica Pré-Escolar (Jardim-de-Infância)
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Como prioridade nos últimos anos, as principais alterações surgiram da aposta na 

ampliação e adaptação de equipamentos escolares já existentes e da construção de 

novos equipamentos. Como verificamos, a evolução do número de alunos em 

frequência entre o ano letivo 2008/2009 e o de 2016/2017, deve-se aos novos espaços 

criados nas Escolas Básicas de 1.º ciclo da Bordeira, Penha e Areal Gordo mas “tendo 

contribuído para reforçar a oferta educativa pública, na área urbana48” sobretudo a 

construção da nova Escola EB 1 e Jardim-de-Infância da Lejana. 

 

Quadro 36. Evolução da frequência de alunos/as na Educação Pré-Escolar da Rede 

Pública - Ano Letivo 2016/2017.  

 

Equipamentos Rede Pública 2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Jardim-de-Infância do Carmo 60 60 70 75 70 69 72 71 75 

Jardim-de-Infância de Sta 
Bárbara 

25 25 25 24 25 24 28 25 25 

Jardim-de-Infância da 
Conceição 

65 75 76 75 75 73 64 70 75 

Jardim-de-Infância do 
Montenegro 

69 65 71 75 65 75 75 73 75 

Jardim-de-Infância da 
Bordeira 

    19 23 25 25 26 20 21 

Jardim-de-Infância da Lejana             71 70 75 

Sala de Pré-Escolar da EB 1 da 
Penha 

              20 45 

Sala de Pré-Escolar da EB 1 do 
Areal Gordo 

              19 25 

Evolução da Frequência de 
alunos/as 

219 225 261 272 260 266 336 368 416 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF (p.20) 

 

Saliente-se na configuração da Rede Solidária, constituída por equipamentos de 

entidades particulares sem fins lucrativos, com acordo celebrado com o Centro Distrital 

de Faro de Segurança Social, a construção de um novo equipamento com a valência 

jardim-de-infância (ao abrigo de financiamento público-privado - PARES) da Fundação 

Algarvia de Desenvolvimento Social no Montenegro com início no ano letivo de 

2015/2016, o acordo celebrado com “O Arco-íris” (vigência iniciada em 2010/2011) e 

os três anos letivos 2011/2014 em que o jardim-de-infância da Torre Natal (da Santa 

Casa da Misericórdia de Faro) não tem registo de frequência de crianças. 
                                                           
48

8.º Relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017 (p. 19) 
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Quadro 37. Evolução da frequência de alunos/as na Educação Pré-Escolar da Rede 

Solidária – Ano 2016/2017  

 

Equipamentos Rede Solidária 2008
2009 

2009
2010 

2010
2011 

2011
2012 

2012
2013 

2013
2014 

2014
2015 

2015
2016 

2016
2017 

Jardim Escola João de Deus 81 75 75 86 78 88 85 87 86 

Associação N. Sra. dos Navegantes 17 19 18 17 5 8 9 9 10 

Centro de Bem-Estar Infantil N. Sra. de 
Fátima 

110 112 110 110 110 108 110 110 110 

Caritas Diocesana do Algarve do Algarve - 
JI O Despertar 

75 75 75 75 75 75 71 75 74 

Casa de Santa Isabel 86 85 84 86 86 86 86 86 86 

Centro Cultural e Social da Paroquia de S. 
Martinho de Estoi - JI O Caracol 

50 50 50 66 69 67 63 68 66 

Centro Cultural e Social da Paroquia de 
Sta. Bárbara de Nexe - JI A Joaninha 

25 20 20 37 36 49 56 25 23 

Centro Infantil do Hospital de Faro 34 34 33 40 42 33 33 33 30 

Centro Social e Paroquial de S. Luis 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Centro Social N. Sra. do Carmo 43 45 45 45 47 45 45 45 45 

Cooperativa de Consumo Popular de Faro 
- COOPOFA 

75 75 75 75 65 56 50 39 49 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento 
Social - Os Vivaços 

75 75 74 75 75 75 75 75 75 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento 
Social - Centro Infantil do Montenegro 

              75 75 

Fundação António Silva Leal - Centro 
Infantil Estrela do Mar 

22 20 20 20 20 20 20 20 20 

Sta. Casa da Misericórdia de Faro 99 100 74 86 98 97 100 99 97 

Sta. Casa da Misericórdia - Torre Natal 25 24 25       24 20 17 

Instituto D. Francisco Gomes - O Relógio 74 69 75 70 43 49 75 73 67 

Arco-íris    65 91 87 78 66 67 70 

Evolução da Frequência de alunos/as 912 899 939 1000 957 955 989 1027 1021 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF (p.21) 

 

Não obstante a criação na Rede Privada entre 2009 e 2017, de 5 novos equipamentos 

com esta valência, a contribuir fortemente para aumentar a oferta disponível e 

colmatar a procura e a espera na rede pública e solidária, é nesta vertente que se 

verifica um decréscimo na oferta até então proporcionada. 

 

Como podemos verificar no quadro abaixo, nestes últimos anos embora tenham sido 

licenciados 5 novos equipamentos com jardim-de-infância, a saber: a Super-Escola, O 

Cantinho de S. Pedro, a Bela Infância, o Planeta da Fantasia e o Chão de Estrelas, 

todavia, verificou-se que este ultima não está em funcionamento desde 2012, o Arco-
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íris passou no ano letivo 2010/2011 a integrar a oferta da rede solidária e o Colégio 

Algarve teve como ultimo ano letivo em funcionamento o ano de 2012/2013. 

 

Quadro 38. Evolução da frequência de alunos/as na Educação Pré-Escolar da Rede 

Privada – Ano 2016/2017  

 

Equipamento Rede 
Privada 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016/2
017 

Os Amorzinhos 27 25 50 50 24 25 14 19 23 

Colégio Algarve 75 75 75 27 23         

Colégio N. Sra. Do Alto 75 74 75 70 88 58 49 49 45 

Externato Menino Jesus 75 75 50 70 68 60 58 55 47 

Jardim de Infância A 
Casa da Avó 

73 74 73 74 70 43 36     

Oficina Divertida 100 75 50 87 66 61 66 62 54 

O Arco-Iris 36 33               

Jardim de Infância - O 
Giroflé 

32 33 32 18 10         

Chão de Estrelas   75 12 12           

Super Escola      17 23 16 20 31 36 67 

O Cantinho de São 
Pedro 

    9 14 9 6 10 10   

Bela Infância Unipessoal 
Lda. 

        17 26 43 53 47 

Planeta da Fantasia Lda.         16 24 23 26 25 

Evolução da Frequência 
de alunos/as 

493 539 443 445 407 323 330 310 308 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF (p.21) 

 

Centrando-nos no último ano em análise, o ano letivo de 2016/2017, segundo os 

dados constantes do relatório de atualização do documento estratégico Carta Educativa 

do concelho de Faro, das 1745 crianças que frequentaram os equipamentos de 

educação do concelho com a valência jardim-de-infância/pré-escolar, aferiu-se que 

pouco mais de metade frequenta estabelecimentos da rede solidária (58,51%), a rede 

pública e a privada deram acolhimento a respetivamente 23,84% e 17,65% das 

crianças que, neste ano letivo, frequentaram estes equipamentos do concelho. 

 

No que se refere à localização/distribuição por freguesia, saliente-se que a união de 

freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), por se constituir a parte urbana e central da 

cidade, abrange a maior concentração de crianças em frequência de pré-escolar 
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(74,3%) nas diferentes naturezas jurídicas (público, particular ou privado com fins 

lucrativos e particular sem fins lucrativos/rede solidária).  

 

Destaque para a freguesia de Montenegro que, embora afastada do centro urbano 

apresenta um particular dinamismo habitacional e comercial e uma concentração de 

infraestruturas com considerável mão-de-obra em que, esta resposta social acompanha 

o crescimento populacional sentido nesse território e as necessidades de conciliação 

entre a vida famíliar e a laboral das famílias, registando 12,7% da capacidade de 

acolhimento pré-escolar do concelho em 2016-2017. Com um conjunto de 

equipamentos relativamente recentes, oferece às famílias residentes e/ou 

trabalhadoras na freguesia alternativas nas três vertentes (rede solidária, pública e 

particular). 

 

Os territórios de Conceição e Estoi (União de Freguesias de Conceição e Estoi) acolhem 

9,1% do total de crianças, em frequência no referido ano, da valência jardim-de-

infância, tendo a mesma capacidade de acolhimento em equipamento publico que a 

freguesia de Montenegro. A freguesia de Santa Bárbara de Nexe abrange os restantes 

4% da oferta concelhia a data de 2016/2017, sendo que ambas as freguesias (zonas 

com características de ruralidade) não disponibilizam até a data alternativa na rede 

particular (com fins lucrativos). 

 

Quadro 39. Ocupação de alunos/as na Educação Pré-Escolar – Ano 2016/2017. 

 

    Total 

Freguesia Rede 
Solidária 

Rede 
Privada 

Rede 
Pública 

 
N 

 
% 

União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) 220 840 236 1296 74,3% 

Montenegro 75 72 75 222 12,7% 

União de Freguesias de Conceição e Estoi 83 0 75 158 9,1% 

Sta. Bárbara de Nexe 23 0 46 69 4,0% 

Total 401 912 432 1745 100,0% 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF (p.23) 
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Segundo este relatório os equipamentos pré-escolares disponíveis na rede solidária, 

encontram-se sobretudo na zona urbana (54,9%), a União de Freguesias da Conceição 

e Estoi apresenta capacidade de acolhimento na ordem dos 20,7%, seguido da 

freguesia de Montenegro com 18,7% e Sta. Bárbara com apenas 5,7%. 

 

À semelhança do panorama da rede solidária, a rede pública sob tutela das autarquias 

e ministério da educação, localiza-se na sua maioria na zona urbana 54,6% (União de 

Freguesias de Faro, Sé e S. Pedro), nas freguesias Montenegro e União de Freguesias 

de Conceição e Estoi apresentando uma capacidade de acolhimento similar (17,4%), 

verificando-se que em Santa Bárbara de Nexe proporciona a 10,6% das crianças em 

pré-escolar a frequência de um equipamento publico. 

 

Gráfico 39. Frequência de alunos na Educação Pré-Escolar por freguesia e rede 

solidária/privada/pública - Ano Letivo 2016/2017.  
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Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF (p.23) 
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Apesar da rede pública apresentar ainda uma resposta limitada, “prevê-se que no 

futuro sejam disponibilizadas mais 6 salas nos equipamentos escolares públicos, 

estimando-se vir a contribuir para um aumento de acolhimento” (75 na União de 

Freguesias de Faro - Sé e S. Pedro e 75 na freguesia de Montenegro)49. 

 

Sediada na Escola EB1 da Penha (Agrupamento de Escolas João de Deus) a Unidade 

de Apoio a Crianças e Jovens Surdos destina-se a apoiar crianças em idade pré-escolar, 

contando com o apoio de uma educadora, uma terapeuta da fala e uma intérprete em 

língua gestual portuguesa.  

 

De dimensão desejavelmente reduzida, abrange situações de crianças em idade pré-

escolar do concelho e do distrito, inclusive crianças com outras deficiências, entre 

2008/2009 e 2016/2017 tendo oscilado entre as 5 e a 8 crianças50.  

 

Ensino Básico – 1.º ciclo 

 

No ensino público no 1.º ciclo mantém-se a centralização da frequência de alunos na 

zona urbana, União de Freguesias de Faro – Sé e S. Pedro ao longo de todos os anos 

letivos, pela concentração residencial e pelo facto da matricula poder ser concretizada 

em local próximo à area territorial do emprego do/a(s) progenitor/a(es).  

 

Todavia, como graficamente representado, desde 2009/2010 verifica-se um 

decréscimo contínuo do número de alunos. Na totalidade, se em 2009/2010 

frequentavam as escolas do concelho 2.728, no último ano letivo 2016/2017, as 

escolas do concelho abrangiam apenas 2.369, ou seja menos 359 crianças.   

 

 

 

 

 

                                                           
49

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano 
Letivo 2016/2017; P.24 
50

 Idem p.25 
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Gráfico 40. Evolução da frequência de alunos no 1.º ciclo (estabelecimentos de ensino 

público) por freguesia.  

 

 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF  

 

Quando aferidas as principais alterações no parque escolar público sublinhe-se o 

encerramento de 3 equipamentos nesta serie de anos letivos apresentada. Na União de 

Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) encerram dois equipamentos escolares: a Eb1 de 

Mata-Lobos encerrada no ano letivo 2007/2008 e a Eb. 1 de Mar e Guerra, encerrada 

no ano letivo de 2013/2014. 

 

No ano letivo de 2014/2015 foi novamente aumentada a capacidade desta área 

geográfica, por criação de novos lugares quer na utilização para o efeito de instalações 

da Escola EB 2,3 D. Afonso III, quer através da construção do novo equipamento 

concelhio, a EB 1 da Lejana que de 2014/2015 para 2016/2017 mais do que duplicou o 

número de crianças em frequência escolar. 

 

Pelo reduzido número de alunos, foi ainda encerrada a Eb. 1 de Medronhal, localizada 

na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no ano letivo de 2010/201151, tendo as duas 

                                                           
51

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF (p.27-28) 
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outras escolas da freguesia tido capacidade para fazer face aos poucos impactos desta 

alteração. 

 

Quadro 40. Evolução da frequência de alunos/as no 1.º ciclo do ensino público por 

escola e freguesia do concelho (UFF Sé e S. Pedro). 

 

Freguesia Frequência  
1.º ciclo E.P 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

U
n

iã
o

 d
e 

Fr
eg

u
es

ia
s 

d
e 

Fa
ro

 -
 S

é 
e 

S.
 P

ed
ro

 

Escola E.B.1 de 
Areal Gordo 

73 67 72 70 61 66 54 45 43 

Escola E.B.1 da 
Ilha da Culatra 

27 23 28 26 27 23 25 16 18 

Escola E.B.1 de S. 
Luís 

430 450 447 430 442 449 423 377 342 

Escola E.B.1 do 
Bom João 

281 307 281 299 314 288 267 240 230 

Escola E.B.1 da 
Penha 

282 235 230 253 241 221 181 155 143 

Escola E.B.1 de 
Vale Carneiros 

223 212 202 234 242 267 260 252 222 

Escola E.B.1 do 
Alto Rodes 

334 351 339 357 328 317 196 197 197 

Escola E.B.1 de 
Mar e Guerra 

49 39 35 34      

Escola E.B.1 de 
Mata Lobos 

         

Escola E.B.1 de 
Marchil 

33 41 37 37 52 52 50 50 45 

Escola E.B.1 do 
Patacão 

70 60 53 53 56 58 69 64 53 

Escola E.B.1 /JI 
do Carmo 

273 293 251 229 221 204 136 107 134 

Escola E.B.1 da 
Lejana 

      107 172 263 

E.B.2,3 D. Afonso 
III 

      118 74 40 

Total 2.075 2.078 1.975 2.022 1.984 1.945 1.886 1749 1730 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF  
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Quadro 41. Evolução da frequência de alunos/as no 1.º ciclo do ensino público por 

escola e freguesia do concelho (Montenegro). 

 

Freguesi
a 

Frequência 
1.º ciclo E.P 

2008/0
9 

2009/1
0 

2010/1
1 

2011/1
2 

2012/1
3 

2013/1
4 

2014/1
5 

2015/1
6 

2016/1
7 

M
o

n
te

n
eg

ro
 

Escola 
E.B.I/J.I do 
Montenegr
o 

250 243 245 263 255 236 250 240 239 

Escola E.B.1 
da Ilha do 
Ancão 

22 21 19 16 15 17 18 20 18 

Total 272 264 264 279 270 253 268 260 257 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF  

 

Quadro 42. Evolução da frequência de alunos/as no 1.º ciclo do ensino público por 

escola e freguesia do concelho (UF Conceição e Estoi). 

 

Freguesia Frequência 
1.º ciclo 

E.P 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

U
n

iã
o

 d
e 

Fr
eg

u
es

ia
s 

d
e 

C
o

n
ce

iç
ão

 e
 E

st
o

i 

Escola 
E.B.1 
Conceição 

114 119 130 139 123 130 140 127 130 

Escola 
E.B.1 
Ferradeira 

41 28 28 24 25 29 36 27 25 

Escola 
E.B.1 Estoi 

119 116 115 123 124 115 121 117 106 

Total 274 263 273 286 272 274 297 271 261 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF  

 

Quadro 43. Evolução da frequência de alunos/as no 1.º ciclo do ensino público por 

escola e freguesia do concelho (Sta Bárbara de Nexe). 

 

Freguesia Frequência 
1.º ciclo E.P 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

St
.ª

 B
ár

b
ar

a 
d

e 
N

ex
e

 Escola 
E.B.1/JI da 
Bordeira 

26 24 33 31 35 45 54 49 44 

Escola E.B.1 
Medronhal 

19 15        

Escola E.B.1 
St.ª. 
Bárbara de 

83 84 76 88 81 69 70 53 77 
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Nexe 

Total 128 123 109 119 116 114 124 102 121 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF  

 

No que concerne concretamente ao ano letivo monitorizado, verifica-se uma 

sobrelotação na zona urbana (106%), o Agrupamento Tomás Cabreira como 

anteriormente referido, quer pela localização próxima a uma maior concentração de 

zonas residenciais com considerável densidade populacional, quer de maior 

concentração de serviços (locais de emprego) a EB1 de S. Luis, que atingindo o 117% 

de taxa de ocupação leva o agrupamento a ser o único a ultrapassar a capacidade 

máxima dos seus equipamentos em 6% na sua totalidade.  

 

As escolas do Agrupamento D. Afonso III e Montenegro, em uníssono, registam uma 

taxa de ocupação de 100%, com a particularidade que o Agrupamento D. Afonso III 

derivado à elevada procura/inscrição nos equipamentos escolares EB1/JI do Carmo e 

EB1 do Alto Rodes, ter criado as condições logísticas necessárias para que os alunos do 

4.º ano passassem a ter aula na Escola EB 2,3 Afonso III, garantindo assim dar 

resposta às necessidades das crianças e das famílias e assegurando em todas as 

turmas o regular funcionamento em horários normal. 

 

Os Agrupamentos da Pinheiro Rosa apresenta-se com um sub-total de 97% (factor que 

se deve a deter o equipamento mais recente do concelho, a EB1/JI da Lejana que 

ainda não atingiu os 100% de taxa de ocupação). Por último, sucede-se o 

Agrupamento João de Deus, com um subtotal de 81%, devido ao registo de número 

de alunos e turmas abaixo da sua capacidade máxima de acolhimento da EB1 de Areal 

Gordo e EB1 da Penha respetivamente. 

 

Face ao exposto o bom caminho advinha-se na medida que “a problemática da 

sobrelotação de espaços foi quase totalmente colmatada nos últimos dois anos letivos, 

devido às medidas de reorganização de turmas e respetiva distribuição de turmas pelos 

espaços disponíveis das escolas dos vários agrupamentos”52. 

 
                                                           
52

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017, 

Tratamento CLASF (p.30) 
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Quadro 44. Alunos/as, Turmas e Salas no 1.º ciclo do ensino público por 

Agrupamento, Escola e Taxa de Ocupação. 

 

Ano Letivo 2016-2017 

Agrupamento Escola N.º 
Alunos 

N.º 
Turmas 

N.º Salas  Taxa de ocupação 

Tomás 
Cabreira 

EB 1 de S. Luis 342 14 12 117% 

EB 1 do Bom-João 230 10 10 100% 

EB 1 da Culatra 18 1 1 100% 

Sub-Total 590 25 23 106% 

D. Afonso III EB1 /JI do Carmo 134 6 6 100% 

EB1 do Alto Rodes 197 8 8 100% 

EB 2,3 D. Afonso III 40 2 2 100% 

Sub-Total 371 16 16 100% 

João de Deus EB 1 n.º 4 (Penha) 143 6 8 75% 

EB 1 de Areal Gordo 43 2 3 67% 

EB 1 de Ferradeira 25 2 2 100% 

Sub-Total 211 10 13 81% 

Pinheiro e 
Rosa 

EB 1 n.º5 (Vale de 
Carneiros) 

222 10 10 100% 

EB1 da Lejana 263 10 12 83% 

EB1 / JI da 
Conceição 

130 6 6 100% 

EB 1 de Estoi 106 5 5 100% 

EB 1 / JI de Santa 
Bárbara de Nexe 

77 3 3 100% 

EB 1 /JI de Bordeira 44 2 2 100% 

Sub-Total 842 36 38 97% 

Montenegro EB1 de Montenegro 190 8 8 100% 

EB 1 de 
Montenegro(antiga) 

49 2 2 100% 

EB 1 de Patacão 53 3 3 100% 

EB1 de Marchil 45 2 2 100% 

EB1 da Ilha do 
Ancão 

18 1 1 100% 
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Sub-Total 355 16 16 100% 

Total 2369 20,6 106 97% 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF (p.29) 

 

Refira-se que Faro detém uma oferta considerável no que concerne ao ensino privado 

e cooperativo com paralelismo pedagógico. Centrado no território urbano, mais 

concretamente na União de Freguesias de Faro Sé e S. Pedro, esta resposta educativa 

privada, em 2016/2017, abrangeu um total de 442 crianças. 

 

O ensino privado, encarado como uma alternativa viável e compensadora para os pais, 

em termos de horários conciliadores entre família e trabalho, ao concertar no mesmo 

equipamento, a lecionação, o apoio ao estudo e a ocupação de tempos livres (incluindo 

em períodos de férias e/ou pausas do calendário letivo nacional) constitui-se como 

uma resposta atrativa para as famílias e crianças do concelho e territórios limítrofes.  

 

No domínio do ensino privado e cooperativo, ao contrário do observado no nível pré-

escolar, foi aumentada a capacidade de oferta às famílias. Não obstante de ter sido 

encerrado o Colégio Algarve, no ano letivo 2012/2013 (ultimo ano de lecionação), 

entre o ano letivo de 2011/2012 e o de 2014/2015 foram criadas duas novas 

alternativas com o licenciamento e arranque do 1.º ciclo na Oficina Divertida e no 

Instituto D. Francisco Gomes - O Relógio. 

 

Quadro 45. Evolução da frequência de alunos/as no 1.º ciclo do ensino privado e 

cooperativo, com paralelismo pedagógico. 

 

Estabelecimento Escolar 2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Colégio do Alto 115 115 105 109 105 109 112 116 104 

Externato Menino Jesus 90 93 92 95 90 90 97 100 102 

Jardim-Escola João de Deus 110 112 112 112 105 109 107 110 104 
Oficina Divertida       18 20 51 46 47 47 
IDFG  – 1.º ciclo O Relógio             45 69 85 
Colégio Algarve 71 75 72 70 49         

Total 386 395 381 404 369 359 407 442 442 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF (p.31) 
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Ensino Básico – 2.º e 3.º ciclo 

 

No 2.º e 3.º ciclo o panorama geral não difere em muito do anterior enquadramento. A 

frequência global é crescente, embora se registe, em algumas escolas do concelho, 

uma diminuição do número de alunos (nuns casos por via da reorganização interna do 

respetivo agrupamento, como a EB 2,3 Afonso III, noutros, por diminuição do número 

de crianças desta faixa etária a residir no respetivo território ou por menor atratividade 

da localização do equipamento face ao local de trabalho dos educadores).  

 

Desde 2009 a 2017, alguns estabelecimentos demonstram indicadores de sobrelotação 

nomeadamente as escolas EB 2,3 Dr. Joaquim Magalhães e EB 2,3 Santo António, que 

registaram inclusive 43 e 39 turmas, face a uma capacidade desejável de 40 e 29 

turmas. 

 

Gráfico 41. Evolução da frequência total de alunos/as no 2.º e 3.º ciclo do ensino público.  

 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, Tratamento CLASF (p.34) 
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No quadro que de seguida se apresenta é possível obter, uma ideia do número de 

crianças que, por fatores socioeconómicos, familiares e/ou patológicos múltiplos, se 

encontram integradas em recursos escolares alternativos, como os Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA), com um total de 54 alunos/as, o Programa Integrado 

de Educação e Formação (PIEF) com 89 alunos/as, com 55 alunos é apenas referida 

uma turma de Educação e Formação de Adultos (EFA), os Cursos de Educação e 

Formação (CEF) abrangendo a sua grande maioria (cerca de 145 alunos/as) e ainda os 

Cursos Vocacionais, com 36 jovens educandos. 

 

Quadro 46. Alunos no nível de ensino 2.º e 3.º ciclo (estabelecimentos de ensino 

público) por Escola EB 2,3 do concelho – Ano letivo 2016/2017.  

 
       Total    

  Ensino 
Regular  
(5.º ao 
9.º 
ano) 

PCA CEF VOC PIEF EFA  Alunos Turmas Alunos/turmas 
 
 
 

Capacidade 
/Turmas 

Taxa de 
Ocupação53 

E.B. 2,3 
Afonso III  

490   19 18     527 23 22,91 30 76,67% 

E.B. 2,3 
Neves Júnior 

331   17       348 16 21,75 40 48,48% 

E.B. 2,3 
Joaquim 
Magalhães 

1040 18 23 18     1099 43 25,56 33 107,50% 

E.B. 2,3 
Montenegro  

460 9         469 24 19,54 29 100,00% 

E.B. 2,3 de 
St. António  

829 12 23   17 55 936 41 22,83 20 134,48% 

E.B. 2,3 
Poeta 
Emiliano da 
Costa 

272 15 16   33   336 17 19,76 24 85,00% 

ES Pinheiro e 
Rosa 

    18   21   39 2 19,50 2 100,00% 

ES Tomás 
Cabreira 

    29   18   47 2 23,50 2 100,00% 

Total 728 54 145 36 89 55 3801 168 22,63 180 94,02% 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 p.35 

 

No que respeita ao ensino particular (privado ou cooperativa), o 2.º e 3.º ciclos são os 

últimos níveis de ensino em que, no concelho, as famílias têm a possibilidade de 

                                                           
53

 No documento 8.º Relatório de Atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada 
à data do Ano Letivo 2016/2017 é referido que a Escola EB 2,3 de Sto. António do Alto não considera no 
total de alunos os alunos do curso EFA para os cálculos pela Divisão de Educação efetuados para a Taxa 
de Ocupação. 
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integrar os educandos. A oferta existente situa-se na área administrativa da União de 

Freguesias de Faro – Sé e S. Pedro.  

 

Até ao ano letivo 2012/2013 existiram no concelho dois estabelecimentos a 

proporcionar a oferta deste recurso, Colégio Algarve (com o 2.º ciclo) e Colégio Nossa 

Senhora do Alto (2.º e 3.º ciclo), todavia, desde o ano letivo de 2013/2014 no regime 

privado ou cooperativo, o 2.º e 3 ciclos apenas são leccionados, no Colégio Nossa 

Senhora do Alto, desde 2014, cerca de 132 crianças/ano. 

 

Gráfico 42. Evolução da frequência total de alunos/as no 2.º e 3.º ciclo do ensino privado e 

cooperativo.  

 
Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017. Tratamento Departamento de Desenvolvimento Social e Educação (p.36). 
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mediatizado, lecionado na Escola da Ilha da Culatra (pertencente à União de 
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em frequência.  
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Este é mencionado como o único caso a nível nacional, todavia é salientada a 

importância desta resposta dada a insularidade do território e inerentes característica 

sociodemográficas e mesmo culturais da comunidade, que se refletem no facto dos/as 

alunos/as abrangidos/as se confrontarem com muitas dificuldades de adaptação ao 

formato de ensino regular, nomeadamente, comparativamente com os que frequentam 

respostas nos equipamentos de Faro e Olhão (2.º e 3.º ciclo). 

 

Por último e fruto de uma alteração recente, importa referir a transição de 

agrupamento da EB1/JI da Culatra do Agrupamento João da Rosa para o Agrupamento 

de Escolas da Tomás Cabreira, que permitiu religar os territórios, reforçando a 

comunicação interinstitucional das várias entidades do mesmo território administrativos 

(UF de Faro – Sé e S. Pedro), e o eficaz e eficientemente acionar das adequadas 

respostas educativas e formativas para as crianças e jovens residentes na Ilha da 

Culatra.  

 

Ensino Secundário 

 

 

O concelho de Faro encontra-se actualmente provido de um conjunto de equipamentos 

escolares com ótimas condições estruturais ao nível do ensino secundário, constituído 

por 3 estabelecimentos: a Escola Secundaria João de Deus; a Escola Secundária Tomás 

Cabreira e Escola Secundária Pinheiro e Rosa. 

 

Tendo muito recentemente sido reabilitado o parque escolar mais antigo, 

nomeadamente a Escola Secundária João de Deus e a Escola Secundária Tomás 

Cabreira, ambos os equipamentos revelam uma procura relativamente constante, 

demonstrando o gráfico seguinte que, com base nos dados cedidos pelos próprios para 

o efeito e apresentados no 8.º relatório de monitorização da Carta Educativa, a 

oscilação no número de alunos não é, nos vários momentos letivos apresentados, 

muito significativa.  

 

Sofrendo ligeiros aumentos e reduções no mesmo, a Escola Secundária Tomás 

Cabreira mantem-se como o estabelecimento com maior número de alunos desde o 
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ano letivo de 2011/2012, fator que se pode associar às modalidades de ensino 

englobadas na contagem pelo agrupamento54.  

 

Gráfico 43. Evolução da frequência total de alunos/as no Ensino Secundário55.  

 

 
Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017. Tratamento Departamento de Desenvolvimento Social e Educação (p.36). 

 

Saliente-se o acolhimento que as escolas secundárias deram à numerosa e 

diversificada oferta de ensino Cursos Profissionais, oferecendo alternativas de ensino 

com certificação profissional e de nível de ensino secundário, que preparam as/os 

estudantes quer para ingressar diretamente no mercado de trabalho, quer permitindo 

que optem por continuar os estudos e ingressar no ensino superior.  

 

Tendo como referência o ano letivo de 2016/2017 a distribuição de alunos/as em 

frequência diurna por equipamentos de ensino secundário, ano de escolaridade e 

                                                           
54

 Desde o ano letivo 2011/2012 incluindo no número total de alunos todas as modalidades, 
nomeadamente ensino recorrente por unidades capitalizáveis, curso EFA e Português para estrangeiros.   
55

 Incluindo alunos regime nocturno. 
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modalidade de ensino, no que concerne à capacidade oferecida por cada um dos 

estabelecimentos, demonstra que, embora próximo de atingir a sua capacidade de 

ocupação total, a situação no geral está bastante aceitável registando uma média de 

ocupação na ordem dos 89,7%56, assumindo, perante a comunidade escolar existente 

em geral e aos educandos em particular, excelentes condições estruturais de ensino. 

 

Quadro 47. Alunos no nível de ensino secundário (estabelecimentos de ensino 

público do concelho) – Ano letivo 2016/2017. 

 

  Ensino 
Regular  
(10.º ao 
12.º ano) 

Cursos 
Profissionais 

  Turmas Alunos Alunos/turma Capacidade Taxa de 
Ocupação

57
 

ES João 
de Deus 

552 116 32 668 21 35 91,42% 

ES Tomás 
Cabreira 

718 386 54 1104
58

 20 59 91,53% 

ES 
Pinheiro 
e Rosa 

251 250 27 501 19 32 84,38% 

Total 1521 752 113 2273 20 126 89,68% 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 (p.40) 

 

Num breve enunciar das opções de área privilegiadas pelos estudantes em cada uma 

das escolas, segundo o mesmo documento e sem aferição à distinção por género, no 

ano letivo em análise, registou-se nos três equipamentos uma prevalência de alunos 

matriculados nos cursos científico humanísticos de ciências e tecnologia, seguindo-se 

as línguas e humanidades e posteriormente as ciências socioeconómicas e as artes. 

Apenas na Escola Secundária Tomás Cabreira existe o Curso Especializado de Design 

de Comunicação e o de Artes Visuais59. 

 

Refira-se ainda que os cursos profissionais têm vindo a constituir-se como uma 

apelativa opção quando os/as alunos/as transitam para o 10.º ano. Cerca de 752 

estudantes enveredaram por esta via de ensino. Como se verifica ainda no quadro 40, 

                                                           
56

  8.º Relatório de actualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano 
Letivo 2016/2017 (p. 40) 
57

 Taxa de Ocupação Cálculos pela Divisão de Educação. 
58

 Não incluindo o regime nocturno. 
59

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano 
Letivo 2016/2017 (p. 40-43) 
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é na Escola Secundária Tomás Cabreira que se encontra a sua maioria, seguida da 

alternativa oferecida pela Pinheira e Rosa e João de Deus, por esta ordem. 

 

Diversidade nas Escolas do Concelho  

 

Se em 2008/2009 as escolas concelhias davam sinais de diversidade cultural, pelas 

diferentes nacionalidades de que eram compostas as turmas, verifica-se através da 

monitorização da Carta Educativa (8.º relatório) um considerável decréscimo nesta 

matéria em ambos os níveis de ensino, ensino básico (incluindo pré-escolar) e ensino 

secundário quando analisamos o ciclo de anos letivos 2008/2017.  

 

Em termos muito sumários, o referido relatório aponta no sentido de que foram “vários 

os cidadãos oriundos do Brasil e da Europa de Leste que regressaram ao seu país de 

origem” e/ou emigraram para outros países, tendo permanecido no nosso país e 

localidade apenas aqueles “cujas famílias se instalaram por tempo indeterminado ou 

mesmo definitivamente acabando por completar o ensino secundário e ingressando no 

ensino superior”. 

 

Gráfico 44. Evolução da frequência de alunos/as estrangeiros/as entre os anos letivos de 

2010/2011 a 2016/2017 – Ensino público.  
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Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 (p.46-47) 

 

Diretamente questionados para a realização do 8.º relatório de atualização e 

monitorização da carta educativa, os agrupamentos apontam 43 origens. No ano letivo 

em análise, no ensino pré-escolar e básico, originários maioritariamente da Ucrânia, 

Brasil, Moldávia, Roménia, Cabo-Verde e Marrocos e no ensino secundário, sendo o 

Brasil o país a assumir maior número de registos, seguindo-se a Moldávia e a Ucrânia, 

como principais locais de origem. 

 

Quadro 48. N.º Alunos Estrangeiros (estabelecimentos de ensino público do 

concelho), por nacionalidade – Ano letivo 2016/2017. 

 

 N.º Alunos Estrangeiros no Ensino Publico - Ano Letivo 2016-2017 

Locais de Origem  Educação Pré-Escolar e Ensino Básico Ensino Secundário 
Afeganistão 1   

África do Sul   1 

Albânia   1 

Alemanha 5 5 

Angola 9   

Argentina   1 

Bangladesh 1   

Bélgica 1   

Bielorrússia 1   

Brasil 68 32 

Bulgária 5 3 

Cabo-Verde 36 9 

China 9   

Colômbia   1 

Cuba   3 

E.U.A   1 

Espanha 4 5 

França 12 3 

Geórgia   1 

Guine 11   

Guiné-Bissau 2 5 

Holanda 3 2 

Iémen  1   

Índia 6   

Irão   1 

Itália 4 2 

Marrocos 23 1 
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Moçambique 4   

Moldávia 58 22 

Nepal   1 

Panamá 1   

Paraguai 2   

Polónia   1 

Reino Unido 9 2 

Roménia 54 23 

Rússia 6 2 

Senegal 1   

Suíça 2   

Turquia   1 

Ucrânia 73 22 

Uruguai 1   

Venezuela 4   

Vietname 1   

TOTAL 418 151 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 (p.46-47) 

 

Ensino Profissional 

 

No ano de 2016/2017, a funcionar em estabelecimentos públicos e não públicos, com 

equivalência ao 12.º ano de escolaridade, existiam três escolas secundárias e mais três 

outras instituições, com uma relativamente diversificada e possibilidade de escolha de 

áreas com saídas profissionalizantes distintas. Entre 2009 e 2017 aumentou a 

capacidade de resposta concelhia de 993 para 1201 alunos, distribuídos pelos vários 

equipamentos e áreas, oriundos do concelho de Faro e/ou de outros, a saber: 

 

o Escola Secundária Tomás Cabreira 

Secretariado 

Receção 

Eletrónica, Automação de Computadores 

Mecatrónica 

Analise Laboratorial 

Contabilidade 

Artes do Espetáculo – Interpretação 

Intérprete de Dança Contemporânea 
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Comercio 

Gestão de Equipamentos Informáticos 

 

o Escola Secundária João de Deus 

  Comunicação e Marketing 

Multimédia 

Técnico de Apoio Psicossocial 

 

o Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

  Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

  Organização de Eventos 

  Proteção Civil 

  Técnico de Apoio à Gestão Desportiva  

  Técnico Auxiliar de Saúde 

Técnico de Turismo 

Técnico de Restaurante e Bar 

Segurança e Salvamento em Meio Aquático 

 

o Escola Profissional D. Francisco de Avelar 

  Apoio à Infância 

  Animação Sociocultural 

  Apoio Psicossocial 

 

o Instituto de Educação Técnica de Seguros – Polo de Faro (INETESE) 

  Restauração – Variante de Cozinha e Pastelaria 

 

o Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve60 

  (nível IV) 

Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas 

Técnicas de Cozinha/Pastelaria 

Operações Turísticas e Hoteleiras  

(nível V) 

Gestão Hoteleira – Restauração e Bebidas 

Gestão Hoteleira – Alojamento 

                                                           
60

 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017 (p.86) 
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Gestão e Produção de Cozinha 

Gestão e Produção de Pastelaria 

Gestão de Turismo 

 

Apresentando-se como uma modalidade de educação muito atractiva, pela sua forte 

componente pratica, sobretudo na sua ligação estreita ao mercado de trabalho, em 

determinadas áreas permite que ao longo do percurso escolar destes jovens (muitos 

dos quais com insucesso e percursos de absentismo e mesmo abandono escolar no 

ensino regular) reforçam as suas competências pessoais e relacionais sejam criadas 

e/ou estimuladas, bem como reforçadas para que num caminho de autonomização e 

de transição para a maioridade possam estar capacitados para as diversidades a que 

estarão sujeitos após conclusão da sua formação especifica. 

 

No que concerne à caracterização da procura por esta vertente, a Escola de Hotelaria e 

Turismo liderou até 2009, dentro e fora do concelho, as alternativas concelhias por 

uma instrução profissionalizante.  

 

Destacando a relativa estabilidade do seu número de alunos, sublinhe-se a capacidade 

de acolhimento e a oferta relativamente ampla de áreas profissionais ligadas ao sector 

de hotelaria, turismo e restauração, não obstante serem os próprios alunos suportar os 

custos (para alguns elevados) associados à frequência. Ao longo dos vários anos 

letivos, como abaixo apresentado, esta escola manteve uma média de frequência na 

ordem das três centenas de alunos/as.  

 

Com áreas distintas, a Escola Secundaria Tomás Cabreira, desde 2009, acompanha o 

registo do número de alunos/as da Escola de Hotelaria e Turismo, seguindo-se a 

Escola Secundaria Pinheiro e Rosa e a Escola João de Deus que, dentro de um 

equipamento e ambiente escolar de ensino regular, oferecem aos/às alunos/as uma 

panóplia de ligações entre o cumprimento da escolaridade obrigatória e o mundo 

laboral, conciliando teoria e conteúdos programáticos dos programas nacionais 

educacionais à prática e à realidade do contexto laboral. 

 

Ainda neste domínio e habilitando as turmas não apenas para ingressarem diretamente 

no mercado de trabalho como a estimula-las a continuar o percurso formativo via curso 

de especialização e/ou ensino superior, no domínio do social saliente-se a forte 
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referência da Escola Profissional D. Francisco de Avelar que, no concelho e na area 

social, promove uma série de áreas formativas com saídas profissionalizantes de 

elevada procura e reconhecimento, nomeadamente pelas restantes instituições sociais 

do concelho. 

 

Por último e não menos importante é igualmente referenciado o Instituto de Educação 

Técnica de Seguros – Polo de Faro (INETESE), desde 2008/2009, face ao aumento da 

capacidade nos outros equipamentos, apresenta uma continua diminuição do seu 

número de alunos/as. 

 

Gráfico 45. Evolução do número de alunos/as no Ensino Profissional (equivalência ao 12.º 

ano de escolaridade), entre os anos letivos de 2008/2009 a 2016/2017. 

 
Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 (p.50-51) 
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Escola Secundária Tomás Cabreira 216 293 303 331 328 368 244 381 386

Escola Secundária Pinheiro e Rosa 155 238 261 258 260 235 154 170 250

Total 993 1096 1031 1035 1038 1115 886 1103 1201
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Combate ao Analfabetismo e Prosseguimento de Estudos em Meio 
Prisional 

 

A política de reinserção social em meio prisional, nos últimos anos, tem realizado uma 

especial e forte aposta na formação e na educação dos reclusos. No caso do 

Estabelecimento Prisional de Faro trata-se de uma comunidade relativamente jovem, 

maioritariamente em idade ativa e na faixa etária entre os 31 e os 40 anos de idade de 

nacionalidade portuguesa (116), num total de 146 reclusos. 

 

Gráfico 46. Estrutura Etária da População Prisional Estabelecimento Prisional de Faro (EPF, 

dados relativos a 2016) 

 

 

 

Fonte: 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017 (p.54) 

 

Entre outras prioridades de intervenção concertam esforços no sentido de combater o 

analfabetismo e assegurar a formação em competências básicas, promover o 

prosseguimento de estudos para os detidos que apenas concluíram o 1.º ciclo ou o 

2.ºciclo, e mesmos os que já adquiriram o 9.º ano de escolaridade, visando o 

prolongamento de estudos e/ou a conclusão de habilitações ao nível do 2.º e 3.º ciclo, 

ou secundário e mesmo incentivando à continuidade de estudos no ensino superior. 
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Dados cedidos para a redação do 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do 

concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017 fundamentam a 

necessidade desta intervenção, 14% dos reclusos não tinha o 1.º ciclo completo e 

87% da população prisional completou, no máximo, o 9.º ano de escolaridade. 

 

Quadro 49. Habilitações Literárias Estabelecimento Prisional de Faro (EPF, dados 

relativos a 2016) 

 

Habilitação Literárias  N.º de 
casos  

 % 

NSLE (Não Sabe Les Escrever)  9 6% 

SLE (Sabe Ler Escrever) - 1.º Ciclo  11 8% 

1.º Ciclo 40 27% 

2.º Ciclo 34 23% 

3.º Ciclo 33 23% 

10.º Ano 4 3% 

11.º Ano 4 3% 

12.º Ano 6 4% 

Frequência Universitária 2 1% 

Bacharelato 0 0% 

Licenciatura 3 2% 

TOTAL 146 100%  146 100% 

 

Fonte: Caracterização da Pop. Prisional afeta e Atividades desenvolvidas – E.P. DE FARO A 01/03/2016, dados cedidos 

para o 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, tratamento CLASF (p.2). 

 

 

A aprendizagem e consolidação da língua portuguesa (20,5% dos reclusos eram de 

outras nacionalidades) e a aquisição de conhecimentos de outras línguas, 

nomeadamente a língua inglesa, são encarados como fatores facilitadores do processo 

de reinserção e do projeto vida de integração laboral e societal dos reclusos. 

 

O apoio à prática desportiva e inerente promoção de hábitos de vida saudáveis, com a 

sua mais valia quer no campo da saúde, quer na aquisição de competências pessoais 

que visam o respeito e o cumprimento de regras e normas, apresenta uma grande 

adesão de inscritos, como o gráfico que se apresenta o demonstra. 
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Gráfico 47. Modalidades de Ensino por número de alunos inscritos – Escola Associada 

Agrupamento João de Deus (EPF, dados relativos a 2016). 

 

 
Fonte: Caracterização da Pop. Prisional afeta e Atividades desenvolvidas – E.P. DE FARO A 01/03/2016, dados cedidos 

para o 8.º relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 

2016/2017, tratamento CLASF (p.3). 

 

Em 2015, reforçando a formação continua e a maximização de fatores de inclusão, no 

Estabelecimento Prisional de Faro foram promovidos pelo Centro Protocolar de 

Formação Profissional para o Setor da Justiça (C.P.J.) dois cursos de formação, um de 

150 horas, outro de 200h, um denominado Formar para Integrar e outro Pintura de 

Construção, com respectivamente 15 e 17 reclusos inscritos. Do total de 32 formandos, 

26 terminaram os respectivos cursos. 

 

Parte integrante do projeto educativo do Estabelecimento prisional de Faro, este 

promove ainda, na sua intervenção, experiências de trabalho e voluntariado bem como 

facilita a participação em ações que visem estímulos para que a população prisional 

possa canalizar a sua criatividade para a prática de atividades lúdicas que contribuam 

para a sua estabilização emocional. 
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Sistema de Prestações Sociais 

 

As várias medidas de apoio pecuniário demonstram-nos a dimensão dos insuficientes 

recursos e reforçam as preocupações sobre as limitações sentidas por camadas 

específicas da população.  

 

A título de indicadores de pobreza, enunciam-se alguns dados cedidos pelo Gabinete 

de Planeamento e Estratégia do ISS IP, relativos à estruturação de medidas de apoio à 

população como, o Rendimento social de Inserção (RSI), o Complemento Solidário 

para Idosos (CSI), as Pensões de Velhice, Invalidez e Sobrevivência e à data Prestação 

Famíliar, Bonificação por Deficiência. 

 

Neste domínio importa desconstruir alguns preconceitos nomeadamente no que 

concerne à medida mais conhecida ao nível da opinião pública, o Rendimento Social de 

Inserção61.  

 

O NLI (Núcleo Local de Inserção), estrutura de parceria que acompanha os processos 

desta prestação, é constituído por entidades de vários sectores: segurança social, 

parceiros da saúde, emprego e formação profissional, educação, e habitação (através 

da autarquia); igualmente participam o GATO, a Associação N. Sra dos Navegantes, o 

Movimento de Problemática da Sida; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em 

Risco e a Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Faro e Loulé). 

 

São vários os temas abordados, em torno de objectivos relacionados com a promoção 

da autonomia das famílias beneficiárias de rendimento social de inserção, através da 

sua integração laboral e social, tais como a estratégia a delinear em parceria, 

alcoolismo, toxicodependência, HIV/Sida, Envelhecimento; Deficiências; 

Desenvolvimento Local, articulação com Projectos/Programas; Recursos/Necessidades; 

Emprego – Plano de Integração, Educação e Habitação.  

 

                                                           
61

 Apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, 
constituído por uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas, 
e um programa de inserção que integra um contrato (conjunto de ações estabelecido de acordo com as 
características e condições do agregado familiar do requerente da prestação), visando uma progressiva 
inserção social, laboral e comunitária dos seus membros. 
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Não foi sido possível aferir dados relativos às habilitações literárias, dimensão e 

composição do agregado famíliar e tempo médio de acompanhamento dos 

requerimentos não cessados.  

 

Dados cedidos para o efeito, referem que em janeiro de 2017 o concelho de Faro teve 

53 dos 380 processos entrados na região assumindo 14% da totalidade de 

requerimentos e tendo obtido deferimento concelhio para cerca de 58% dos 

requerimentos. 

 

Gráfico 48. Número de processos de RSI de titulares residentes no distrito de faro, por 

concelho, entrados e deferidos (jan2017).  

 
 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados em 18.05.2018. Q11 - 

Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

São vários os constrangimentos relativos a esta intervenção/contratualização 

inviabilizando parte dos processos e levando-os à sua cessação. A pouca motivação 

dos próprios beneficiários em cumprirem o acordado, a diversidade e a dimensão da(s) 

problemática(s); a complexidade do próprio processo e a rigidez de procedimentos 

(prazos e outras exigências técnico administrativas); a insuficiente capacidade de 

algumas respostas das estruturas e recursos de inserção e, por vezes, a divergência de 

interesses entre os parceiros transparecendo na sobrerepresentatividade que Faro 

assume no panorama do distrito (21% do total de requerimentos cessados), com uma 

média de tempo de permanência na medida superior ao da região em 8 meses. 
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Quadro 50. Número de processos de RSI cessados em 2017 de RSI de titulares 

residentes no distrito de Faro, por concelho e tempo médio de permanência na 

medida. 

 

  N.º Requerimentos Cessados Tempo Médio de Permanência na 
Medida (em meses) 

Albufeira 101 15 

Alcoutim 11 15 

Aljezur 21 31 

Castro Marim 39 21 

Faro 298 30 

Lagoa 69 26 

Lagos 80 26 

Loulé 146 26 

Monchique 16 20 

Olhão 167 26 

Portimão 177 25 

SB Alportel 19 28 

Silves 86 17 

Tavira 44 19 

Vila do Bispo 8 23 

Vila R. St. Ant.º 124 19 

TOTAL 1406 22 

 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados operacional em 

18.05.2018. Q10 - Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

Alguns indicadores dão indícios da caracterização dos beneficiários. Dados cedidos 

recentemente, referentes ao mês de janeiro de 2018, dão conta de uma maior 

representatividade do sexo masculino (471) no total de 910 residentes em Faro que 

beneficiam desta medida.  

 

No concerne à variável geográfica, território de residência, os mesmos ressaltam que a 

esmagadora maioria (68%) reside na União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), 

apresentando a Freguesia do Montenegro apenas 4% do total de beneficiários/as. 
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Quadro 51. N.º de beneficiários de RSI residentes no concelho de Faro, com 

processamento de RSI em janeiro de 2018, por freguesia de residência e sexo. 

 

Freguesia de Residência Mulheres Homens Total 

Conceição e Estoi 71 79 150 

Faro (Sé e S. Pedro) 300 319 619 

Montenegro 20 17 37 

Sta. Bárbara de Nexe 48 56 104 

Total 439 471 910 

 

 Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados em 18.05.2018. Q5 - 

Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

No que respeita à estrutura etária da população beneficiária, verifica-se que uma 

percentagem dos beneficiários tinha, à data da consulta do sistema, uma idade inferior 

a 18 anos (cerca de 349), e concentrava-se novamente no território urbano (UF. Sé e 

S. Pedro). 

 

Montenegro assume-se como a única freguesia cujo maior número de beneficiários de 

RSI, à data, tem uma idade igual ou superior a 50 anos (15 entre os 37 beneficiários).  

 

Quadro 52. N.º de beneficiários de RSI residentes no concelho de Faro, com 

processamento em janeiro de 2018, por freguesia de residência e escalão etário. 

 

Freguesia de Residência <18 anos 18 a 29 anos 30 a 49 anos >=50 anos Total 

Conceição e Estoi 57 25 30 38 150 

Faro (Sé e S. Pedro) 230 99 137 153 619 

Montenegro 9 4 9 15 37 

Sta. Bárbara de Nexe 53 6 28 17 104 

Total 349 134 204 223 910 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados em 18.05.2018. Q6 - 

Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

Apenas 3% dos beneficiários (29) possuem em paralelo rendimentos do trabalho, 

sendo na sua maioria (21) residentes na área da U.F. de Faro (Sé e S. Pedro) 2162. 

                                                           
62

 Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados em 18.05.2018. Q8 - Dados cedidos a 

21.08.2018 ao CLAS de Faro. 
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Por último, refira-se que o valor médio da prestação RSI varia nas quatro divisões 

administrativas. A Freguesia de Montenegro registando o valor médio mais elevado de 

133,37 €. Apesar de deter a maior incidência de beneficiários, a U.F. de Faro, 

apresenta o terceiro valor médio mais baixo, cerca 117,63 €. 

 

Quadro 53. Valor médio da prestação de RSI em janeiro de 2018 por agregado 

famíliar, residente no concelho de Faro, por freguesia.  

 

Freguesia de Residência Valor médio PPRSI por 
agregado 

Conceição e Estoi 120,09 

Faro (Sé e S. Pedro) 117,63 

Montenegro 133,37 

Sta. Bárbara de Nexe 111,56 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados em 18.05.2018. Q10 - 

Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

 

Relativamente ao número de requerimentos de Complemento Solidário para Idosos63 

(CSI) entrados no período 2008-2017, verificou-se uma considerável oscilação. Se em 

2008, em toda a região do Algarve, deram entrada perto de 7.000 requerimentos, em 

2014 totalizaram 787 requerimentos. 

 

A reconfiguração geográfica do accionar desta medida de apoio, verificada entre 

concelhos e nos vários anos em análise, demonstra-nos que as alterações conjunturais 

não foram sentidas da mesma forma em cada território. Em 2008, Silves, Olhão e 

Loulé foram os concelhos da região onde maior número de requerimentos deu entrada 

com 930, 840 e 821 requerimentos registados, respectivamente. Todavia, no último 

ano em análise, 2017, o concelho de Faro assume o maior número de entrada de 

requerimentos de CSI, cerca de 215, seguido dos concelhos contíguos Olhão (176) e 

Loulé (166). 

 

                                                           
63

 O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio em dinheiro pago mensalmente aos idosos de 
baixos recursos, com idade igual ou superior à idade normal de acesso à pensão de velhice do regime 
geral de Segurança Social, ou seja, 66 anos e 4 meses e residentes em Portugal. 
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Quadro 54. N.º de requerimentos de CSI entrados no distrito de Faro, por concelho 

de residência e ano. 

 

Concelho residência 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Albufeira 313 161 88 62 74 78 39 58 100 108  

Alcoutim 114 60 48 22 18 13 8 9 26 10  

Aljezur 208 62 32 20 15 20 13 13 45 10  

Castro Marim 150 55 22 20 19 16 14 11 39 21  

Faro 661 248 168 140 139 140 100 83 160 215  

Lagoa 250 118 52 34 48 40 55 49 56 59  

Lagos 475 141 61 30 47 49 41 33 77 75  

Loulé 840 366 177 140 165 150 102 114 183 166  

Monchique 304 90 49 24 40 38 27 23 46 43  

Olhão 749 283 168 113 125 173 131 128 207 176  

Portimão 821 280 174 111 119 120 63 85 145 135  

SB Alportel 84 220 17 20 34 12 23 15 41 23  

Silves 930 238 112 81 98 97 65 76 143 119  

Tavira 583 331 121 120 92 89 78 70 93 141  

Vila do Bispo 204 66 22 12 19 15 12 9 19 18  

Vila R. St. Ant.º 269 175 37 64 61 56 16 43 34 83  

TOTAL 6955 2894 1348 1013 1113 1106 787 819 1414 1402  

 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados operacional em 

06.07.2018. Q13 - Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

 

Ainda no que respeita aos dados cedidos, entre 2008 e 2017 e na maioria dos 

concelhos, cerca de 50% dos requerimentos entrados foram efectivamente deferidos. 

Excepção para o ano de 2014 em que a média se situou abaixo dos 40%, onde o 

concelho de Faro apresentou ainda uma ponderação inferior, na ordem dos 35%. 

 

Quadro 55. Requerimentos de CSI deferidos no distrito de Faro, por concelho de 

residência e ano (%). 

 

Concelho residência 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Albufeira 42,8% 47,2% 38,6% 45,2% 40,5% 43,6% 43,6% 46,6% 37,0% 44,4% 

Alcoutim 48,2% 55,0% 54,2% 40,9% 50,0% 76,9% 50,0% 0,0% 26,9% 90,0% 

Aljezur 35,6% 37,1% 40,6% 65,0% 60,0% 65,0% 30,8% 38,5% 15,6% 50,0% 
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Castro Marim 54,7% 34,5% 59,1% 50,0% 42,1% 43,8% 28,6% 27,3% 51,3% 57,1% 

Faro 45,7% 51,2% 43,5% 41,4% 52,5% 55,0% 35,0% 53,0% 42,5% 53,5% 

Lagoa 50,4% 40,7% 38,5% 32,4% 41,7% 27,5% 40,0% 49,0% 28,6% 57,6% 

Lagos 33,5% 59,6% 50,8% 53,3% 53,2% 42,9% 34,1% 42,4% 51,9% 48,0% 

Loulé 48,5% 55,5% 42,4% 48,6% 49,7% 48,7% 42,2% 52,6% 38,8% 58,4% 

Monchique 43,1% 52,2% 55,1% 58,3% 32,5% 57,9% 55,6% 60,9% 28,3% 25,6% 

Olhão 47,7% 44,9% 42,9% 38,1% 48,0% 44,5% 31,3% 55,5% 41,5% 44,9% 

Portimão 46,4% 45,4% 43,7% 59,5% 41,2% 47,5% 36,5% 47,1% 48,3% 51,1% 

SB Alportel 63,1% 49,1% 52,9% 70,0% 41,2% 58,3% 39,1% 26,7% 29,3% 78,3% 

Silves 44,6% 40,3% 34,8% 44,4% 42,9% 47,4% 46,2% 48,7% 45,5% 61,3% 

Tavira 48,5% 42,6% 50,4% 50,8% 48,9% 46,1% 44,9% 40,0% 41,9% 44,7% 

Vila do Bispo 34,3% 37,9% 45,5% 25,0% 26,3% 33,3% 58,3% 22,2% 26,3% 72,2% 

Vila R. St. Ant.º 52,0% 35,4% 56,8% 48,4% 54,1% 46,4% 50,0% 53,5% 73,5% 45,8% 

TOTAL 45,6% 46,5% 44,5% 47,5% 46,5% 47,6% 39,5% 48,4% 41,1% 51,4% 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados operacional em 

06.07.2018. Q13 - Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

No que respeita às prestações famíliares como os requerimentos de Bonificação por 

Deficiência, sublinhe-se o triplicar do número de requerimentos entrados entre 2008 e 

2017, de 33 para 91, sendo que no global, entre 2008 e 2017, na região, verificou-se 

um aumento na ordem dos 245. 

 

Fruto da divulgação da medida saliente-se a considerável proporção de deferimentos 

que reforça a preocupação no apoio às famílias com elementos com deficiência no 

agregado. 

 

Quadro 56. Requerimentos de Bonificação por Deficiência no distrito de Faro, por 

concelho de residência e ano. 

 

  Faro Algarve 

  Entrados  Deferidos Indeferidos Entrados  Deferidos Indeferidos 

2008 33 34 10 344 327 80 

2009 60 51 6 509 450 83 

2010 58 44 7 476 362 85 

2011 68 44 32 547 364 195 

2012 70 44 36 479 338 278 

2013 70 64 5 433 423 29 

2014 69 63 4 470 429 20 

2015 51 45 6 563 499 36 
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2016 70 62 4 578 539 31 

2017 91 78 5 589 540 34 

 

 

Fonte: Sistema de informação da Segurança Social (SISS/SESS). Situação da base de dados operacional em 

06.07.2018. Q13 - Dados cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

No sistema de pensões, quer no regime contributivo, quer no não contributivo, são três 

as modalidades: invalidez, velhice e sobrevivência. O Regime contributivo, englobando 

o regime geral e o regime rural regulamentar e o não contributivo, agregando o regime 

pensão social e o regime rural transitório. 

 

O concelho de Faro, na qualidade de capital de distrito e cidade de serviços, evidencia-

se pela grande representatividade de pensionistas de velhice do regime contributivo 

(10680).  

 

No que concerne ao regime não contributivo, Faro possui um considerável número de 

pensionistas por invalidez (302), inclusive superior ao número de pensionistas por 

velhice (202), indicador que pode indiciar a existência de (in)capacidades e 

(in)acessibilidades a bens e serviços por insuficiência de recursos económicos. 

 

Quadro 57. N.º de pensionistas por invalidez de Bonificação por Deficiência no 

distrito de Faro, por concelho de residência e ano. 

 

  Regime Contributivo Regime Não Contributivo 

  Invalidez Velhice Sobrevivência Invalidez Velhice Sobrevivência 

Albufeira 484 5155 1931 124 113 14 

Alcoutim 49 944 321 9 18 0 

Aljezur 74 1085 401 16 24 4 

Castro Marim 68 1415 491 37 21 2 

Faro 783 10680 3466 302 202 19 

Lagoa 359 3739 1355 82 76 3 

Lagos 381 4996 1813 116 80 6 

Loulé 720 10446 3854 275 311 19 

Monchique 101 1460 497 34 44 0 

Olhão 547 7222 2724 310 172 16 

Portimão 959 9942 3320 218 160 28 

SB Alportel 121 1768 700 43 53 5 
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Silves 585 6819 2564 184 118 15 

Tavira 263 4804 1896 120 112 6 

Vila do Bispo 71 975 353 20 8 0 

Vila R. St. Ant.º 222 3423 1315 78 60 6 

TOTAL 5787 74873 27001 1968 1572 143 

 

Fonte: CNP, Beneficiários e Montantes Processados por ano, Estatística Anual. Situação em 31.12.2017. Q16 - Dados 

cedidos a 21.08.2018 ao CLAS de Faro. 

 

É da competência das câmaras municipais o apetrechamento, a manutenção dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo, bem como a comparticipação 

no apoio às crianças desses níveis de ensino no domínio da ação social escolar64. 

 

Neste âmbito, o Despacho n.º 20956/2008, de 11 de agosto, determinou novas 

diretrizes no âmbito da regulação das condições de aplicação das medidas de ação 

social escolar, particularmente no que diz respeito ao apoio alimentar, alojamento, 

auxílios económicos, bem como à atribuição de bolsas de mérito e ao apoio especial no 

acesso a computadores pessoais. 

 

Entre os anos letivos 2010/11 e 2011/12, devido à alteração do per capita dos escalões 

o número de alunos com escalão A diminuiu e o escalão B aumentou, na sequência da 

inclusão do escalão 3 da segurança social na atribuição do mesmo. Em 2013/14 

verificou-se um aumento pouco significativo de alunos com escalão A, 

comparativamente ao anterior ano letivo. 

 

Na análise do último ano lectivo 2017/18, saliente-se que no total usufruíram deste 

apoio financeiro cerca de 1.501 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, 801 foram 

abrangidas pelo escalão A e as restantes 700 pelo escalão B. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 n.º 2 e n.º 4 do artigo.º 14 do Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de agosto; alínea hh) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; artigos 4.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 
28 de dezembro e Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, 



 

Diagnóstico Social  Página 181 de 328 

 

Gráfico 49. Evolução alunos carenciados (SASE A/B). 

 

Fonte: Dados tratados e cedidos pela Divisão de Educação a 14.09.2018. 

 

Ainda a este respeito, por ter verificado o agravamento das situações económicas de 

muitas famílias do concelho, o Município de Faro decidiu abranger nos apoios a prestar 

aos alunos os escalões 3 e 4 da Segurança Social, incluindo-os no escalão B. 

 

Os protocolos de transferência de verbas entre o Município de Faro e os agrupamentos 

de escolas, são anualmente estabelecidos sendo que as rubricas contempladas nos 

respetivos protocolos abrangem diversas áreas, entre as quais a verba apresentada no 

quadro seguinte, da ação social escolar no que se refere ao escalão A e escalão B, mas 

ainda ao material didático e de desgaste, aos consumíveis para impressoras, 

documentos administrativos, projetos educativos e ainda conservação e manutenção 

dos edifícios e do equipamento informático. 

 

 

 

 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

801

894 869 876
822

697 683

824
813

882

715
700

646 648 634 614
638

607

398 396

294

101

Escalão A Escalão B
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Quadro 58. Valor pago por criança, nível de ensino e escalão (Ano lectivo 

2017/2018). 

 

 Valor pago por 

criança/ano 

Total Anual 

2017/2018 

Total Global 

  Pré-escolar  1.º Ciclo  

80.570,00 € Escalão A 70,00 € 11.095,00 € 69.475,00 € 

Escalão B 35,00 € 

 

Fonte: Dados tratados e cedidos pela Divisão de Educação a 14.09.2018. 

 

Tendo ainda como referência o ultimo ano letivo, em 2017/18, o Município de Faro 

atribuiu 16 bolsas de estudo a estudantes do ensino secundário e superior. Estes 

apoios pecuniários destinam-se a alunos em situação de carência e/ou vulnerabilidade 

económica, contribuindo desta forma para apoiar o prosseguimento de estudos dos/as 

alunos/as do concelho.  

 

Quadro 59. Número de Bolsas de Estudo – Ano Letivo 2017/18. 

 
 

Bolsas atribuídas Valor Mês/aluno Valor Ano/Aluno Total Global 

Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior Secundário Superior 

8 8 * 223,00 € 223,00 € 2.230,00 € 2.230,00 € 17.840,00 € 17.840,00 € 

*existiram 2 desistências, sem candidatos em lista de espera para atribuição dos lugares vagos 

 

Fonte: Dados tratados e cedidos pela Divisão de Educação a 14.09.2018. 

 

No ano letivo 2017/18 foram atribuídas 16 bolsas de estudo, 8 a estudantes do ensino 

secundário e 8 a estudantes universitários. Registaram-se 2 desistências, tendo dois 

estudantes universitários optado por bolsas de outras instituições. Uma vez que não 

havia candidatos em lista de espera, não foi feita nova atribuição. 
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Acesso à Saúde  

 

Tendo por base a bateria de indicadores constantes do Perfil Local de Saúde do ACES 

Central 201765, referentes ao ano de 2016 (Faro), que harmoniza e sinteticamente nos 

transmite “um olhar integrador sobre a saúde da população da area geográfica” à qual 

o concelho de Faro pertence, pretende-se no presente sub-capítulo uma compilação de 

informação que extrapolada, pois no referido documento não é tratada por municípios, 

possa caracterizar em termos de saúde o concelho de Faro.  

 

Integrado numa área geográfica mais abrangente que reúne informação sobre 5 

concelhos da região, o Perfil de Saúde que aqui se pretende sumarizar dirá respeito a 

aspetos relevantes da area de todo o ACES Central 66  e, sempre que possível 

(disponível), do concelho de Faro, intentando na abordagem possível constituir-se 

como um instrumento de apoio “à tomada de decisão e intervenção”, com vista ao 

incremento da qualidade, eficiência e eficácia no acesso aos equipamentos e serviços 

de saúde locais, regionais e nacionais. 

 

Quando falamos sobre o tema do acesso à saúde, quais os recursos existentes e quais 

as problemáticas e constrangimentos dominantes, temos que considerar a dimensão 

populacional deste agrupamento que localizado na zona central da região do ALGARVE 

abrange em conjunto uma população residente de 226.729 habitantes (51% da 

população da região do Algarve) tendo nos últimos censos crescido 16,3% valor 

próximo ao crescimento registado na região (14,1%) e consideravelmente superior ao 

crescimento registado em Portugal continental (1,8%). 

 

Em destaque no Perfil de Saúde do ACES Central, no triénio 2014-2016, algumas 

alterações de comportamentos da população acompanhada, por um lado tranquilizam-

nos, por outro inquietam-nos e trazem, em determinados domínios, algumas 

inquietações. Nas questões da parentalidade no geral e da maternidade em particular, 

regista-se a diminuição da proporção de nascimentos em mulheres com menos de 20 

                                                           
65

 Os perfis Locais de Saúde foram desenvolvidos no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde dos 
Departamentos de Saúde Publica das cinco ARS de Portugal Continental. Encontram-se disponíveis os 
perfis das várias regiões no portal da ARS, encontrando-se o Perfil do ACES Central disponível em: 
https://www2.arsalgarve.min-saude.pt/pls2017/PeLS2017_A50.htm  
66

 Agrupamento de Centros de Saúde Central (Concelhos: Faro, Olhão, S. Brás de Alportel, Loulé e 
Albufeira. 
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anos (situada nos 2,9%) valor inferior ao da região do Algarve (3,2%). Todavia, 

mantém-se superior ao registado a nível nacional, situado nos 2,6%. 

Gráfico 50. Evolução da Proporção (%) de nascimentos em mulheres de idade inferior a 20 

anos (média anual por triénio). 

 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 
 

Assumindo a tendência inversa e com um valor superior à proporção da região 

(26,7%) e inferior à do país (30%), evidencia-se no Aces Central cada vez mais a 

opção das famílias por um adiamento da maternidade, invertendo o histórico das 

últimas duas décadas, 27,1% dos nascimentos em “mulheres com idade superior a 35 

anos”.  
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Gráfico 51. Evolução da Proporção (%) de nascimentos em mulheres de idade igual ou 

superior a 35 anos (média anual por triénio) 

 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

Relativamente ao indicador nascimentos, embora no geral no último biénio tenha 

aumentado ligeiramente, do primeiro para o segundo se ao nível nacional a proporção 

de nascimentos pré-termo desceu de 8,5% para 7,7% pelo inverso na região e 

concelho registou-se um positivo aumento. Quando analisada a proporção de 

nascimentos pré-termo no biénio em analise mais recente, o Aces Central situava-se 

nos 8,0%, muito próximo da proporção da região e do próprio continente com 7,9% 

respectivamente. 

 

Quadro 60. Evolução da proporção (%) de nascimentos pré-termo (Média anual por 

triénios) 

 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 

Continente 8,5 7,7 7,9 

ARS Algarve 7,5 8,1 7,9 

Aces Central 7,6 8,5 8,0 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

Ainda neste domínio é dado destaque ao indicador baixo peso à nascença (que pode 

em alguns casos ser consequência de problemáticas e áreas a descoberto no apoio à 

maternidade desde a gravidez) onde nos registos do Aces Central é ressaltado que 
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esta proporção tem aumentado e assume no último triénio uma média superior à 

região e ao continente, na ordem dos 9,7% (média regional 9,2% e nacional de 

8,8%). 

 

Gráfico 52. Evolução da proporção (%) de crianças com baixo peso (Média anual por 

triénios). 

 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

Nota ainda para a continuidade de uma evolução positiva no que concerne ao 

indicador mortalidade infantil cuja apresentação constante no perfil de saúde revela 

que a região no geral e a área do Aces, em particular, assume uma realidade mais 

favorável que a nacional, ao apresentar um índice de 2,1%, contra 2,6% na região e 

2,8% no país. 

 

O perfil de saúde traçado em 2016, informa ainda que a taxa bruta de mortalidade nos 

últimos 15 anos voltou a aproximar-se da permilagem de 2001 sendo superior na 

região e no Aces Central relativamente aos valores observados a nível continental. 
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Quadro 61. Evolução da Taxa Bruta de Mortalidade (/1000 habitantes), anos 2001, 

2006, 2011 e 2016. 

 

  2001 2006 2011 2016 

Continente 10,1 9,7 9,8 10,7 

ARS Algarve 11,5 10,7 10,3 11,8 

Aces Central 10,8 9,7 9,2 11,0 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

No que concerne à mortalidade proporcional67 por grandes grupos de causas de morte, 

englobando ambos os sexos e todas as faixas etárias, sublinhe-se a preocupação 

transparecida nos dados apontados para as doenças do aparelho circulatório (embora 

se apresente com taxas inferiores à região e consideravelmente mais reduzidas que as 

do continente).  

 

Neste espectro seguem-se as doenças do foro oncológico (nomeadamente no que 

respeita a tumores malignos), que embora com uma realidade paralela ao panorama 

regional e nacional não deixam de inquietar munícipes e estruturas/equipamentos de 

saúde ao nível da prestação de cuidados médicos preventivos e de acompanhamento 

no que concerne à monitorização do acesso à saúde a nível local. 

 

Gráfico 53. Mortalidade Proporcional por grande Grupo de Causas de Morte no Triénio 

2012-2014, para todas as idades e ambos os sexos. 

 
Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 
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Quando analisado pelo Observatório o fenómeno da “mortalidade prematura 

padronizada pela idade” (≤ 75 anos), o Algarve e no que concerne ao registo das 

causas de morte, assume valores superiores ao país (continente) com significância ao 

nível estatístico nomeadamente algumas “doenças infeciosas parasitárias”, tuberculose, 

VIH/sida, tumores malignos (total), tumor maligno do aparelho respiratório (traqueia, 

brônquios e pulmão), doenças do aparelho circulatório (nomeadamente isquémica do 

coração), “os sintomas, sinais e achados anormais” não classificados e as causas 

externas de mortalidade como os suicídios e a morte por “acidentes de transporte”.  

 

Destaque ainda para o registo na região do algarve, por relação à realidade nacional 

de uma menor incidência de mortalidade por doença endócrina, nutricional e ou 

metabólica (nomeadamente a doença cronica do fígado e cirrose e a diabetes 

mellitus), embora se mantenha uma constante na proporção de inscritos com 

diagnóstico ativo. Segundo o Perfil de Saúde no que respeita ao Aces Central e 

comparativamente às características da região e do país sendo referido “não se 

observando oscilações (positivas ou negativas) com significância estatística”. 

 

Quadro 62. Mortalidade Proporcional por grande Grupo de Causas de Morte no 

Triénio 2012-2014, para as idades inferiores a 75 anos e ambos os sexos. 

 

  Continente ARS Algarve ACES Central 

Tumores malignos 39,9 40,4 40 

Doenças aparelho circulatório 19,2 19,5 19,8 

Causas externas 7,5 8,5 8,7 

SSA não classificados 7,9 8,5 8 

Doenças aparelho respiratório 5,5 4,9 5 

Doenças infeciosas 3,1 3,5 4,1 

Doenças endócrinas 4,1 3 3,1 

Doenças S. Nervoso 2,8 2,3 2,3 

Outras causas 1,7 1,5 1,5 

Doenças aparelho geniturinário 1,2 1,3 1,2 

Doenças Sistema Osteomuscular 0,5 0,5 0,6 

Afeções no período perinatal 0,5 0,3 0,4 

Doenças do sangue 0,3 0,3 0,4 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 
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Destaque-se, por ultimo, no que concerne à taxa de mortalidade prematura 

padronizada pela idade” (≤ 75 anos), a prevalência regional e local das causas 

externas de mortalidade no ranking das 3 principais causas de morte em pessoas com 

idade inferior a 75 anos.  

 

Se o registo regional já indicava uma prevalência superior à média anual a nível 

nacional, “as causas externas” como grande grupo de causas de morte prematura, na 

àrea de abrangência geográfica do Aces Central, aumenta e chega mesmo a 

ultrapassar a sua representatividade durante os três triénios analisados no Perfil Local 

de Saúde 2017. 

 

Como exceção, a morte por “acidentes de transporte” é a única causa externa de 

morte em que a taxa registada no Aces central embora ainda superior à média anual 

registada no país é inferior à média da ARS Algarve. 

 

Facilmente associadas a consequências de comportamentos e representações que 

societariamente se podem minimizar e ou erradicar através de alterações na 

envolvente e/ou depender da adoção de politicas ou medidas preventivas.  

 

As causas externas na morte prematura como as quedas acidentais e as lesões68 e por 

último e não menos importante “os suicídios e lesões auto provocadas 

voluntariamente”, sobretudo em indivíduos do sexo masculino, assumem em toda a 

região no geral, e em particular na area geográfica do Aces Central ao qual o concelho 

de Faro pertence, preocupantes registos nos quais as áreas territoriais que nos são 

mais próximas revelam taxas consideravelmente superiores à do país (continente). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 O documento menciona que se “ignora se as lesões foram acidentais ou intencionalmente infligidas” 
in Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve. 
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Quadro 63. Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100000 habitantes) nos 

triénios 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014 (média anual), na população com 

idade inferior a 75 anos (ambos os sexos e sexo masculino) e grande Grupo Causas 

Externas 

 

Grandes Grupos de Causas de Morte Prematura - Causas Externas 

≤ 75 anos Continente ARS Algarve Aces Central 

HM H HM H HM H 

Triénios 10/
12 

11/
13 

12/
14 

10/
12 

11/
13 

12/
14 

10/
12 

11/
13 

12/
14 

10/
12 

11/
13 

12/
14 

10/
12 

11/
13 

12/
14 

10/
12 

11/
13 

12/
14 

Causas 
Externas 

26,
5 

25 25,
6 

42,
7 

40,
5 

41 34,
7 

33,
2 

31,
5 

57,
1 

55,
6 

53,
1 

33,
4 

31,
7 

30,
1 

56,
2 

54,
3 

53,
2 

Acidentes 
de 

Transporte 

7,6 6,8 6,3 12,
5 

11,
3 

10,
8 

12,
2 

10,
1 

8,9 21,
3 

17,
8 

16,
1 

11,
3 

9,6 8,9 21 16,
8 

15,
9 

Quedas 
Acidentais 

1,5 1,5 1,7 2,4 2,4 2,8 1,1 1,5 1,8 1,9 2,7 2,9 0,9 1,6 2 1,9 2,9 3,3 

Suicídios e 
lesões auto 
provocadas 

voluntariam
ente 

8 8 8,5 13 13,
2 

13,
7 

10,
8 

11,
3 

11,
5 

17,
9 

19,
4 

19,
8 

11,
1 

11,
1 

11,
2 

18,
4 

20,
2 

20,
9 

Lesões 4,2 3,8 3,8 6,6 6 5,9 3,6 3,3 3,4 6,2 5,5 5,4 3 2,7 2,9 5,4 4,9 5,5 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

No que respeita a determinantes que podem ter impacto socioeconómico nas famílias, 

enunciam-se ainda alguns indicadores que tem a sua génese em escolhas e 

comportamentos individuais mas que culminam em problemas vários de saúde e 

socioeconómicos como a proporção de “inscritos com diagnóstico ativo por abuso de 

tabaco”, “excesso de peso”, “abuso crónico de álcool” e “abuso de drogas”. Na 

generalidade assumindo todos os indicadores acima mencionados valores próximos da 

média da região, sempre inferiores ao país, à exceção do abuso de drogas. 

 

Da configuração da realidade apresentada nas quatro variáveis, destaque final para a 

preocupação que não deve ser descurada por futuras intervenções e projetos quer 

públicos quer da sociedade civil, relativamente ao comportamento do sexo masculino 

que se distancia consideravelmente e apenas neste campo, do registado no feminino.  

 

Nesta resenha do perfil local de saúde traçado pelo Aces Central e da referência 

realizada ao “abuso crónico de álcool” evidencia-se que, o consumo moderado de 
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álcool é atualmente culturalmente aceite, legalmente acessível e socialmente 

promovido.  

 

Todavia, em situações clinicas e sociais vulneráveis, o consumo excessivo de álcool e a 

sua associação a outros fatores psicopatológicos, independentemente da condição 

económica e perante situações de crise cria nas famílias grandes impactos e 

constrangimentos múltiplos tão abrangentes que implicam difíceis, morosas e por 

vezes aparentemente impossíveis recuperações. 

 

Ressalte-se por último a proporção quase equiparada de mulheres referenciadas por 

abuso de tabaco (no caso do aces central ultrapassando mesmo a média regional e 

nacional de referencia). Sobre essa matéria, desconhece-se o impacto a longo prazo, 

entre outras situações, nomeadamente quando o alerta é constante relativamente à 

associação toma de métodos contracetivos e consumo de tabaco. 

 

Quadro 64. Proporção de Inscritos (%) por diagnóstico ativo e sexo (dez 2016). 

 

  Continente ARS Algarve Aces Central 

  HM H M  HM H M  HM H M  

Abuso de Tabaco 10,4 13,3 7,9 7,5 7,6 7,3 8,0 8,2 7,8 

Excesso de peso 6,4 6,6 6,2 3,1 3,1 3,1 4,0 4,1 4,0 

Abuso crónico de Álcool 1,4 2,7 0,3 0,7 1,4 0,1 0,7 1,4 0,1 

Abuso de Drogas 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,4 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde do ACES Central 2017; SNS ARS Algarve 

 

O concelho de Faro no domínio da saúde aos poucos vai traçando no seu ritmo e em 

paralelo dois caminhos distintos. Um no campo dos desafios que ainda se colocam em 

termos de acesso à saúde, assente numa demanda pelo aumento na oferta disponível 

de recursos materiais e humanos, pela melhoria da qualidade do atendimento e 

encaminhamento e ainda no reforço das especialidades em défice e outro no âmbito 

de ação da sociedade civil em que, progressivamente, de forma muito acessível e ao 

dispor dos munícipes em geral, do doente e do cuidador formal e informal, vão sendo 

criadas e dinamizadas respostas e serviços vários de apoio às mais diversas patologias.  
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Recorde-se a importância do trabalho desenvolvido em Faro nomeadamente por parte 

do Espaço Saúde em Diálogo de Faro, pertencente à Plataforma Saúde em Diálogo 

(assente no trabalho em rede com uma panóplia de entidades das mais variadas 

especialidades associadas), da Delegação do Algarve da Sociedade Portuguesa de 

Esclerose Múltipla, da Associação Oncológica do Algarve, da Associação para o Estudo 

da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve (A.E.D.M.A.D.A.), Nascer 

Prematuro, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Coparal CRL Cooperativa de 

Solidariedade Social e Serviços, entre outras.  

 

No enquadramento do exposto foi apresentada uma recomendação, efetuada pelo 

PAN, 69  sinalizando como desejável a coordenação e organização das entidades 

competentes na matéria no sentido de ser elaborado um Plano Municipal para a 

Promoção da Saúde, que delineie uma Estratégia Municipal de Promoção da Saúde; 

que assuma um compromisso global na construção de uma cidadania informada e de 

combate à iliteracia em saúde, “que especialmente incida na prevenção”, destacando 

as áreas complementares da medicina, a promoção do desporto em todas as idades, a 

criação e preservação de espaços verdes, o desenvolvimento de mecanismos da 

qualidade do ar e da agua e a promoção de uma alimentação saudável, com especial 

enfase no consumo de produtos locais e biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69  Reunião ordinária da Assembleia Municipal de Faro de dia 29 de junho de 2018, 
“considerando que a saúde é um dos assuntos mais debatidos na AM, por constituir uma das 
áreas mais importantes da vida dos munícipes” e relembrando ainda uma anterior “moção 
apresentada a 27 de abril de 2018.” 
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Segurança Rodoviária e Criminal 

 

Na qualidade de capital de distrito, Faro assimila fluxos populacionais complexos e 

assume dinâmicas estruturais específicas, características de um dos maiores 

aglomerados populacionais da região. Concelho centralizador de uma panóplia de 

serviços foi durante muito tempo vítima de um planeamento urbanístico cuja expansão 

desarticulada em algumas situações, potenciou e ainda potencia, situações de risco 

que poderiam ter sido evitadas e/ou que terá de ser especialmente acauteladas no que 

concerne à área da prevenção na gestão dos referidos territórios. 

 

No que respeita à relação entre a coesão social e a criminalidade, sem duplicar a 

informação constante no Diagnóstico Local de Segurança de Faro (Matriz de 

Indicadores), salientem-se algumas das assimetrias enunciadas no mesmo.  

 

Faro é referenciado como centralizador dos principais recursos regionais ao nível da 

saúde, proteção social, transportes e educação, bem como de uma serie de serviços 

públicos descentralizados, atraindo, assim, por um lado, mão-de-obra qualificada, mas, 

por outro lado, absorvendo um estrato de população que migra para a capital de 

distrito “à procura das oportunidades que só os centros urbanos de nível superior 

conseguem oferecer” e que, quando “goradas as suas expectativas” e/ou “as 

expectativas das entidades patronais”, acaba por manter-se no concelho sem 

ocupação, e em situações socioeconómicas e habitacionais muito precárias, marcadas 

por situações laborais ocasionais, sem consolidação de hábitos de trabalho e/ou 

sentido de compromisso/responsabilização, incrementando a dimensão do desemprego 

concelhio não declarado. 

 

Se do centro histórico emergem problemas relacionados com população envelhecida 

com baixos rendimentos, rendas que impossibilitam a capacidade dos senhorios para 

conservar o património dando ao território um ambiente descuidado, inseguro e por 

vezes mesmo insalubre, quando devolutos os imoveis propiciam o uso para atividades 

ilícitas e ou a ocupação por pessoas na condição de sem-abrigo.  

 

No que se refere à zona periférica da cidade a opção politica e urbana por um 

realojamento municipal “em urbanização”, concentrando num espaço comum um 
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considerável número de fogos e uma multiplicidade de famílias com carências várias, 

sem um trabalho preparatório de competências pessoais e sociais, um programa de 

educação para a partilha de espaços comuns e estima do património privado, são 

condicionantes que dificultam os vários processos de integração comunitária e 

apropriação territorial fomentando riscos acrescidos de nichos de criminalidade e 

delinquência juvenil. 

 

Instrumento privilegiado para colocar em prática a cooperação institucional à escala 

local entre a administração local e central e os demais parceiros locais, os Contratos 

Locais de Segurança, foram celebrados com vista “à redução de vulnerabilidades 

sociais, à prevenção da delinquência juvenil, à eliminação de fatores criminogénicos 

visando ainda uma adequação mais eficiente e eficaz das respostas existentes face aos 

problemas e aos diferentes fluxos populacionais existentes70.  

 

Da análise efetuada no mesmo salienta-se que no “decurso dos últimos anos 

analisados os valores registados no concelho de Faro representam 0,32% das 

ocorrências em Portugal”. Em destaque no supracitado documento, e 

preocupantemente, as categorias mais frequentes são “a violência domestica contra o 

cônjuge ou análogos”, o “furto em veículo motorizado” e o “furto de objetos dentro de 

viaturas”. 

 

Na presente caracterização do concelho de Faro, relativamente aos indicadores cedidos 

pelas forças de segurança no terreno, Policia de Segurança Pública e Guarda Nacional 

Republicana, para este efeito, sublinhe-se a reduzida dimensão de efetivos ao serviço, 

nomeadamente no primeiro caso, verificando-se ainda uma diminuição no número de 

efetivos entre 2013 e 2017, tendo aproximadamente 163 elementos policiais para 140 

mo âmbito geográfico da União de Freguesias de Faro71. 

 

Relativamente à Guarda Nacional Republicana são atualmente 35 72  os militares 

exclusivamente ao serviço do concelho de Faro, existindo 15 militares mais que 

dividem o seu trabalho entre o Município de Faro, S. Brás de Alportel e Olhão, 

                                                           
70

 “Diferentes fluxos populacionais” que se fazem sentir na região em geral e no concelho em particular 
devido ao aumento/diminuição da população por fatores sazonais. 
71

 Dados cedidos a 05.06.2018 pelo Comando Distrital de Faro, Divisão Policial de Faro, 1.ª Esquadra de 
Faro. 
72

 Dados cedidos a 29.05.2018 pelo Comando Territorial de Faro, Destacamento Territorial de Faro. 
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nomeadamente do Comando do Destacamento Territorial, Núcleo de Proteção 

Ambiental e seção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário. 

 

No que concerne à caracterização da sinistralidade no concelho e por freguesia durante 

o intervalo temporal entre 2013 a 2017,ressalte-se dentro do perímetro urbano de 

intervenção (União de Freguesias de Faro, Sé e S. Pedro) um tímido aumento do 

número de acidentes entre 2013 e 2015 que voltou a regredir entre 2016 e 2017.  

 

Dentro da área de competência territorial da GNR, zona semi-rural e rural, mas dentro 

do limite administrativo da União de Freguesias de Faro, o número de ocorrências tem 

acompanhado o aumento sentido nas restantes freguesias.  

 

No território da UF de Conceição e Estoi, entre 2016/2017 é registado o maior número 

de acidentes de viação sendo que, entre 2014/2015, curiosamente, foi a divisão 

administrativa do concelho com o menor registos de ocorrências.  

 

A freguesia de Montenegro ocupa o segundo lugar no que respeita ao território 

concelhio com maior número de registo de acidentes de viação, embora desde 2015, 

felizmente, sem registo de feridos graves. 

 

Quadro 65. Sinistralidade do Concelho de Faro por Freguesia e ano (2013 - 2017). 

 

  União de Freguesias 
de Faro  

(Sé e S. Pedro) 

União de 
Freguesias 
Conceição e 
Estoi 

Freguesia de 
Sta. Bárbara 
de Nexe 

Freguesia de 
Montenegro 

 
 
 

Total 

      
  PSP GNR Total GNR 

2013 N.º AV 575 68 643 163 41 118 965 

Mortos 0 0 0 0 0 0 0 

Feridos Graves 3 0 3 5 2 2 12 

Feridos Leves 106 26 132 53 5 24 214 

Sem feridos 466 42 508 105 34 92 739 

2014 N.º AV 660 69 729 8 30 107 874 

Mortos 1 0 1 0 0 0 1 

Feridos Graves 4 0 4 1 1 1 7 

Feridos Leves 108 11 119 4 10 18 151 

Sem feridos 547 58 605 3 19 88 715 

2015 N.º AV 712   712 22 35 141 910 

Mortos 0   0 0 0 0 0 
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Feridos Graves 2   2 1 1 1 5 

Feridos Leves 118   118 5 13 25 161 

Sem feridos 592 0 592 16 21 115 744 

2016 N.º AV 635   635 160 34 138 967 

Mortos 0   0 1 0 0 1 

Feridos Graves 3   3 3 0 0 6 

Feridos Leves 104   104 52 7 16 179 

Sem feridos 528 0 528 104 27 122 781 

2017 N.º AV 702   702 178 44 158 1082 

Mortos 0   0 0 0 0 0 

Feridos Graves 6   6 0 1 0 7 

Feridos Leves 123   123 4 12 26 165 

Sem feridos 573 0 573 174 31 132 910 

 

Fonte: Comando Distrital de Faro, Divisão Policial de Faro, 1.ª Esquadra de Faro; Comando Territorial de 
Faro, Destacamento Territorial de Faro. Tratamento CLASF. 

 

Em ambas as forças de segurança verifica-se uma elevada preocupação no domínio da 

coesão social, através da parceria ativa nos vários conselhos municipais (Conselho 

Municipal para a Educação, Conselho Local de Ação Social e Conselho Municipal de 

Segurança) e ainda na promoção de “programas para grupos vulneráveis específicos” . 

 

Desenvolvidos pela Seção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da 

Guarda Nacional Repúblicana existem os programas “Escola Segura”; “Idosos em 

Segurança”; “Comércio Seguro” e “Residência Segura”.  

 

À semelhança da Guarda Nacional Republicana, pela Policia de Segurança Pública de 

Faro é promovido o “Programa Comércio Seguro” que “visa promover um incremento 

do policiamento de proximidade na área comerciais através do estabelecimento de 

contatos mais personalizados entre os elementos policiais e os comerciantes; o 

“Programa Idoso em Segurança” com vista “à sinalização de idosos que estejam em 

situação de risco e/ou vulnerabilidade para posterior assistência por parte dos serviços 

de apoio social” e por ultimo e não menos importante, o “Programa Escola Segura” que 

promove “o incremento da segurança e da vigilância nas áreas escolares, a prevenção 

da delinquência juvenil, a deteção de problemas que possam interferir na segurança 

dos cidadãos e deteção de situações de risco no seio das comunidades escolares, 

através da criação de relações de proximidade entre os elementos policiais e a 

comunidade escolar. 
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Mais recente dinamizam, ainda, o Programa Especial Significativo Azul, através de 

parcerias de âmbito regional e local com instituições da área da deficiência intelectual 

e/ou multideficiência, “visa promover o incremento da segurança, objetiva e subjetiva, 

de pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência e das pessoas que com 

elas interagem.  

 

No panorama traçado resta a cada consórcio da rede social conjuntamente com as 

forças de segurança GNR e PSP, em parceria, reforçar a aposta em ações, projetos e 

respostas que previnam o crime e estimulem a denúncia para que nenhum munícipe 

seja privado da sua segurança e do acesso aos seus direitos de cidadão. 
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Grupos Sociais Prioritários 

 

Envelhecimento Ativo  

Idosos 

 

Sob o mote Envelhecimento Ativo, a preocupação com a população Idosa incide por 

um lado na preocupação pela sua considerável exposição às reconfigurações que têm 

vindo a surgir na conjuntura politica e socioeconómica, que restringe os rendimentos 

da população em idade de reforma e a minimizar o acesso a direitos que haviam sido 

conquistados por este sector da população e, por outro, na continuação do assegurar e 

garantir ações e projetos locais que visem minorar a solidão e o isolamento e combater 

a exclusão social da população idosa através da criação de respostas inovadoras e 

dinâmicas que reforcem e humanizem as redes solidárias de vizinhança. 

 

Neste âmbito existe um Grupo de Trabalho institucional na área do Envelhecimento 

(GTAE) e desde outubro de 2012 uma estrutura física municipal especifica para esta 

população, o Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI), que surgiram devido às necessidades 

especificas desta população, em sede de diagnóstico social identificadas como 

associadas à problemática do envelhecimento em geral, o isolamento social e famíliar, 

independentemente de existir isolamento geográfico (particularidade especifica de 

territórios urbanos), o desconhecimento dos direitos básicos de cidadania associado à 

dificuldade de acesso aos mesmos e à dificuldade de mobilidade/acesso às medidas de 

proteção social e cada vez mais a sinalização de casos de maus tratos e negligência 

famíliar. 

 

Destaquem-se alguns dados recentes que espelham a realidade da intervenção do 

Gabinete de Apoio ao Idoso de Faro (GAI) e que podem reforçar a necessidade de 

continuidade do trabalho de terreno na sinalização de casos e do trabalho das 

parcerias no acompanhamento, contribuindo desta forma para a valorização pessoal e 

social da população idosa e para um envelhecimento ativo.  

 

No ano de 2017 foram sinalizados no âmbito do GAI de Faro cerca de 64 idosos que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social e/ou emocional. Com maior 

incidência na zona urbana 39 dos quais residentes na União de Freguesias de Faro (Sé 
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19 casos e S. Pedro 20 casos), 16 idosos residentes na União de Freguesia de 

Conceição e Estoi (Conceição casos 6 e Estoi 10 casos), tendo na Freguesia de Santa 

Barbara sido acompanhadas 9 situações. 

 

No que concerne ao perfil dos casos sinalizados ao GAI neste ultimo ano civil, refira-se 

que a maioria das idosas acompanhadas é do sexo feminino (43), sendo do sexo 

masculino apenas 21 idosos. As idades mais representadas foram as compreendidas 

entre os 85 ou mais anos de idade (21 casos), 14 idosos encontravam-se na faixa 

etária dos 75-84 anos, seguindo-se a faixa etária compreendida entre os 65 -74 anos, 

com 29 casos.  

 

Verificou-se ainda que o agregado famíliar composto por duas pessoas ou mais ocupa 

a porção mais pequena sendo representada por 11 dos casos sociais acompanhados, 

21 do total de idosos/as que foram acompanhados/as viviam com uma pessoa apenas 

e mais de metade da população acompanhada que residia sozinha (32 idosos).   

 

Destaquem-se os motivos do acompanhamento pela preocupação inerente ao contexto 

vivenciado em faixas etárias tão vulneravelmente fragilizadas, em que dos 64 casos, 36 

são referentes a idosos/as cuja problemática dominante é “o isolamento e a solidão”, 

as 11 situações de idosos portadores de quadro demencial e as 8 sinalizações de 

idosos referenciados por alegados “maus tratos”. 

 

As necessidades dominantes são de acesso a direitos básicos de cidadania, apoio ao 

acesso a CSI (Complemento Solidário para o Idoso), pensão Social, pensão de 

invalidez, e complemento por dependência e outros requerimentos, apoio a direitos na 

área da saúde e sinalização ao serviço do Ministério Publico. Igualmente se mantem o 

pedido e a dificuldade de ajuda na integração em Estrutura Residencial para Idosos 

face à dimensão da procura, incompatível com a incapacidade da cobertura/capacidade 

instalada existente.  

 

Neste âmbito destaque-se a urbanidade deste fenómeno na residência dos idosos (que 

não deveremos associar diretamente à incidência do fenómeno do isolamento social na 

cidade, mas sim associando indiretamente à dificuldade na mobilidade dos idosos que 

em meio rural e sem suporte famíliar não veem facilitado o acesso físico ao gabinete). 

 



 

Diagnóstico Social  Página 200 de 328 

Por sinalização externa e/ou autorreferenciação, esta configura-se como uma resposta 

determinante para um envelhecimento saudável e ativo no concelho, e nesse sentido e 

prisma toda e qualquer intervenção a desenhar deverá estar atenta às características 

que se apresentam e complementar o trabalho promovido, dando respostas às 

principais necessidades elencadas e majorando o trabalho desenvolvido pelas 

instituições da área. 

 

O investimento na promoção de um envelhecimento ativo e saudável urge, é premente 

que o país, a região e o concelho, com as suas especificidades, se adaptem à estrutura 

de envelhecimento progressivo da sua população. O que esta em causa é um triplo 

desafio, o aumento do envelhecimento da população, a diminuição da renovação da 

mesma, e o facto da esperança de vida aumentar mas com pouca saúde e parcos 

rendimentos face ao atual custo de vida.   

 

Para a sustentabilidade do sistema propõe-se o incremento da inovação nas várias 

frentes de combate ao isolamento, estigmatização e as dependências económicas, 

físicas e mentais dos mais idosos. 
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Crescimento Inclusivo 

Crianças e Jovens em Risco 

 

Visando a promoção de um Crescimento Inclusivo, as Crianças e Jovens são 

encaradas no geral como uma população especialmente vulnerável aos vários 

condicionalismos socioeconómicos. Alguns dados que de seguida se enunciam, 

corroboram a necessidade de criação e de melhoria de equipamentos respostas e 

serviços assentes em estruturas multidisciplinares vocacionadas para o estudo e 

prevenção de situações de risco social e apoio às crianças e jovens e respetivas 

famílias. 

 

Os dois últimos momentos censitários não fogem a esta realidade não obstante o 

Índice de dependência de jovens, relação entre a população jovem e a população em 

idade ativa, ter diminuído em Portugal devido á diminuição da taxa de natalidade. 

 

Vários são os fatores apontados que podem, em parte, explicar o comportamento 

divergente verificado no Algarve e no concelho de Faro entre os quais o facto de, como 

verificamos, a taxa de natalidade concelhia e regional ainda ser superior à média do 

país e também por ser uma zona em que os fluxos migratórios são ainda positivos.  

 

No concelho de Faro, decorrido o intervalo censitário de 10 anos, este índice “assume 

contornos diferenciados nos vários territórios, se na maioria entre os momentos 

censitários 2001 e 2011 se mantém a ponderação do número de jovens por população 

residente em idade ativa, em dois territórios com características distintas neste período 

intercensitário são registadas significativas alterações no que concerne a um aumento 

do índice de dependência de jovens”.  

 

Neste campo a União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) no seu total viu 

aumentado de 40 para 43 o número de crianças e jovens com idades compreendidas 

entre 0 e os 14 anos por cada 100 residentes na faixa etária dos 15 e os 64 anos. 

 

Se, por um lado, no território de S. Pedro esta franja de dependência viu aumentado 

de 20 para 23 o número de crianças e jovens com idades compreendidas entre 0 e os 
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14 anos por cada 100 residentes na faixa etária dos 15 e os 64 anos, por outro, no 

território da Sé verificou-se uma ligeira redução de 21 para 20 crianças e jovens por 

cada 100 residentes em idade ativa”. 

 

Gráfico 54. Índice de Dependência de Jovens, por freguesia em 2001 e 2011.  

 

 
Fonte: INE – Censos 2011. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 e CLASF 

 

Regressando ao 8.º Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa do 

concelho de Faro, no ano letivo 2016/2017 frequentaram os equipamentos de ensino 

do concelho cerca de 10762 crianças e jovens. No ensino pré-escolar cerca de 1745, 

dos quais apenas 416 no regime público, no 1.º ciclo do ensino básico um total de 

2811 alunos, dos quais 2369 no ensino público. No que diz respeito ao 2.º e 3.º ciclo 

em frequência durante o ano letivo, recorde-se, estiveram 3933 alunos dos quais 3801 

em escolas do ensino público e por último na frequência do ensino secundário cerca de 

2273 alunos. 

 

Quando analisado o aproveitamento escolar dos jovens educandos do concelho, o 

insucesso escolar com a não transição e o abandono escolar podem constituir-se como 

fortes indicadores de que algo não está bem. Embora o 1.º ciclo do ensino básico 

assuma “uma média de transição relativamente alta em todos os anos de ensino”73 

(mantendo-se na ordem dos 90%), “no 2.º ano, do 1.º ciclo, a retenção continua a 

apresentar uma taxa superior à desejável, situando-se na ordem dos 13,43%”. 

                                                           
73

 8.º Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa do concelho de Faro (P.60) 
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Dados de Atualização e Monitorização da Carta Educativa do concelho de Faro, 

relativos ao (passado) ano letivo 2016/2017, no que respeita ao abandono escolar 

referem que no 1.º ciclo este fenómeno é residual. Apenas no 3.º ano do 1.º ciclo 

atinge os 0,17% (1 caso). 

 

Os números gerais nos dados que são apresentados tendo como fonte a Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve e os 

Agrupamentos de Escolas, neste último ano letivo demonstram a incidência da 

retenção no 2.º ano e os “zero” casos de abandono no panorama do 1.º,2.º e 4.º ano 

do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. 

 

Quadro 66. Aproveitamento escolar, por ano de escolaridade, no 1.º ciclo do Ensino 

Básico (Ano letivo 2016/2017). 

 

 Transição Retenção Abandono 

1.º ano 524 7 0 

2.º ano 575 59 0 

3.º ano 554 18 1 

4.º ano 613 8 0 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas. Dados cedidos em abril de 2018 pela Divisão de Educação 

 

No que respeita ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico no ano letivo de 2016/2017 a 

“transição apresenta regra geral valores aproximados (superiores a 85%) com exceção 

do 7.º ano de escolaridade onde os valores de transição são ligeiramente inferiores 

(84,41%), mas onde, precisamente os registos de retenção são superiores (15,45%)”.  

 

O abandono escolar mantém-se neste conjunto de ciclos na média observada no 1.º 

ciclo, ou seja abaixo dos 0,30% (apenas registado nos anos de transição de ciclo 5.º e 

7.º, assumem as proporções de 0,28% e 0,14% respetivamente e representativos de 2 

casos no 5.º e apenas 1 caso no 7.º ano de escolaridade). 

 

Nas modalidades de ensino alternativas, apenas nos Cursos Vocacionais e nos 

Percursos Curriculares Alternativos não existe abandono escolar, apresentando ainda o 

menor número de retenções observadas, 6 e 1 caso(s) respetivamente.  
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Se os Cursos de Educação e Formação pela sua natureza já se constituem uma 

alternativa escolar acionada face ao verificado percurso de insucesso ao nível do 

ensino escolar regular, o facto de apresentar 9 casos de retenção e 4 de abandono 

indicia que, em alguns casos, o acompanhamento escolar e o sucesso do mesmo não 

dependerá exclusivamente dos recursos escolares disponíveis. 

 

Dúvidas houvesse e recorrentemente ouvindo a associação da expressão “fim de linha” 

a Programa Integrado de Educação e Formação, registe-se o facto de 40% dos alunos 

não transitarem, 34% por retenção (26 alunos) e 6% por abandono (5 alunos). De 

salientar em termos de caracterização que no PIEF dos 46 estudantes que transitaram 

34 eram alunos de escalão A 74 , bem como a totalidade dos que ficaram retidos. 

Todavia, dos 5 que abandonaram esta via de ensino apenas 1 foi sinalizado como  

pertencendo ao escalão A. 

 

Quadro 67. Aproveitamento escolar, por ano de escolaridade, no 2.º e 3.º ciclo do 

Ensino Básico (Ano letivo 2016/2017). 

 

 Transição Retenção Abandono 

Regular  

5.º ano 634 76 2 

6.º ano 707 49 0 

7.º ano 601 110 1 

8.º ano 558 58 0 

9.º ano 517 40 0 

Outras Modalidades 

Curso de Educação Formação - CEF 126 9 4 

Percursos Curriculares Alternativos - PCA 46 6 0 

Programa Integrado de Educação e Formação - PIEF 46 26 5 

Curso Vocacional - VOC 53 1 0 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas. Dados cedidos em abril de 2018 pela Divisão de Educação. 

 

No que concerne ao ensino secundário regular, no ano letivo de referência confirma-se 

a tendência para entre o 10.º e o 12.º ano preocupantemente diminuir o sucesso da 

progressão escolar, registando-se uma média de transição superior a 80% no 10.º e 

                                                           
74

 Alunos abrangidos pela Ação Social. 
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11.º ano (83,85% e 82,99% respetivamente) e consideravelmente mais baixa no 12.º 

ano que não atinge os 70%. É também neste último ano de escolaridade que a 

retenção quase atinge os 28%.  

 

No que concerne ao abandono escolar concretizado no 10.º ano de escolaridade, 

quando destacados os últimos 7 anos letivos saliente-se que os preocupantes 10,1% 

de 2006/2007 de média, deram lugar a algum otimismo e em 2016/2017 atinge 

apenas os 4,69%. Mais uma vez e tratando-se da última “fase de transição” dos alunos 

do ensino básico para o ensino secundário, pressupondo-se que alguns dos alunos 

acabam por ter mais dificuldade em todo um novo processo de adaptação, ao novo 

estabelecimento e aos novos métodos de ensino” e corpo de docentes. 

 

Quadro 68. Aproveitamento escolar por ano de escolaridade. Ensino Secundário 

Regular, Série 10 anos (Ano letivo 2006/2007 a 2016/2017). 

 

 10.º ano 11.º ano 12.º ano 

Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono 

2006/07 77,78 12,13 10,10 81,00 10,68 8,32 68,25 25,33 6,42 

2007/08 80,25 11,60 8,15 88,79 8,71 2,51 64,85 30,84 4,3 

2008/09 82,54 13,05 4,41 86,24 9,68 4,09 67,65 27,94 4,41 

2009/10 77,90 16,15 5,94 82,94 11,30 5,70 66,30 30,19 3,50 

2010/11 90,61 6,53 2,86 87,62 8,50 3,88 55,88 39,92 4,20 

2011/12 81,74 12,95 5,31 83,33 11,85 4,82 61,02 34,62 4,36 

2012/13 89,64 10,36 0,00 92,27 7,73 0,00 63,29 36,71 0,00 

2013/14 87,95 9,56 2,49 94,11 5,20 0,69 78,73 19,74 1,54 

2014/15 85,12 13,56 1,32 88,72 10,31 0,97 64,39 33,33 2,27 

2015/16 83,94 10,54 5,53 88,61 10,25 1,14 64,44 32,32 3,23 

2016/17 83,85 11,46 4,69 82,99 13,31 3,70 69,33 27,24 3,43 

 

Fonte: Agrupamentos de Escolas. Dados cedidos em abril de 2018 pela Divisão de Educação. 

 

 

Todavia, não obstante a regularidade observada, em sede do trabalho de diagnóstico 

da Carta Social (Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social de Faro 2014-2020) 

aferiu-se que as alterações na moldura legal (obrigatoriedade de frequência de 12 

anos de escolaridade mínima 75), em paralelo com o ainda atual enquadramento legal 

da formação profissional, tem vindo a produzir alguns constrangimentos no percurso 
                                                           
75

 Lei 82/2009 de 27 de agosto, Diário da República, 1.ª série, n.º 166. 
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escolar dos jovens que não conseguem acompanhar com sucesso a vida escolar 

regular, ao não facilitar a transição para alternativas profissionalizantes fora da 

comunidade escolar.  

 

Constatou-se ainda que, embora as taxas de abandono sejam muito residuais, as 

médias de retenção indicam que as crianças e jovens mantêm a sua frequência 

independentemente do sucesso que atinjam, face ao seu carater de obrigatoriedade.  

 

Se, por um lado, em termos de usufruto de prestações sociais esta é uma medida base 

transversal aos agregados com dependentes em idade escolar, por outro o absentismo 

e o abandono escolar são passíveis de denúncia à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens pelo que caso a criança/jovem não frequente o ensino podem os pais ser 

chamados a esta estrutura de proteção e mesmo incorrer em processos judiciais de 

promoção e proteção de menores.   

 

Destaque para a realidade da comunidade cigana que nos relatórios oficiais não 

aparece descriminada mas que, segundo o Estudo Nacional sobre as Comunidades 

Ciganas (2015) “prevalecem os casos de absentismo e abandono escolar quase de 

forma massiva” embora se registe uma melhoria no que respeita ao percurso escolar 

dos ciganos, quando comparado com as gerações anteriores: “(…) podemos concluir 

que a atual geração estuda até um pouco mais tarde do que a geração dos seus pais. 

Passou-se de uma situação de analfabetismo ou abandono da escola no 1.º ciclo para 

o patamar da frequência e conclusão do 2.º ciclo. Ainda assim, são raros os ciganos 

que completem o ensino obrigatório, estipulado atualmente para os 12 anos.” Uma das 

causas apontadas para o aumento do tempo de permanência no sistema escolar, é 

precisamente o medo da perda do RSI. 

 

Constituindo-se como um concelho relativamente jovem, como sumariamente acima 

vimos, preconiza-se assim que as crianças e jovens sinalizadas como em situação de 

perigo são as necessariamente mais frágeis económica e socialmente, no 

entendimento da estruturação de qualquer intervenção concelhia tendo que ser 

encaradas como fruto de todo um sistema famíliar e rede institucional de suporte que 

não funcionou harmoniosamente. 
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Dados cedidos para a Carta Social pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Faro, revelam uma realidade que teima em não se desvanecer. 

 

No concelho de Faro se em 2008 haviam sido sinalizadas cerca de 244 crianças e 

jovens, em 2010 este número ascendeu a 341. Embora em 2012 e 2013 tenha 

diminuído para 288 e posteriormente para 229, a 4 de dezembro último o número de 

crianças e jovens sinalizadas à CPCJ de Faro voltou a aproximar-se novamente do 

número de casos registado em 2008, com 246 sinalizações de situações de crianças e 

jovens em perigo. 

 

São várias as modalidades de contacto para sinalização de situações, sendo as mesmas 

habitualmente realizadas por denúncia escrita, presencialmente e ainda por contacto 

telefónico, entre outros meios.  

 

Quando em análise os processos acompanhados entre os anos 2014 e 2017, e tendo 

como fonte o documento de monitorização “caracterização da atividade processual” 

realizado anualmente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, 

verifica-se que, no concelho de Faro e no âmbito da sua competência territorial, se 

entre 2014 e 2015 se verifica um ligeiro aumento deste volume (devido ao elevado 

número de situações cujo acompanhamento transitou entre 2013/2014 e 

posteriormente de 2014/2015, 258 e 371 crianças e jovens, respectivamente). O 

número de novas sinalizações diminuiu de 260 em 2014 para 195 em 2015 (gráfico n.º 

52).  

 

Entre 2015/2016 e 2016/2017 verificou-se uma redução significativa do número de 

processos acompanhados, de aproximadamente 700 para, em 2016 e 2017 se 

manterem nos 558 processos (quer devido ao reforço técnico da equipa existente e 

inerente redução do número de processos transitados de anos anteriores quer face à 

diminuição do número de processos reabertos). 
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Gráfico 55. CPCJ de Faro - Volume Processual entre 2014 a 2017 (Entrada de Processos - 

Número de Crianças). 

 

 

 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2014,2015,2016 e 2017),Tratamento CLASF. 

 

Para a verificada oscilação nas alterações sentidas nestes últimos 4 anos, contribui 

ainda o arquivamento dos mesmos por se confirmar já não existir perigo e/ou pela 

situação se ter alterado, estando salvaguardado o superior interesse da criança ou, na 

pior das hipóteses, por não haver autorização para a intervenção ou não colaboração 

e/ou incumprimento do acordo celebrado sendo o processo arquivado e remetido para 

tribunal e/ou reencaminhando para a CPCJ da nova área de residência.  

 

Neste domínio sublinhe-se que se em 2014 se verificaram 267 saídas (crianças que 

pelos vários motivos acima mencionados deixaram de ser acompanhadas pela CPCJ de 

Faro), em 2015 o número de saídas aumentou para 406 crianças e jovens, quer por 

arquivamento do processo na sua fase preliminar, reencaminhamento de processo 

para a Cpcj da nova área de residência e na sua maioria por arquivo na sua fase pós-

preliminar.   
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Gráfico 56. CPCJ de Faro - Volume Processual entre 2014 a 2017 (Saída de Processos - 

Número de crianças) 

 
 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2014,2015,2016 e 2017),Tratamento CLASF. 

 

São complexas e muitas vezes múltiplas as problemáticas pelas quais as crianças e 

jovens são sinalizadas/os a uma comissão de proteção de crianças e jovens. Faro, 

infelizmente, não é um concelho imune a este flagelo e como verificamos, com 

contornos específicos nos diferentes anos civis analisados, revela que, com maior ou 

menor ponderação de determinada problemática, o número total de casos em 

acompanhamento há dois anos que se mantém constante. 

 

Apenas em 2017 a existência de menores que não recebem os cuidados necessários ou 

adequados à sua idade e desenvolvimento, no referido relatório sendo referenciadas 

como em situação de “abandono ou entregues a si mesmos” não é referenciada como 

problemática associada ao processo. Neste âmbito de intervenção, no entanto, nos 

anos de 2014, 2015 e 2016 foram sinalizados 14, 17 e 1 caso(s) respectivamente. 

 

Os indícios de “ maus tratos físicos e/ou psicológicos que, entre 2014 e 2016, viram o 

seu número de sinalizações aumentar progressivamente, de 9 para 13, e 

posteriormente para 22 sinalizações, em 2017 registam um total de 18 processos 

acompanhados.  
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Não identificando em concreto a natureza da situação de perigo, entre 2014 e 2016 

verificou-se um aumento gradual (6,10, 13 crianças/jovens acompanhados/as) por 

“outra situação de perigo” revertendo para apenas 3 casos em 2017. 

 

Saliente-se ainda que se em 2014 a negligência (na prestação de cuidados de saúde, 

educação, emocionais, entre outros) era uma das principais preocupações sendo a 

segunda problemática mais referenciada, em 2017 a sua ponderação diminui, 

consideravelmente vendo reduzido para 27 processos o número de casos sinalizados 

por esta problemática.  

 

Situação semelhante é verificada no que concerne às sinalizações devido à(s) 

criança(s)/jovem(ens) assumir(em) “comportamentos que possam comprometer o seu 

desenvolvimento” cuja diminuição também se verificou, embora de forma menos 

acentuada, onde se enquadram as situações de absentismo/abandono escolar, inicio 

dos consumos de substancias, álcool, comportamentos disruptivos e saúde mental).  

 

Por último e não menos importantes, verifica-se que entre 2014 e 2016 a sinalização 

de crianças e jovens pelas problemáticas “exposição a comportamentos que podem vir 

a comprometer o seu desenvolvimento” 76 , e “absentismo e/ou abandono escolar” 

reduziu quanto à sua representatividade em termos de volume processual global, nos 

últimos dois anos (2016 e 2017) ambas assumem no ranking das problemáticas pela 

quais a criança/jovem é acompanhada, as duas maiores preocupações. 

 

Como causas surgem a desvalorização do projeto educativo como aliado no 

desenvolvimento da criança/jovem e como fulcral meio de socialização secundária, as 

fracas competências sociais dos membros do agregado familiar, que se traduzem na 

observada quase inexistência de competências parentais; a reprodução de práticas e 

representações familiares desajustadas às necessidades, direitos e deveres de uma 

cidadania sustentável.  

 

Na generalidade dos processos verifica-se, a adoção de uma parentalidade negligente, 

irresponsável, que descura o cumprimento de obrigações legais e civis com respeito 

pelo próximo e pela propriedade, a que os menores assistem e dos quais são vítimas 

de desproteção (“maus tratos físicos e psicológicos”).  
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 Expostos a situações de violência doméstica (física ou psicológica). 



 

Diagnóstico Social  Página 211 de 328 

 

Assinaladas como problemáticas os fenómenos “abandono e o absentismo”, e “adoção 

pelos próprios de comportamentos que podem comprometer o seu desenvolvimento”, 

sendo por vezes consequência de períodos de vida relativamente longos de exposição 

a comportamentos, a negligência emocional, educacional de ausência e/ou 

insuficiência de hábitos de vida saudável. 

 

Gráfico 57. CPCJ de Faro - Volume Processual entre 2014 a 2017 (Número Total de 

Crianças Acompanhadas por Problemáticas Sinalizadas) 

 
 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2014,2015,2016 e 2017),Tratamento CLASF. 

 

Porque a intervenção das comissões de proteção das crianças e jovens visam zelar 

pelo “interesse superior da criança e do jovem”, na deliberação da medida de 

promoção e proteção adequada a cada criança/jovem e a cada problemática, a 

máxima da intervenção centra-se no atender prioritariamente aos interesses e direitos 

da criança e do jovem, nomeadamente e sempre que possível dando prioritariamente 

continuidade às relações de afeto de qualidade e significativas existentes (Prevalência 

da família — medidas que os integrem em família, quer na sua família biológica), 

acompanhando a diminuição do número de processos, a medida “apoio junto dos pais” 

é, na globalidade, a maioritariamente deliberada. 
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O “acolhimento residencial”, nos 4 anos em análise, figurando como a segunda medida 

mais aplicada, tem lugar em casa de acolhimento e obedece a modelos de intervenção 

socioeducativos que, na análise holística do processo se delibera como a única 

alternativa viável, no momento da intervenção, que se adequa às necessidades da 

criança e/ou jovem. 

 

Nas áreas da educação especial e da saúde, as instituições que desenvolvem respostas 

residenciais, podem igualmente e devidamente fundamentadas e pelo tempo 

estritamente necessário, executar medidas de acolhimento residencial relativamente a 

crianças ou jovens com deficiência permanente, doenças crónicas de caráter grave, 

perturbação psiquiátrica ou comportamentos aditivos, garantindo assim os necessários 

cuidados socioeducativos e terapêuticos a prestar no âmbito da execução da medida 

deliberada. 

 

O “apoio junto de outro famíliar” surge, como podemos verificar na caracterização 

processual dos três anos, apenas como terceira medida mais aplicada. Facto que não 

deve ser encarado como surpreendente dado que, na maioria da instrução dos 

processos, se verifica logo à partida nomeadamente, que a situação sinalizada tomou a 

proporção e/ou não é ou foi evitada e/ou atenuada por inexistência deste apoio 

famíliar.  

 

Quer por (in)capacidade e ou (in)disponibilidade dos próprios, quer por perfis 

socioeconómicos e emocionais inviáveis que se apresentam como contextos famíliares 

similares aos do próprio agregado famíliar acompanhado, a deliberação da medida 

“apoio por parte de outro/a famíliar” não é habitualmente a medida entendida como 

mais profícua para a criança/jovem na impossibilidade de acordar um “apoio junto dos 

pais”. 

 

Fora do âmbito e competências das CPCJ, em sede de Tribunal de Família e Menores, a 

priorização da “Prevalência da família” exige a árdua tarefa de garantir os factos 

necessários ao garante da segurança e acesso aos direitos do menor, muitas das vezes 

constatando-se ao fim de um conjunto de intervenções comunitárias que os 

progenitores não compreendem/aceitam e/ou acatam as orientações técnicas 

passando a promoção de uma integração estável não pelo apoio junto da família (já 

esgotado) mas pela confiança a instituição para adoção. 
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Gráfico 58. CPCJ de Faro - Volume Processual entre 2014 a 2017 (Número de Crianças 

acompanhadas por Medida de Promoção e Proteção deliberada) 

 

 
 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2014,2015,2016 e 2017),Tratamento CLASF. 

 

 

Quando analisada a representatividade em termos percentuais das crianças 

acompanhadas por escalão etário e nível de escolaridade 77 , sublinhe-se uma 

preocupação transversal às várias instâncias em matéria de infância e juventude e 

apoio à família e comunidade, “quanto mais tarde se verifica a intervenção” maior é a 

preocupação, nomeadamente em termos educativos.  

 

 A este respeito deverá ser dada a devida atenção e reforçados os projetos e respostas 

de apoio e acompanhamento, dado que à menção já realizada no subcapítulo do 

panorama educativo local, o facto de por via da obrigatoriedade de frequência escolar 

de 12 anos, quando sinalizados jovens com idades mais avançadas sinalizados, já se 

encontram em níveis de ensino indesejavelmente desajustados à sua faixa etária.  
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 Dados disponíveis apenas na Caracterização processual relativa ao ano de 2017 in Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações Plenário 
da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2017) 
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A realidade observada assim o corrobora: 48% dos jovens acompanhados no ano de 

2017, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos tinham incompleto o nível 

de ensino do 3.º ciclo do ensino básico, 27% o 2.º ciclo incompleto e 5% dos jovens 

acompanhados em 2017, com mais de 15 anos de idade, não completaram o 1.º ciclo 

do ensino básico. 

 

Quadro 69. CPCJ de Faro - Volume Processual 2017 (% Crianças acompanhadas 

por escalão etário e nível de escolaridade). 

 

2017 Ensino 
Pré-
Escolar 

1.º ciclo do 
ensino básico 
incompleto 

1.º ciclo do 
ensino básico 
completo 

2.º ciclo do 
ensino básico 
incompleto 

2.º ciclo do 
ensino básico 
completo 

3.º ciclo do 
ensino básico 
incompleto 

Ensino 
Secundário 
Incompleto 

6-10 
anos  

20% 74% 6%     

11-14 
anos  

 20% 2% 49% 1% 28%  

15-18 
anos  

 5%  27%  48% 20% 

 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2017),Tratamento CLASF. 

 

 

Neste sentido cumpre a todos/as, atores institucionais e comunidade em geral, sempre 

que se verifiquem reais sinais de risco ou perigo, sinalizar às entidades competentes e 

acionar na própria comunidade os interlocutores familiares e/ou institucionais 

necessários de modo a atenuar e/ou mesmo erradicar a situação de perigo ou risco, 

visando de imediato a promoção, defesa e concretização dos direitos da criança e do 

jovem. 

 

Dos dados disponíveis na análise processual por entidade sinalizadora das crianças 

acompanhadas em 2017 destaca-se o papel fundamental na deteção e sinalização das 

situações realizado quer pelas autoridades policiais (102), quer pelos estabelecimentos 

de ensino do concelho (93), e ainda de outras entidades, embora com menos 

frequência, como 11 sinalizados via CPCJ, 8 por projetos (7 dos quais projetos 

comunitários), 5 através no Nucleo de Apoio à Criança e Jovens em Risco do  Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve, 3 via autarquia, ministério público, tribunal, 

verificando-se em 2017 apenas 1 processo sinalizado por entidade do âmbito da saúde. 
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Denote-se a pouca expressividade quando verificados os processos sinalizados pela 

própria família e vizinhos, sendo referenciado que, em conjunto, apenas 4 processos 

foram acompanhados a pedido conjunto dos dois pais, 5 foram sinalizados apenas pela 

mãe e outros 5 apenas pelo pai, por outros famíliares apenas 1, à semelhança de 

apenas 1 criança/jovem foi acompanhado a pedido do próprio e por vizinhos/as sendo, 

em 2017, referenciados/as como em situação de risco e/ou perigo, 3 crianças/jovens. 

“Não aplicável” a classificação existente ou “sem informação” são assinalados 29878 e 

15 processos respectivamente. 79 

 

Gráfico 59. CPCJ de Faro - Volume Processual 2017 (Entidades Sinalizadoras) 

 
 

 

Fonte: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações 

Plenário da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2017),Tratamento CLASF. 

 

A moldura legal assim o preconiza e o consenso mantem-se na análise dos dados 

apresentados, as entidades com competência em matéria de infância e juventude 
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 N.º de Processos transitados oriundos de outras CPCJ’s. 
79

 Dados disponíveis apenas na Caracterização processual relativa ao ano de 2017 in Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Caracterização da Atividade Processual (Apresentações Plenário 
da Comissão na sua Modalidade Alargada – Ano 2017) 
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devem, no âmbito das suas atribuições, quer no trabalho precedente à intervenção 

desenvolvida pela CPCJ quer a posteriori “promover ações de prevenção primária e 

secundária, nomeadamente mediante a definição de planos de ação local para a 

infância e juventude, visando a promoção, defesa e concretização dos direitos da 

criança e do jovem”. 

 

Reforce-se ainda neste domínio que as entidades com competência em matéria de 

infância e juventude, parceiras ou não, quer do Conselho Local de Ação Social de Faro, 

quer da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro “devem promover e 

integrar parcerias e a elas recorrer, sempre que, pelas circunstâncias do caso, a sua 

intervenção isolada não se mostre adequada à efetiva promoção dos direitos e 

proteção da criança ou do jovem”. 

 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social Local e inerente operacionalização 

anual do mesmo, sendo priorizados serviços, equipamentos, respostas e ou projetos de 

intervenção social de âmbito multidisciplinar e cujas ações previstas que visem: 

“Avaliar, diagnosticar e intervir em situações de risco e perigo”; “Implementar 

estratégias de intervenção necessárias e adequadas à diminuição ou erradicação dos 

fatores de risco” diagnosticados; “Acompanhar a criança, jovem mas ainda a respetiva 

família (através da delineação de planos de intervenção definidos pela(s) própria(s) 

entidade, e/ou em colaboração com outras entidades”, a capacitação quer de técnicos, 

quer das famílias, em termos de partilha de informação, nomeadamente no âmbito do 

enquadramento legal do sistema de protecção de crianças e jovens ,  de estratégias de 

prevenção e proteção, disseminação de boas práticas de promoção de competências 

pessoais e parentais e ainda as que visem “executar os atos materiais inerentes às 

medidas de promoção e proteção aplicadas pela comissão de proteção ou pelo 

tribunal, de que sejam incumbidas, nos termos do acordo de promoção e proteção ou 

da decisão judicial, mantendo um registo o mais atualizado possível, do qual conste a 

descrição sumária das diligências efetuadas e respetivos resultados”. 

 

Por último reforçando-se a necessidade de capacitar os jovens para o pós acolhimento 

residencial, consolidando com os mesmos a definição de projectos vida sustentáveis ao 

e ainda a importância de informar a comunidade sobre o perigo dos falsos negativos e 

dos falsos positivos no que respeita a sinalizações de abuso sexual. 
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Integrar com Saúde 

 

População Portadora de Deficiência, População com Doença Mental e 
População com outras Doenças Incapacitantes (Ex: Esclerose Múltipla, 
Parkinson, Alzheimer, Diabetes, entre outras). 

 

Integrar com Saúde é a principal missiva de outra das dimensões de intervenção para 

a qual devem ser priorizadas intervenções no domínio do social e da saúde, com vista 

a “maximizar os ganhos em saúde através do alinhamento e da integração de esforços 

sustentados de todos os sectores da sociedade e da utilização de estratégias assentes 

na cidadania, na equidade e no acesso, na qualidade e nas políticas saudáveis e 

sustentáveis”, conforme preconizado no Plano Nacional de Saúde 2012-2016. 

 

A este respeito no Fórum Temático “Deficiência, Saúde Mental e Outras Doenças e ou 

Dependências Incapacitantes” realizado a 19.04.2014, no âmbito do trabalho de 

atualização do diagnóstico social local foram pelos participantes identificados como 

grupos vulneráveis a população com Deficiência, a população com Doença Mental, 

incluindo a especialidade de Pedopsiquiatria, incluindo ainda a População com outras 

Doenças Incapacitantes (ex: Esclerose Múltipla, Parkinson, Alzheimer, Diabetes, entre 

outras), unanimemente referenciadas como desprotegidas institucional e legalmente.  

 

De salientar que a alteração intencional na estrutura do inquérito no levantamento 

censitário, por motivo de alegada discriminação não permite a nível local 

concretamente referenciar a dimensão desta população. 

 

No entanto, alguns indicadores devem ser salientados. A Comissão Europeia numa 

comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões, a respeito da Estratégia Europeia para a Deficiência 

2010-2020: Compromisso Renovado a favor de uma europa sem Barreiras” alertou que 

“um em cada seis cidadãos da EU é portador de uma deficiência mais ou menos 

profunda, o que representa cerca de 80 milhões de pessoas que, com frequência, se 

vêem impedidas de participar plenamente na sociedade e na economia devido a 

barreiras físicas e comportamentais”. Refere ainda que “a taxa de pobreza das pessoas 

com deficiência é de 70%”, na sua maioria devido a limitações no acesso ao emprego.  
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O referido documento chama ainda a atenção para as alterações demográficas globais 

sentidas às quais devemos prestar especial atenção. À medida que se regista um 

aumento do envelhecimento das populações “mais de um terço das pessoas com mais 

de 75 anos tem deficiências mais ou menos limitativas, com mais de 20% a serem 

consideravelmente incapacitantes.” 

 

Recordando um pouco das grandes referencias e orientações, o conceito de igualdade 

de oportunidades foi pela ONU definido como “o processo pelo qual os diversos 

sistemas da sociedade e do meio envolvente, tais como serviços, atividades, 

informação e documentação, se tornam acessíveis a todos e em especial, às pessoas 

com deficiência” (SNR-OMS, 1995).  

 

Implica ainda “que as necessidades de todos e de cada um tenham igual importância, 

que essas necessidades sejam a base do planeamento das sociedades e que todos os 

recursos sejam utilizados de forma a garantir a cada individuo uma igualdade de 

participação”80. 

 

Dados aferidos durante o censos reforçaram o entendimento, na intervenção social, no 

sentido de que deveriam ser especialmente acauteladas as problemáticas ligadas à 

inclusão social da população com deficiência e/ou com necessidades especiais.  

 

Pese embora, no caso do concelho de Faro, seja assumida uma aceitável cobertura em 

termos de equipamentos e serviços, esta população permanece ainda aquém do 

desejável em termos de proteção social, institucional e em alguns domínios inclusive 

considerada legalmente desprotegida (ex. domínio da saúde mental). 

 

Embora as variáveis inquiridas utilizadas no último momento censitário pelo Instituto 

de Estatística dificultem a caracterização da população residente, ao não caracterizar 

por tipologia e grau de deficiência, os indicadores apresentados, ao abranger um leque 

maior de população ilustram que, para além da deficiência existem outras limitações 

mais que, em casos específicos, podem ser determinantes na integração 

socioprofissional e familiar de uma pessoa.  

                                                           
80

 Centro de Informação e Documentação GEP, MSSS (2012); O Emprego das Pessoas com Deficiências 
ou Incapacidade – uma abordagem pela igualdade de oportunidades” p.11 
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No que concerne ao concelho de Faro, no último momento censitário aferiu-se que a 

visão e a locomoção são duas das maiores limitações identificadas. Cerca de 4393 

residentes “tem muita dificuldade em ver”, 3989 assinalou um elevado grau de 

dificuldade em “andar ou subir escadas”, 2542 pessoas tem “muita dificuldade de 

memória e/ou capacidade de concentração”, as práticas/hábitos quotidianas/os como 

“tomar banho ou vestir” são referidas como muito difíceis de executar para cerca de 

1671 residentes do concelho e não menos desintegrador a limitação grave, por 1509 

residentes reconhecida, em “fazer-se compreender e em compreender”. 

 

Relativamente à “impossibilidade total para” / o “não consegue”, destaque para a 

memória/cognição com 551 residentes a reconhecer censitariamente que não 

conseguem concentrar-se/memorizar. A incapacidade de conseguir andar/subir 

degraus é referenciada por 532 residentes seguindo-se novamente a questão das 

tarefas quotidianas tomar banho/vestir com 512 pessoas a assumirem não conseguir 

faze-lo, 367 que reconhecem não compreender e fazer-se compreender e por ultimo 

no que concerne ao não conseguir ouvir 169 e não conseguir ver 155. 

 

Quadro 70. População residente em Faro por Dificuldades (N.º) por Tipo de 

dificuldade e Grau de dificuldade. 

  

Faro  Ver  Ouvir  Andar ou 

subir 

degraus  

Memória ou 

Concentração  

Tomar 

banho ou 

vestir  

Compreender ou 

fazer-se compreender  

Não 

Consegue  

155  169  532  551  512  367  

Tem muita 

dificuldade  

4393  2424  3989  2542  1671  1509  

 

Fonte: INE, Censos Definitivos 2011 

 

Com o intuito de vislumbrar de forma mais completa possível a dimensão real desta 

problemática e das necessidades específicas destas famílias, recordando que a 

respostas sedeadas a nível concelhio são de âmbito territorial distrital, recordem-se os 

dados cedidos pelo ISS, IP – Centro Distrital de Faro que referia à data (junho de 
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2013) o registo no concelho de 1081 pensionistas por invalidez residentes e no Algarve 

cerca de 6428.  

 

Relativamente a outro indicador que, embora distante, pode ainda complementar a 

aproximação a uma das muitas das dimensões de privação de recursos e escassez de 

oferta disponível as necessidades específicas, ressalvando-se que à data estes dados 

não estavam ao nível do concelho e que a nível regional foram registados cerca de 161 

pedidos de produtos de apoio, por referência à realidade nacional na ordem dos 2342. 

 

Quadro 71. Pensionistas por Invalidez e Pedidos de Produtos de Apoio População 

residente em Faro e no Algarve (N.º). 

 

Pensionistas por 
invalidez  

Pedidos de Produtos de Apoio  

Faro 1081  Algarve 161  

Algarve 6428  Portugal 2342  

 

Fonte : ISS IP Centro Distrital de Faro (até Junho de 2013)  

 

Nas escolas do concelho de Faro o número de crianças referenciadas com 

“necessidades educativas especiais” exige articuladas estratégias entre a área da saúde 

e área social no planeamento e criação de respostas, equipamentos, serviços e 

projetos sustentáveis e inovadores, mais eficazes e eficientes. 

 

No ano letivo analisado referente a 2016/2017, um total de 476 crianças/jovens 

frequentaram o ensino local nos vários ciclos do ensino obrigatório com necessidades 

educativas especiais ao nível dos domínios: sensorial (audição, visão e audição e 

visão); mental (intelectuais, linguagem, emocionais, psicossociais); voz e fala; autismo; 

neuromuscular e esquelético; aparelho cardiovascular, hematológico e 

imunorespiratório; aparelho digestivo, sistema metabólico e endócrino; saúde física; 

orientação; multideficiência, entre outros (em observação), conforme distribuição por 

nível de ensino que em seguida se apresenta. 
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Quadro 72. Número de Alunos com Necessidades Educativas Especiais (Concelho 

de Faro Ano Letivo 2016/2017). 

 

Alunos com medidas do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro 

 

N.º de alunos - Ano Letivo 2016/17 

Domínios Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Sensoriais Audição 8 11 7 11 1 

Visão  3  2 1 

Audição/Visão     1 

Mentais 

(globais e 

específicas) 

Intelectuais 1 56 44 54 18 

Linguagem 1 17 39 62 35 

Emocionais  3 4 11 12 

Psicossociais  10 8 8 12 

Voz e Fala      

Autismo  1  3 1 

Neuromuscular e esquelético  5 1 2 3 

Aparelho Cardiovascular 

hematológico e imunorespiratório 
 1   2 

Aparelho Digestivo, sistema 

metabólico e endócrino 
 1   2 

Saúde Física   1   

Orientação      

Multideficiência  4   1 

Alunos em observação  7 1   

Total 10 119 105 153 89 

 

Fonte: 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de Faro, revisão realizada à 
data do Ano Letivo 2016/2017 (p.90).  
 

Devidamente enquadrados na moldura legal em vigor 81  e aptos a trabalhar com 

públicos específicos, no período letivo em analise, sendo no concelho de Faro 

                                                           
81

 Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, aplicável ao ensino público, particular, cooperativo e solidário 

estabelece um conjunto de medidas educativas, conforme é determinado no n.º 2 do artigo 16.º: apoio 
pedagógico personalizado; adequações curriculares individuais; adequações no processo de matrícula; 
adequações no processo de avaliação; currículo específico individual e tecnologias de apoio. 
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disponibilizada uma multiplicidade de modalidades de educação especial, entre as 

quais “a Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de alunos com Perturbações 

do Espectro do Autismo” (que funciona nas instalações da Escola EB1 e JI da 

Conceição e E.B.2,3 Dr. José Neves Júnior). 

 

Destaque para a “Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos”, 

que desenvolve a sua atividade nas Escolas EB1 da Penha, EB2,3 de Santo António e 

na Escola Secundária João de Deus que é uma unidade de referência na região, nesta 

ultima década, como se pode verificar, tem vindo de forma continuada a acolher 

alunos de todo o distrito, nas várias vertentes disponibilizadas.  

Quadro 73. Número de Alunos com Apoio na Unidade de Surdos (Ano Letivo 

2016/2017). 

 

Ano Letivo Alunos com apoio na Unidade de Surdos
82

 

Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

IUS E
U
S 

LG
P 

FL
G 

TF
A 

IUS E
U
S 

LG
P 

FL
G 

TF
A 

IU
S 

E
U
S 

LG
P 

FL
G 

TF
A 

IU
S 

E
U
S 

LG
P 

FL
G 

TF
A 

2007/08 11 0 11 0 10 6 0 7 0 7 0 4 4 0 2 0 8 8 0 2 

2008/09 3 0 3 0 3 15 0 16 0 16 0 5 5 0 2 0 4 4 0 0 

2009/10 5 0 5 0 3 20 0 20 0 20 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 

2010/11 6 0 6 0 6 20 0 20 0 14 2 2 2 0 0 7 7 7 0 0 

2011/12 7 0 7 0 7 15 0 15 0 13 0 5 5 0 2 0 6 6 0 0 

2012/13 8 0 8 0 7 15 0 15 0 15 0 5 5 0 0 0 4 4 0 0 

2013/14 4 0 4 0 4 12 0 12 0 12 0 12 19 0 10 0 1 1 0 0 

2014/15 7 0 7 0 5 5 0 5 0 5 0 13 13 0 8 0 4 4 0 0 

2015/16 8 0 8 0 8 6 0 6 0 6 0 5 5 0 1 0 11 11 0 1 

2016/17 8 0 8 0 8 9 0 9 0 9 0 5 5 0 4 0 10 10 0 2 

 

                                                           
82 IUS- Inclusão na Unidade a tempo inteiro com apoio de educadora ou professor especializado, terapeuta da fala, formadora 

de LGP, intérprete, psicóloga (os alunos do Pré-Escolar não estão a tempo inteiro, só estão na unidade durante 3 dias/semana, 
neste ano letivo já estão a tempo inteiro) 

EUS- Inclusão na EB2,3 Santo António em grupo de surdos e apoio de professores e técnicos especializados da Unidade de 
Surdos de acordo com a necessidade e de cada aluno. 

LGP- Língua Gestual Portuguesa na Unidade de Surdos 

FLG- LGP no Jardim de Infância, Escola ou outra Instituição (Fora da Unidade) 

TFA- Terapia da Fala na Unidade de Surdos. 

Nota I: em 2007/08 há uma aluna matriculada no 1.º C, mas que está com Currículo Esp. Alternativo na EB2,3 devido à sua idade 
(14 anos) não sendo contada em IUS, mas em LGP e TFA. Em 2008 a situação desta aluna mantém-se 

Nota II: Em 2008/09 há mais uma aluna com surdez moderada que está em turma de ouvintes e que não está aqui 
contabilizada. 

Nota III: Em 2011/12 há mais uma aluna com surdez moderada que está numa turma de ouvintes e que não está aqui 
contabilizada 



 

Diagnóstico Social  Página 223 de 328 

Fonte: Agrupamento de Escolas João de Deus in 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do 
concelho de Faro, revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017 (p.93) 
 

No concelho e ainda dando resposta às necessidades detetadas ao nível do ensino 

regular, existe também um Centro de Recursos em Tecnologias de Apoio para a 

Educação Especial que funciona na Escola EB2,3 Dr. José Neves Júnior, no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, sendo este ultimo também 

reconhecido como de referência. 

 

Numa sala do edifício da Escola EB1 e JI da Conceição, inaugurada no ano letivo 

2006/07, funciona a Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo, dispondo de boas infraestruturas para a prática 

educativa. 

 

Ainda neste domínio e no que se encontra referenciado ao nível das principais 

aferições constantes no 8.º Relatório de atualização da Carta Educativa do concelho de 

Faro (revisão realizada à data do Ano Letivo 2016/2017), particularmente no que diz 

respeito ao ensino pré-escolar verifica-se que os casos existentes correspondem 

sobretudo a necessidades sensoriais de audição, seguindo-se as do domínio intelectual.  

 

No 1.º ciclo do ensino básico, para além das necessidades no domínio intelectual, 

denota-se ainda a existência de um número considerável de alunos com necessidades 

no domínio da linguagem e da audição. E no que concerne ao 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, é referido que prevalece um número superior de casos registados com 

necessidades intelectuais, seguindo-se as da linguagem, domínio psicossocial e 

emocional.  

 

Com vista a “reforçar os direitos destes cidadãos, na perspetiva de promover, de forma 

concertada o reconhecimento da diversidade humana como valor acrescentado na 

comunidade” foi no âmbito do CLASF, a 30.03.2015 constituído o Grupo de Trabalho 

Área da Deficiência (GTAD).83  

 

                                                           
83 Artigo 26.º Grupos de Trabalho Temáticos  

1. Os grupos de trabalho temáticos são criados pelo CLAS, em torno de determinado domínio ou problemática, de acordo com a 

alínea c) do art. 26.ª do DL 115/06, sendo dinamizados pelo Núcleo Executivo do CLAS, de acordo com a alínea h) do art. 28.º do 

referido decreto-lei. 
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Tendo origem numa das ações propostas em sede de plenário a 04.12.2014 (na 

estratégia social definida em sede de plenário para o período 2014-2020), o GTAD 

iniciou sessões de trabalho com o objetivo de “Garantir o acesso aos direitos de 

cidadania das pessoas com deficiência”, através da articulação de conhecimentos dos 

atores sociais envolvidos, potencia as necessárias sinergias das mais diversas formas e 

modalidades a fim de dar a necessária visibilidade à temática da deficiência e da 

igualdade de oportunidades, com vista a uma acessibilidade universal centrada na 

eliminação das várias barreiras (sociais, urbanísticas, arquitetónicas) e na 

desconstrução de preconceitos e estereótipos.  

 

Pretende ainda promover uma plataforma de reflexão de metodologias e estratégias de 

intervenção social; alavancar as oportunidades e as boas práticas existentes colocando 

o enfoque na sua disseminação e/ou replicação, edificando uma estrutura de parceria 

tecnicamente capacitada para promover a integração e a autonomia das pessoas com 

deficiência com vista a melhorar as condições de vida e garantir o exercício dos direitos 

destes cidadãos. 

 

Do trabalho desenvolvido e a desenvolver, com a maturação da ação é intento, um dia, 

elaborar “um conjunto de propostas de ação e de recomendações que na realidade 

contribuam para o planeamento estratégico e para o desenvolvimento local e nacional 

de políticas sociais ativas e participadas na área da deficiência”.  

 

Com vista a atingir este seu objetivo Último e por forma a colmatar a escassez de 

informação sobre o concelho e as reais necessidades das famílias, encontra-se desde 

março de 2018 a aplicar um questionário construído no seio do mesmo intitulado 

“Estudo de Caracterização das Famílias com Pessoas com Deficiência a cargo” 

residentes no concelho de Faro”. 

 

Sublinhe-se no entanto que é urgente e prioritário todo e qualquer compromisso e 

valorização local no sentido de apoiar qualquer ação e ou implementação de medidas, 

equipamentos e respostas que contribuam para a melhoria da saúde das populações 

com necessidades específicas, para uma harmoniosa conciliação entre a vida laboral e 

a familiar e ainda para a redução das desigualdades no domínio do acesso aos 

cuidados de saúde e complementares. 
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População e Comportamentos Aditivos 

 

Considerando-se que a leitura da realidade e o planeamento da intervenção na área 

das adições não se deve centralizar apenas na(s) substância(s) mas, para o seu 

sucesso e eficácia, deve assumir a centralidade do acompanhamento no cidadão e nas 

suas necessidades objectivas e subjectivas.  

 

Tendo como fonte o PNCDT84 2013-2020, enuncia-se alguns dos indicadores europeus 

e nacionais referenciados que nos dão nota do comportamento da população no que 

concerne ao padrão de consumos de substâncias ilícitas, álcool e outras adições. 

 

Estima-se que cerca de 85 milhões de adultos terão já consumido ao longo da vida 

alguma substancia psicoativa ilícita, o que corresponde a cerca de um quarto da 

população adulta. 

 

Por outro lado, acresce a tendência do consumo de substancias sintéticas agonistas 

para recetores de canabinóides, feniletilaminas e as e as catinonas sintéticas, grupos 

de substancias que mimetizam as substancias ilegais mais comuns.85  

 

Alguns dados, reportados a 2009, referem que a média europeia do consumo de álcool 

é de 12,45 litros e que a média europeia de abstinentes ao longo da vida é de 5,6% no 

sexo masculino e de 13,5% no feminino.  

 

Em Portugal, em 2012, cerca de 8,4% da população entre 15-74 anos já tinha tido 

pelo menos uma experiencia de consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida e 

2,3% tinha tido consumos recentes (últimos 12 meses). 

 

Em ambas as situações (pelo menos uma experiência/últimos 12 meses) e por ordem 

decrescente, as substâncias ilícitas mais consumidas no nosso país são a cannabis 

(8,3%/2,3%), o ectasy (1,1%/0,2%) e a cocaína (1,0%/0,2%). Independentemente 

da substância e do tipo de consumo, verifica-se uma prevalência do consumo pelo 

                                                           
84

 Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 
85

 Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  
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sexo masculino, concentrando-se sobretudo no escalão etário entre os 15 e os 44 

anos, 86  acompanhando a tendência europeia, sendo referido que em Portugal se 

registou uma diminuição do consumo por via endovenosa (IDT. IP, 2012)87. 

 

 

O consumo das novas substância psicoactivas. É referido como um comportamento, 

igualmente, com maior incidência no sexo masculino e nas idades entre os 5 e os 44 

anos, particularmente nos escalões etários dos 15-24 e 25-34 (embora com 

prevalências superiores a 1%). 

 

Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, o consumo anual per capita de álcool 

em Portugal (registado e não registado) em 2009 na população adulta (15 ou mais 

anos) era de 13,43 (álcool puro), ligeiramente superior à média europeia.  

 

No que concerne ao tipo de consumo, em 2012 aproximadamente 73% da população 

portuguesa entre os 15-74 teve consumos de bebidas alcoólicas ao longo da vida e 

60% tinha consumido nos últimos 12 meses, que independentemente do tipo de 

consumo (experimental, recente ou atual) são sempre superiores no sexo masculino. 

 

Entre a população portuguesa a prevalência da embriaguez (ficar a cambalear, 

dificuldade em falar, vomitar e/ou em recordar factos acontecidos) situava-se nos 

5,1%, incidia sobretudo na juventude nomeadamente nas idades compreendidas entre 

os 15 e 24 anos88. 

 

No panorama do consumo de medicamentos psicoactivos (sedativos, tranquilizantes ou 

hipnóticos) são referenciados os consumos maioritariamente femininos e, 

gradualmente, mais frequentes à medida que avançamos nos escalões etários, 

assumindo 21% e 24% nas faixas etárias dos 55-64 e dos 65-74 anos, 

respectivamente.  

 

Em contextos escolares e recreativos, acontece precisamente o oposto. Estudos 

realizados apontam mesmo para tendência de agravamento de alguns consumos nos 
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últimos anos, padrões de consumo essencialmente jovens, na faixa etária dos 15 aos 

24 anos. 89 

 

No seguimento deste padrão saliente-se que, quer no que concerne “aos utentes que 

procuraram tratamento em 2011, quer nas Unidades de Desabituação quer nas 

Comunidades Terapêuticas Públicas”, a média de idades identificada do início do 

consumo abusivo de substâncias ilícitas, álcool e benzodiazepinas se situa entre os 16 

e os 23 anos (SICAD 2013). Esta é a faixa etária onde prevalecem as contraordenações 

por consumo de substância ilícitas, em 2011 “cerca de metade dos indivíduos com 

processos abertos nas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência pertencem ao 

escalão etário dos 16 aos 24 anos (IDT. IP, 2012)90. 

 

Ainda no que concerne à caracterização da procura de tratamento relacionado com o 

consumo de substancias psicoactivas e/ou álcool, no PNRCAD 2013-2020 é 

referenciado que, em 2011, o numero de pessoas integradas na rede pública foi de 

45863 em regime de ambulatório (38292 atendidos nos Centros de Respostas 

Integradas e 7571 atendidos nas Unidades de Alcoologia). No que concerne ao número 

de internamentos, em Comunidade Terapêutica foi de 3142, de 1804 em unidades de 

desabituação e 811 nas Unidades de Alcoologia). Nos estabelecimentos prisionais cerca 

de 1184 reclusos iniciaram programas de desabituação (503 da responsabilidade dos 

próprios EP e cerca de 681 em articulação com o outrora IDT), cerca de 223 reclusos 

estiveram integrados em Unidades Livres de Drogas e 12550 foram os reclusos sem 

enquadramento sociofamíliar de estruturas de redução de riscos e minimização de 

danos (RRMD) apoiados pelo IDT IP. 

 

A este respeito saliente-se que a maioria dos utentes integrados em RRMD são na sua 

maioria do sexo masculino, situam-se no escalão etário dos 35-44 anos, com a moda e 

a média de idades dos utentes com problemas de consumo de substâncias ilícitas 

próxima do extremo inferior e a dos utentes com problemas no consumo de álcool do 

extremo superior91.  
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No que respeita à dimensão das doenças infecciosas, infecção VIH/SIDA é referida a 

decrescente tendência da proporção de casos associados à toxicodependência nos 

vários estados da infecção (38%, a 31.12.2012).  

 

Verifica-se igualmente uma tendência decrescente na positividade dos valores dos 

rastreios de diversas doenças infecciosas, nomeadamente do VIH (em 2011 entre 2% 

e 10%) e Hepatite C (VHC+, entre 20 e 47%), assumindo nos subgrupos com 

consumos endovenosos valores superiores. 

 

Consideravelmente mais baixos são os valores para a positividade da Hepatite B 

(AgHBs+, entre 1% e 3%) e Tuberculose (valores residuais iguais ou inferiores a 1%). 

Não obstante, a comorbilidade infecciosa é muito frequente nestas populações VIH+ e 

VHC+, sendo que referido que a maioria dos infectados por VIH acusam positividade 

para VHC. 

 

Ainda no campo da comorbilidade e valores referentes a 2011, no que se refere à co-

existência de outras psicopatologias para além dos transtornos mentais e dos 

comportamentos decorrentes do uso de substâncias psicoactivas, verifica-se que as 

psiopatologias diagnosticadas mais comuns são os Transtornos do Humor (na ordem 

dos 21% dos utentes em Comunidade Terapêutica e 3% dos utentes em Unidades de 

Desabituação) e os transtornos de personalidade e do comportamento do adulto (na 

ordem dos 16% dos utentes em Comunidade Terapêutica e 6% dos utentes em 

Unidades de Desabituação) seguindo-se, com menos expressividade, a esquizofrenia, 

os transtornos esquizotímicos e delirantes (5% dos utentes em Comunidade 

Terapêutica e 1% dos utentes em Unidades de Desabituação) e os transtornos 

neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes (na 

ordem dos 2% dos utentes em Comunidade Terapêutica e 1% dos utentes em 

Unidades de Desabituação)92. 

 

No que respeita ao consumo nocivo de álcool, são referenciados em Portugal 3.163 

episódios de internamento por GDH (cirrose e hepatite alcoólica) em 2011, dos quais 

218 resultaram em óbito. Dados dos últimos censos INE salientam, no que respeita as 

doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos, que na ordem dos 12,75 %, seis 

vezes superior no sexo masculino por comparação ao feminino. Dados da Direção 

                                                           
92

 Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (p.36) 



 

Diagnóstico Social  Página 229 de 328 

Geral de Saúde confirmam este padrão, nas 10 principais causas de mortalidade 

prematura entre os homens em Portugal constando as doenças atribuíveis ao álcool.93 

 

Quando falamos de comportamentos aditivos e de dependências, consideramos 

imprescindível a alusão já efectuada no PNCAD 2013-2020 ao jogo e aos jogadores, “o 

jogo enquanto “elemento de lazer ou profissional” e o “jogo enquanto perturbação” 

com significância clinica94.  

 

Embora seja uma realidade pouco falada, transversal no seu sentido amplo as varias 

faixas etárias, a probabilidade de uma pessoa desenvolver problemas com o jogo 

resulta sempre de uma conjugação de factores psicossociais (idade, determinadas 

características neuro cognitivas e/ou emocionais, de personalidade, consumo abuso de 

substâncias; dinâmicas familiares, educação parental permissiva ou inconsistente, 

grupo de pares, características ambientais, acesso facilitado a  

ambientes/equipamentos de jogo).  

 

Quando esta ocupação pouco ativa se associa ao “jogar a dinheiro”, a realidade e a 

intervenção complexifica-se. A realidade denuncia que não é assim tao residual a 

representatividade de portugueses que jogam a dinheiro. “ Em 2012, a prevalência de 

jogadores a dinheiro, com idades entre os 15 e os 74 anos era de 66%, sendo superior 

a representatividade dos homens (74%) face à adopção deste comportamento pelas 

mulheres (58%).  

 

Bastante conhecidos do comum cidadão, de entre uma panóplia de jogos possíveis de 

serem adquiridos/praticados e comercialmente mediatizados nos meios de 

comunicação do nosso país (totobola, totoloto, lotarias, raspadinhas, euromilhões, 

jogos de dados e jogos de cartas e recentemente placard). Deste conjunto o 

euromilhões é referenciado como o mais jogado (62%, seguindo-se o totobola ou 

totoloto 32% e as restantes lotarias 18,3%)95. 

 

O jogo online, embora com menor visibilidade social, tem ganho terreno 

nomeadamente nas camadas etárias mais jovens e em comorbilidade com outras 
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dependências, muito associado ao desenvolvimento de vários problemas de saúde 

mental. 

 

Nesta leitura, a prevenção à semelhança dos anteriores comportamentos aditivos ou 

dependências deve ser multidimensional /multidisciplinar. Em estádios e períodos 

críticos identificados, é possível focalizar as estratégias e intervenções adequadamente, 

ajustando-as às necessidades e competências dos indivíduos e procurando 

compreender porque determinados grupos estão mais vulneráveis a fatores de risco ou 

resilientes a esses problemas ou comportamentos. 

 

População na situação de Sem-Abrigo. 

 

Na condição limite da exclusão social, o concelho de Faro não é diferente de outros 

concelhos, sendo o fenómeno da População Sem-Abrigo bem visível durante o dia e 

noite, no entanto já monitorizado e acompanhado no concelho de Faro.  

 

Desde meados de 2011, emanando do anterior Diagnóstico Social e das estruturas 

locais parceiras da rede social do Conselho Local de Faro, a capital de distrito, num 

processo pioneiro, organizou-se numa resposta integrada, devidamente 

formalizada/protocolada, como um Núcleo de Planeamento e Intervenção para a 

Pessoa Sem Abrigo, adiante designada por NPISA de Faro, grupo e intervenção 

coordenado pelo Município no âmbito das suas competências do domínio da ação 

social.  

 

Esclareça-se que “sem-abrigo são todos aqueles que não têm uma habitação fixa, 

própria ou arrendada, assim como os que vivem em habitações inadequadas e que não 

possuem laços com a comunidade onde se encontram” e que nesta definição se 

considera, por um lado, a perda de casa e, por outro lado, a ruptura dos laços sociais.  

 

Engloba ainda situações que têm em comum “a falta de meios (pobreza) e rupturas 

sociais várias para aceder a um alojamento pessoal condigno, reconhecendo que os 

indivíduos que estão na situação de sem-abrigo não estão só numa situação de sem-

casa, mas também numa situação de debilidade e de extrema exclusão social” in 
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Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo, Prevenção, intervenção 

e acompanhamento (2009-2015).  

 

Tendo em conta toda a multidimensionalidade que o problema exige a utilização de um 

conceito único visa assim cumprir a função de instrumento de referência que a 

ENIPSA, de modo a que toda a intervenção a planear central e localmente seja 

minimamente harmoniosa. A situação de sem-abrigo é umas das formas mais extremas 

e, em muitos casos, mais visível de exclusão, em que o carácter de privação múltipla 

diferencia-se dos demais pobres e excluídos, porque na sua maioria se verifica, a todos 

os níveis, falta de habitação, emprego, debilidades ao nível educativo, saúde mental, 

consumos entre outros e onde a perda das redes sociais de integração social (famíliar, 

grupos de amigos, de relações de solidariedade a nível da vizinhança) se perderam.  

 

No concelho de Faro, mediante protocolo assinado a 14/12/2010 em sede de plenário 

por 17 parceiros, 96  ficou oficialmente concertada a estratégia concelhia. Sob 

coordenação do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação, reúne 

mensalmente e consiste na monitorização de uma base dados alimentada pela 

sinalização prévia, mas obrigatória dos casos. 

 

Não obstante do trabalho individual desenvolvido, esta estrutura de parceria flexibiliza 

e alarga a parceria no âmbito inter-concelhio e nacional maximizando a capacidade da 

sua resposta.   

 

Adaptando o plano de intervenção a cada história de vida e problemática dominante 

emana como prioridade o planeamento de ações/projectos e/ou a criação de respostas 

que visem a capacitação de técnicos e beneficiários, não restringido a sua capacidade 

multidisciplinar e interinstitucional de resposta a ações pontuais, com predominância 

no assistencialismo, como acesso a comida e roupa. 
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Saliente-se que aquando do preenchimento do Questionário Nacional de Caracterização 

das Pessoas Sem-Abrigo (QCSDA) a 30.09.2014 foram pelo NPISA, sinalizadas e 

acompanhadas 26 pessoas na condição de Sem-Abrigo. 

 

Em 2009, dados cedidos pelo NPISA de Faro haviam identificado cerca de 50 indivíduos 

nesta condição. Já a 7 de março de 2018, consultado o sistema de informação do 

NPISA de Faro 97 , a informação monitorizada da existência de um total de 263 

processos, referenciava o arquivo de 89 processos, cerca de 49 como inativos e 125 

indivíduos em situação de sem-abrigo na condição de processos ativos.  

 

“Maioritariamente do sexo masculino, solteiro com uma idade compreendida entre os 

41 e os 50 anos, a maioria de nacionalidade portuguesa não têm raízes locais provêm 

de outros distritos do país”98.  

 

Atualmente fazem “recurso a atividades de apoio ao estacionamento de veículos e 

mendicidade; parte admite ainda ter tido problemas com a justiça” 99 . A maioria 

pernoita num local precário (edifício abandonado, viatura abandonada, vão de escada 

ou garagem) e a totalidade não se encontra a trabalhar. As problemáticas mais 

associadas são na sua maioria transversais e atuam ou são produto de uma espiral de 

acontecimentos que se sucedem sem retorno: alcoolismo e/ou consumos de 

substâncias psicoativas, outras dependências, doença mental, desemprego, problemas 

financeiros e problemas familiares. 

 

Não há referência a dados que identifiquem a estrutura de habilitações escolares, bem 

como não é possível saber o tempo médio de duração no que concerne da duração na 

situação de sem-abrigo.  

 

São 5 as entidades parceiras gestoras de processos, a saber: a Câmara Municipal de 

Faro, o Centro Distrital de Segurança Social de Faro, o Movimento de Apoio à 

Problemática da Sida (MAPS), a Santa Casa da Misericórdia de Faro e o Centro de 

Apoio aos Sem-Abrigo Delegação de Faro. 
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Como principais respostas accionadas no âmbito do NPISA, referencie-se o 

encaminhamento para apoio alimentar, apoio em vestuário e higiene pessoal e de 

roupas, em alojamento e apoio.100 

 

Como mais valia é referenciada a maximização do trabalho em rede, o forte 

envolvimento das diversas entidades parceiras, a eliminação/redução de justaposições 

e sobre atuações que potenciam a optimização dos recursos existentes, o fomento do 

conhecimento interinstitucional, a delineação de critérios comuns aprovados pelo grupo 

para as intervenções e a monitorização do fenómeno a nível local. 

 

Entre os principais constrangimentos elencados pelo grupo destaca-se a insuficiência 

de equipamentos de alojamento (com a capacidade instalada existente quase 

permanentemente lotada), o mercado de arrendamento inflacionado e as grandes 

lacunas sentidas em termos de desprotecção estrutural e social na saúde mental. 

 

Como desafios temos uma monitorização ajustada ao modus vivendi da pessoa sem-

abrigo (nomeadamente com levantamentos/diagnósticos pontuais da dimensão do 

fenómeno realizados em período nocturno por equipas tecnicamente capacitadas para 

o efeito), de modo a mais eficazmente aferir as necessidades desta população, 

impõem-se para o efeito respostas mais flexíveis, para adequar /maximizar as 

respostas existentes e ou oportunidades financeiras para criar novas respostas ou 

equipamentos com vista ao investimento na prevenção em caso de situações 

identificadas como “situações sociais em risco de ficar na condição de sem-abrigo”, 

acompanhamento e ou inserção/autonomização das pessoas na situação de sem-

abrigo. 
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Incluir na Diversidade Cultural 

 

Comunidade Cigana. 

 

Incluir na Diversidade é uma das principais linhas de intervenção urbanas para o 

território de Faro e que se propõe abranger a comunidade cigana, a população sem-

abrigo e a comunidade imigrante e população emigrante do concelho. 

 

No que concerne à comunidade cigana, qualquer intervenção envolve 

necessariamente a urgente resposta à necessidade diagnosticada de avançar no 

imediato com ações ou medidas que visem a criação e dinamização de sistemas de 

monitorização desta Comunidade residente no concelho com o fim de que, após 

devidamente conhecida esta população, possa ser beneficiária de um plano de 

intervenção municipal que vise um adequado acompanhamento e uma eficaz 

integração na comunidade de acolhimento. 

 

A incapacidade das comunidades ciganas em assumirem um papel político ativo, 

resulta de uma longa história de exclusão e discriminação. A própria situação de 

vulnerabilidade, quer económica, quer social, generalizada tem conferido às 

comunidades ciganas o estatuto de público-alvo e grupo vulnerável, sem que, até à 

data, se tenha elaborado nenhuma estratégia, integrada e sistematizada de 

intervenção.  

 

O Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas (2015) refere que, não obstante os 

discursos oficiais sobre a integração social dos ciganos, quer a nível europeu 

(Parlamento Europeu, 2011), quer a nível nacional (ACIDI, 2013), na prática, o que se 

verifica é que as medidas e políticas públicas não têm sido capazes de fazer face à 

situação de pobreza e exclusão social da população cigana, tendendo a persistir uma 

situação de desigualdade crónica (ERRC/Númena, 2007). 

 

No sentido de inverter esta tendência, o Parlamento Europeu aprovou, a 9 de Março de 

2011, uma resolução que convida o Conselho da Europa e a Comissão Europeia a 
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adotarem uma estratégia europeia para os ciganos. A 27 de Março de 2013, o governo 

português aprova, em Conselho de Ministros, a resolução n.º 25/2013 com a descrição 

“Estratégia Nacional para a Inclusão das Comunidades Ciganas 2013-2020”. Os 

objetivos propostos e as linhas de orientação nacionais assentam nas ideias-chave da 

estratégia europeia: Educação, Emprego, Saúde e Habitação são os eixos prioritários e 

onde se prevê uma intervenção transversal.  

 

Nos últimos anos e à semelhança dos restantes concelhos do país, Faro tem 

beneficiado de vários programas de política social que, direta ou indirectamente, 

influenciam alterações comportamentais na vida quotidiana das comunidades ciganas 

residentes em Faro. O Rendimento Social de Inserção (RSI), o Programa Rede Social, o 

Programa Escolhas, o Programa Novas Oportunidades, os Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social (CLDS), o Programa de Respostas Integrada (PRI), o Programa 

Nacional de Saúde, entre outros, são alguns exemplos desses programas.  

 

Acrescem aos projetos e ações desenvolvidos no âmbito destes programas, outras 

iniciativas, de âmbito local, mais ou menos formais, levadas a cabo maioritariamente, 

por associações e instituições particulares de solidariedade social. Sendo reconhecida a 

importância do conjunto das intervenções realizadas até à data, a inexistência de uma 

metodologia de monitorização dificulta a compreensão do seu real impacto nas vidas 

das comunidades ciganas. 

 

No que refere à caracterização sociodemográfica das comunidades ciganas residentes 

no concelho de Faro, dados de 15 de dezembro de 2017 

 

Quadro 74. N.º pessoas, n.º de agregados famíliares por núcleo populacional de 

etnia cigana, concelho de Faro. 

 

Nucleo Populacional N.º Agregados N.º Pessoas 

Arjona 3 12 

Braciais  21 96 

Cerro do Bruxo 35 143 

Cerro do Guilhim I 2 9 

Cerro do Guilhim II 2 14 

Complexo da Penha 4 12 
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Escuro 5 12 

Falfosa I 23 97 

Falfosa II (junto ao deposito da agua) 3 11 

Gorjões 6 22 

Horta da Areia 47 175 

Lejana 31 109 

Medronhal/Pinheiros (Ex-aviários) 7 30 

Pinhal  4 8 

Poço de Guilhim 8 35 

Unidade de Radioterapia 4 12 

Total 205 797 

 

Fonte: DISP, consulta à base de dados 14.11.2018 (Tratamento CLASF) 

 

Progressivamente sendo integrados em Habitação Social, no Bairro Municipal 

Presidente João Negrão Belo residem actualmente cerca de 23 agregados. 

 

O Estudo Nacional Sobre as Comunidades Ciganas (2015) fornece também alguns 

dados importantes. Segundo este estudo, o município de Faro integra o top 10 

nacional no que respeita ao número absoluto de ciganos residentes no concelho (com 

599). No que respeita à tipologia da habitação, o distrito de Faro destaca-se dos 

demais pela elevada percentagem de situações de ocupação ilegal, com 4,9%, 

seguindo-se Beja (3,1%), e Aveiro (2,1%). A maioria da população inquirida no distrito 

de Faro (68%) reside em barracas ou casas rudimentares.  

 

Relativamente à dimensão dos bairros ou comunidades ciganas, o concelho de Faro 

está identificado como fazendo parte dos concelhos com média concentração de 

pessoas (entre 100 e 250 pessoas), sendo o tempo médio de sedimentação das 

comunidades no concelho de pelo menos 20 anos. Para além de traçar um perfil das 

comunidades ciganas, o Estudo Nacional Sobre as Comunidades Ciganas (2015) 

apresenta ainda algumas recomendações em vários domínios de ação, passíveis de 

serem adotadas no concelho de Faro. 

 

Assim, no domínio da intervenção institucional em geral e atendendo aos perfis das 

pessoas ciganas que foram identificados, é possível recomendar que a) as 

organizações e serviços com projetos e atividades próximos desta população deveriam 

dispor de recursos e de linhas de apoio/mecenato que garantissem uma certa 
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continuidade temporal e um trabalho estruturante junto das populações ciganas; b) 

estas organizações e serviços deveriam descentrar as intervenções, de modo a 

envolver outras populações, assim como, o meio geográfico mais alargado, deixando 

de estar excessivamente focalizadas nas pessoas ciganas, e em espaços residenciais 

que promovem o isolamento do grupo cigano; c) trabalho com homens e mulheres, 

numa perspetiva de igualdade de género; d) trabalho com a comunidade não cigana 

no sentido de integrar as duas “comunidades” nas diferentes atividades e projectos e 

de combater preconceitos e estereótipos mútuos; e) reforçar o investimento no Projeto 

Mediadores municipais; f) continuidade do Programa Escolhas.  

 

Na área do desenho e definição das políticas sociais, importa promover mecanismos de 

trabalho interministerial para elaboração de medidas transversais que permitam uma 

intervenção estrutural e não apenas pontual, ou seja, medidas que promovam a 

autonomia económica e social das pessoas ciganas. No domínio do combate à 

discriminação impõe-se a necessidade de: proporcionar às comunidades ciganas e à 

outros agentes relevantes para o trabalho com essa comunidade, oportunidades de 

formação específicas; informar a comunidade cigana sobre os seus direitos e deveres 

como cidadãos portugueses; divulgar de forma mais ampla e por via de uma 

diversidade de canais, a historia e cultura(s) ciganas numa perspectiva intercultural, 

enquanto estratégia de aproximação e de melhor inserção dos ciganos na sociedade 

local e de promoção da sua auto-estima e valorização dos seus aportes culturais.  

 

Tal deveria também ocorrer em escolas, universidades, média, mas também junto dos 

interventores sociais que, por vezes, apresentam na sua prática uma intervenção 

marcada por preconceitos fortemente arreigados.  

 

No domínio da habitação, urge i) superar práticas de concentração, segregação e 

discriminação decorrentes dos processos de realojamento, apostando-se em novos 

realojamentos de pequena escala e na requalificação de habitações, p.e. em partes 

antigas dos centros das cidades; ii) evitar a sobrelotação das habitações sociais, já que 

este problema tem gerado problemas de convivência entre gerações e a não 

autonomização dos casais e jovens (perfil 1 e 2); No domínio da capacitação e 

empoderamento das pessoas ciganas, dedicando-se uma maior atenção às mulheres, 

assim importa promover: i) a aquisição e desenvolvimento de competências 

profissionais e de empreendedorismo, principalmente junto das mulheres de modo a 
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atenuar a pouca autonomização dos agregados familiares face ao RSI e outros apoios 

sociais (todos os perfis, principalmente 1 e 2). Nas áreas da educação/formação e 

emprego (e envolvendo os vários perfis), importa: a) Refletir sobre o impacto as 

medidas do ensino à distância e do ensino doméstico, nomeadamente num reforço do 

isolamento/afastamento dos ciganos face ao espaço de convivência e de encontro, que 

é a escola; b) Incrementar os níveis de escolaridade e literacia, sobretudo das 

mulheres; c) Apostar numa mudança de atitudes e valores, com a expectativa de que o 

trabalho desenvolvido com as mães e os pais produza os seus efeitos nos 

comportamentos das gerações mais jovens; d) Criar e divulgar de modelos e de 

expectativas positivos nas crianças, nomeadamente face à escola, e) Implementar 

medidas de emprego protegido, salvaguardando porém que estas deverão ser 

acionadas somente durante algum tempo.  

 

Para além destas medidas, o Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, 

apresenta ainda recomendações no sentido da monitorização dos perfis das 

comunidades ciganas residentes (ao nível local), bem como algumas linhas de 

investigação futuras dirigidas à comunidade científica.  

 

População Imigrante e População Emigrante 

 
 
A Comunidade Imigrante e População Emigrante (embora em menor expressão) não 

deverão ser descoradas no próximo quadro comunitário. As alterações 

socioeconómicas que se fazem sentir nos vários países, nomeadamente em território 

europeu e que nos últimos anos tem vindo a reconfigurar todo um perfil de gente que, 

sai e gente que entra no nosso pais, na nossa região e na nossa cidade e que embora 

distinto do panorama de 2008, naturalmente exige uma estrutura de acolhimento e 

integração que deve estar preparada, articulada e atenta às várias dinâmicas e fluxos 

imigratórios, emigratórios e migratórios. 

 

A imigração foi um dos temas centrais abordados no Fórum Comunitário “Demografia” 

(realizado a 22 de Abril de 2014 no Auditório do Museu Municipal de Faro) tendo-se 

concluído que “se por um lado quando analisados os dois últimos momentos 

censitários, verificamos que a proporção de população estrangeira no total da 

população em Faro aumentou consideravelmente entre o ano de 2001 e o de 2011” de 
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acordo com dados do SEF e sobretudo desde 2009 “o número de residentes com 

nacionalidade estrangeira tem vindo a diminuir”. 

 

No que concerne à proporção de população estrangeira residente o concelho de Faro 

acompanhou a tendência regional. Se em 2001 no Algarve esta representatividade 

situava-se nos 7,5% de população estrangeira e em Faro 5,4%, em 2011 os dados 

oficiais do INE referem uma representatividade ao nível distrital na ordem dos 10,7% e 

ao nível do concelho 8,9%.  

 

Não obstante esta constatação, num intervalo de uma década, algumas alterações 

produziram profundos impactos no plano de vida desta população. Entre 2008 e 2012, 

como podemos verificar pelos dados cedidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

oscilando entre os 7326 estrangeiros referenciados em 2008 (antes da crise económica 

nacional e da implementação do pacote de medidas de austeridade financeiras) e os 

6383 em 2012. 

 

Gráfico 60. População de nacionalidade estrangeira, em Faro, de 2008 a 2012.  

 
Fonte: SEF. Tratamento Associação In Loco Fórum Demografia 22.04.2014 in Draft Carta Social (Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social de Faro 2014-2020). 

 

 

Paralelamente a este fenómeno de saída de não naturais, ganhou especial atenção a 

população nacional que aproveitou oportunidades e decidiu emigrar em busca de 

melhores condições de vida e de um mais gratificante percurso profissional. Valorizam-

se, assim, projetos e medidas de incentivos à manutenção dos laços com a 

comunidade de origem e o acesso aos direitos deste estrato da nossa população não 
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deve ser esquecida na qualidade de nacionais/munícipes farenses cujo futuro 

eventualmente pode passar pelo retorno à comunidade de origem.  

 

Disponível online 101 o Mapa de total de residentes no Distrito de Faro não nos permite 

aferir ao nível do concelho o registo de residentes por nacionalidade.  

 

No que concerne ao total distrital de 6.9026 de pessoas de nacionalidade não 

portuguesa com autorização ou cartão de residência, em conformidade com a 

legislação de estrangeiros em vigor (não incluindo os estrangeiros com situação regular 

ao abrigo da concessão de autorizações de permanência, de vistos de curta duração, 

de estudo, de trabalho ou de estada temporária, bem como os estrangeiros com 

situação irregular), 102  verifica-se uma quase equilibrada proporção entre os sexos, 

cerca de 3.4952 são homens (50,6%) e 3.4074 são do sexo feminino (49,4%)103. 

 

Relativamente à tipologia de títulos de residência obtidos, a esmagadora maioria, cerca 

de 6.8820 (99,7%) encontram-se em território português com TR - Autorização ou 

cartão de residência e 206 (0,3%) em VLD - Visto de Longa Duração. 

 

Quadro 75. N.º pessoas de nacionalidade não portuguesa com autorização ou 

cartão de residência, por sexo residentes no Distrito de Faro. 

 

Distrito Faro Homens Mulheres 

6.9026 34952 34074 

 50,6% 49,4% 

 

Fonte: SEF. Tratamento CLASF Departamento de Desenvolvimento Social e Educação 

 

No que respeita à diversidade cultural, considerando a nacionalidade “cidadania legal 

da pessoa no momento de observação” 104 , são no distrito reconhecidas 150 

nacionalidades diferentes105. 

                                                           
101

 https://sefstat.sef.pt/forms/distritos.aspx (Link recepcionado a 21.05.2018  ) 
102

 Data da ultima actualização 26-06-2018  
103

 Quadro completo em anexo 1 
104

 São consideradas as nacionalidades constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no título de 

residência ou no certificado de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento de observação, 

tenham pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser considerados com a 

nacionalidade que detinham anteriormente in Metainformação associada ao quadro 
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A lista de países adoptada desenvolvida pelo SEF para fins estritamente estatísticos, 

nos casos em que eram admissíveis mais do que uma designação, optou-se pela mais 

comumente utilizada (dão como exemplo: Bahrein, em vez de Barein). 

 

Dos 150 locais de origem, 18 apresentam mais de 1000 residentes com autorização ou 

cartão de residência. Reino Unido, Brasil, Roménia e Ucrânia são os cinco países mais 

representados. 

 

Se cultural e linguisticamente analisarmos esta variedade de crenças, representações e 

práticas, colocam-se vários desafios e ajustes à região, umas das mais atractivas a 

nível turístico. 

 

Não tendo mais indicadores que possam espelhar a realidade local que os aferidos em 

termos de diversidade cultural nas escolas (vide subcapítulo Diversidade nas Escolas), 

impõe-se para uma harmoniosa aculturação e apropriação de uma segunda identidade 

nacional, uma maior articulação entre as entidades que acompanham o acolhimento e 

uma maior partilha de conhecimento sobre as características e reais necessidades 

desta população. 

 

Quadro 76. N.º pessoas de nacionalidade não portuguesa com autorização ou 

cartão de residência, por pais de origem, residentes no Distrito de Faro. 

 

Distrito Total 

Reino Unido 12240 

Brasil 8087 

Roménia 7655 

Ucrânia 5776 

França 4069 

Alemanha 3330 

Holanda 2712 

Itália 2315 

Cabo Verde 2161 

Bulgária 1866 

China 1727 

Suécia 1539 

                                                                                                                                                                          
105

 Quadro completo em anexo 1. 
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Moldávia 1380 

Índia 1256 

Nepal 1064 

Espanha 1035 

Bélgica 1002 

Total Distrito 69026 

 

Fonte: SEF. Tratamento CLASF Departamento de Desenvolvimento Social e Educação 
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Áreas/Problemáticas Vulneráveis  

 

A Vulnerabilidade Multidimensional e a Igualdade de Oportunidades 

 

São múltiplas as problemáticas transversais aos vários grupos sociais, faixas etárias, 

estratos económicos e representações culturais que, associadas a conjunturas 

propiciadoras de carência económica, catalizam e/ou maximizam as desigualdades e 

fomentam a pobreza e a exclusão social.   

 

De momento são cinco os grupos de trabalho a funcionar, o NPISA, o RIVA, o GTAE, o 

GTAI e o GTAD, cuja auto-reflexão sobre os mesmos inclui sobre a necessidade de 

prever intervenções articuladas inter-municipalmente, nomeadamente no âmbito da 

emergência social. 

 

Violência Doméstica 

 

Considerando o crime de Violência Doméstica como “qualquer ação ou omissão de 

natureza criminal, entre pessoas que residam no mesmo espaço doméstico ou, não 

residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiro/a, ex-namorado/a, progenitor de 

descendente comum, ascendente ou descendente, e que inflija sofrimentos físicos, 

sexuais, psicológicos e/ou económicos”. 

 

Identificando ainda a distinção entre Violência doméstica em sentido restrito  (os atos 

criminais como tratos físicos; maus tratos psíquicos; ameaça; coação; injúrias; 

difamação e crimes sexuais) e a Violência doméstica em sentido lato que inclui outros 

crimes em contacto doméstico [violação de domicílio ou perturbação da vida privada; 

devassa da vida privada (imagens; conversas telefónicas; emails; revelar segredos e 

factos privados; etc. violação de correspondência ou de telecomunicações; violência 

sexual; subtração de menor; violação da obrigação de alimentos; homicídio: 

tentado/consumado; dano; furto e roubo)]. 

 

Embora seja cada vez “mais pública” a informação sobre as políticas de prevenção e 

combate à violência doméstica e de género, a violência conjugal, através das mais 
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variadas campanhas de informação e sensibilização (protocolos e parcerias entretanto 

estabelecidos como por exemplo o protocolo para a territorialização da rede nacional 

de apoio às vitimas de violência doméstica), verifica-se que a problemática da violência 

conjugal/doméstica continua a ser uma realidade muito silenciada e demasiadamente 

tolerada, mantendo-se a vítima na condição de elemento na situação mais 

desprotegida.  

  

Neste âmbito várias entidades locais, distritais e nacionais de diferentes naturezas 

jurídicas, no terreno e no nosso concelho, concertam na sua intervenção os esforços 

para promover e acionar um conjunto imediato de respostas que vão minimizando as 

suas consequências e contribuindo para aumentar a informação disponível e a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas efetivamente não cobrem todas 

as necessidades de apoio psicossocial, segurança e cuidados básicos (alimentação, 

higiene, transporte para centros de saúde, tribunais entre outros). 

 

Neste campo o Gabinete de Apoio à Vitima de Faro (Associação Portuguesa de Apoio à 

Vitima) que funciona nas antigas instalações do SEF, na Rua José de Matos nos dias 

uteis, entre as 10h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30, em Faro, de forma gratuita e 

sigilosa e através de uma equipa de voluntários(as) coordenada por uma única(o) 

técnica(o) assegura o atendimento, o apoio e o encaminhamento das vítimas e presta 

o necessário apoio jurídico, emocional, psicológico e social às vitimas de todo o tipo de 

crimes e em particular de vítimas de violência doméstica com toda a discrição que 

situação lhe assiste, desde 1998.106 

 

Considerando dois períodos distintos. Nas estatísticas da APAV, analisados os anos 

2013 e 2017, mantêm-se alguns denominadores comuns (tipologia de crimes, 

necessidades e inerentes constrangimentos). Todavia, a caracterização da vítima 

enuncia mudanças ao nível da sua caracterização socio-económica. Embora crime 

público, assiste-se a uma postura de alheamento social e prevalece a deslocação e a 

desprotecção da vítima. 

                                                           
106

 Desde maio de 2019 existindo um gabinete de apoio à vítima de violência doméstica nas instalações 
do próprio Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro. Este GAV está instalado nas 
secções de Faro daquele departamento e integra uma técnica da Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV). Trata-se de uma resposta que assegura, em continuidade, atendimento, informação, 
apoio e encaminhamento personalizado de vítimas de violência doméstica e de género, com vista à 
respetiva proteção. Este gabinete foi criado em março, através de protocolos celebrados entre o 
Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República, e entre estas duas entidades e a APAV. 
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A análise dos Relatórios Anuais da APAV, embora mutável espelha a prevalência da 

problemática. Se em 2013, ao nível nacional, foram instaurados 11.800 processos de 

apoio, registados 37.222 atendimentos e identificadas 8.733 vítimas diretas, tendo sido 

verificado um total de 20.642 crimes na área do apoio à vítima. Em 2017, foram 

instaurados 12.086 processos de apoio, registados 40.928 atendimentos e identificadas 

9.176 vítimas diretas. 

 

No que se refere às características da intervenção promovida localmente, 

nomeadamente pelo Gabinete de Apoio à Vitima de Faro “Estatísticas APAV | GAV de 

Faro”, tendo como anos de referência 2013 107 e 2017 108 é de destacar que, em 2013, 

do total nacional de 11.800 processos a nível nacional, no GAV de Faro foram 

registados cerca de 301 processos de apoio, 210 vítimas diretas envolvidas e um total 

de 722 crimes cometidos. Em 2017, embora a nível nacional tenhamos assistido a um 

aumento do total nacional (12.086 processos a nível nacional), foram no GAV de Faro 

instaurados menos processos que em 2013, cerca de 232 processos de apoio, 175 

vítimas diretas envolvidas e um total de 494 crimes cometidos. 

 

Em 2017, do total de 494 processos a grande maioria (81%) são classificados como 

crimes de violência doméstica (maus tratos físicos e psíquicos – 152.º), 

correspondentes a cerca de 400 vítimas (91.1% / 658 em 2013). De salientar ainda as 

alterações no que concerne ao aumento dos crimes contra as pessoas, em 2017, 

assumindo 93,1% dos registos (87.9% em 2013), verificou-se ainda um considerável 

incremento dos crimes cometidos contra o património, assumindo 3,6% dos registos 

(0.8% em 2013), aumento igualmente registado no que concerne a crimes rodoviários 

em 2017 na ordem dos 0,2% (face aos 0.1% em 2013). Apenas no que diz respeito às 

contra-ordenações verificou-se um considerável decréscimo 0,2% de contra 

ordenações (0.6% em 2013), não necessariamente entendido como um factor positivo. 

 

Considerando o vasto leque de crimes e as várias classificações possíveis por categoria, 

é de realçar a percentagem significativa que assumem os maus tratos físicos e 

psíquicos. Se em 2013 representavam de 63,7% dos crimes de violência doméstica em 

sentido estrito, em 2017 atingiu 75,8 %.  

                                                           
107

 Vide quadro n.º 73 (VD restrito) 
108

 Vide anexo o quadro n.º 74 
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Ainda neste período, no que se refere aos crimes de violência doméstica em sentido 

lato, a violação de domicílio ou perturbação da vida privada 1,6% foi o crime mais 

vezes relatado (1,3%, em 2013), seguindo-se os crimes de furto/roubo 1,2% (face a 

0,7% registados em 2013), mantendo-se a mesma ponderação no que concerne ao 

crime de dano em ambos os períodos analisados (0,6%). 

 

No que concerne ao perfil da vítima conforme enunciado, verificam-se de facto 

algumas alterações, quer ao nível do estado civil, inerentemente ao nível da tipologia 

de agregado e do nível de ensino, factores que podem ser associados às infelizes 

alterações ao nível da sua caracterização por faixas etárias. 

 

Em 2013, em traços gerais, a vítima é mulher (82,4%), tem entre 26 e 55 anos 

(51,5%), é casada (33,3%), pertence a um agregado de tipologia “família nuclear com 

filhos” (51,4%), possui o ensino secundário (13,3%) e encontra-se empregada 

(31,4%). 

 

Já em 2017 aumenta a representatividade feminina, englobando 90% das vítimas, tem 

entre 25 e 54 anos (42,2%), é solteiro/a (35,4%), integra um agregado de tipologia 

“monoparental” (30,9%), possui o 3.º ciclo do ensino (14,3%), mantendo-se a maior 

incidência na população empregada (em que o principal meio de vida é o trabalho). 

 

Reconhecidos como públicos especialmente vulneráveis, as estatísticas comprovam 

relativamente aos grupos sociais crianças e jovens e idosos preocupantes indicadores. 

Se relativamente aos menores, em 2013, a faixa etária mais significativa situava-se 

entre os 11 e os 17 anos (5,7%) e no que se referia às vitimas com mais de 65 anos 

(população idosa), os registos referiam cerca de 7,6% do total de vítimas que 

recorreram à APAV, Gav de Faro, em 2017, nos menores de 18 anos a faixa etária com 

maior numero de observações mantem-se 11-17 anos com 4,6% das observações 

(verificando-se uma positiva diminuição relativamente a 2013), no que respeita aos 

mais idosos com 12,6% das observações verificando-se um preocupante aumento na 

ordem dos 5% o que se coaduna com o panorama traçado na caracterização da 

intervenção do Gabinete de Apoio ao Idoso. 
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Relativamente ao perfil do autor do crime, em 2013 e 2017, na sua grande maioria é 

homem (84%) na faixa etária entre 35 e 50 anos (31% e 35,6% respectivamente). 

 

Ainda de acordo com o perfil traçado nos Relatórios de 2013 e 2017 do GAV de Faro o 

tipo de vitimação continuada, embora tendo diminuído, sobressai face à não 

continuada, com 75% dos registos em 2017, face aos 93,4% observados em 2013, 

mantendo-se a moda, 31,8% dos processos registados, no que diz respeito à duração 

da mesma, no tempo médio de duração da vitimação, entre 2 a 6 anos (face aos 

35,2% dos registos em 2013). 

 

No que concerne ao local do crime e a atestar o forte caracter íntimo deste fenómeno, 

sendo assinalada a residência comum (embora com uma ligeira diminuição) como o 

local do crime mais referenciado, com 47,2% dos casos assinalados (face aos 54,4% 

dos registos de 2013), seguindo-se a residência da vítima 18,8%, onde se verificou um 

aumento de 3, 7% face aos 15,1% de registos verificados em 2013. 

 

Nos processos de apoio com tipologia de crime associada, embora ainda aquém do 

desejável, aproximaram-se ligeiramente as proporções de efectivação de queixa. Se 

em 2013 foram registadas 82 queixas (38,5%), em 2017, em termos percentuais, 

verificou-se um aumento 46% (referentes a 81 queixas concretizadas) face aos crimes 

não denunciados junto das autoridades em 2013 assumindo 42,3% das situações e, 

em 2017, cerca de 47% de vitimas/denunciadores que não recorreram às entidades 

policiais para relatar a sua situação. 

 

No que se refere aos vários tipos de apoio que a APAV presta durante os anos em 

análise (2013 e 2017), os dois mais recorrentes foram o apoio genérico/prático que 

aumentou sensivelmente (60% / 61,3%) e o apoio jurídico que, embora mantendo-se 

preferencialmente o segundo tipo de apoio mais solicitado em 2017, assumiu apenas 

11% dos registos (em 2013 representava 18% dos casos sinalizados). O apoio 

genérico consistindo no apoio sobretudo de carácter emocional, prestação de 

informação sobre outras instituições, apoio no cancelamento de cartões bancários e 

renovação de documentos e no que se refere ao apoio jurídico (abarcando a prestação 

de informação jurídica no geral, entre outros, apoio na redação e ou apresentação de 

queixa/denúncia, no preenchimento de requerimento de proteção jurídica, apoio na 

elaboração de proposta ao Ministério Publico de aplicação/alteração de medida de 
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coação, pedido de indemnização cível 1 e requerimento para divórcio e ainda a 

prestação de informação ao processo-crime e informação ao processo de divórcio). 

 

Destaque-se, por último, e no que concerne ao papel da APAV no que toca às 

estatísticas do concelho, em 2013 e 2017, a importância que salientam do trabalho de 

cooperação com outras instituições que permite um maior desenvolvimento do 

trabalho interdisciplinar, destacando as parcerias com a Segurança Social (19,3% e 

26% respectivamente), a Policia de Segurança Pública (16% e 20%) e a Guarda 

Nacional Republicana (11,3% e 5,9%) que, em conjunto, têm vindo a assegurar por 

um lado os bens e serviços essenciais desde a alimentação, apoio ao alojamento, 

requerimento de pedido de apoio judiciário, de prestações sociais que permitam 

agilizar o processo de autonomização das vítimas e por outro lado tem sido o garante 

das condições de segurança das vitimas nas diversas diligências do processo de apoio 

na situação de crise, entre outros. 

 

De acordo com os registos do GAV de Faro verificam-se ligeiras alterações nas 

tendências preferenciais, uma diminuição no meio de contacto presencial (cerca de 

56% em 2013 e 51% em 2017), seguido do contacto telefónico (40% e 44,3 %) sendo 

que habitualmente quem o estabelece é maioritariamente a/o própria vitima 62,1% 

(59,5% em 2013). De destacar a diminuição do número de sinalizações por familiares 

que em 2013 assumiu 25,9% e em 2017 cerca de 11,9%. 

 

Perante a expressividade do fenómeno nestes dois períodos conjunturais distintos, 

estando sedeados no concelho três equipamentos destinados a mulheres, homens e 

famílias vítimas de violência (de âmbito nacional), as Casa Abrigo da Fundação António 

Silva Leal, com uma capacidade de 10, 11 e 8 utentes respectivamente assim como o 

Centro de Atendimento e Emergência para Vitimas de Violência Doméstica, “Porto de 

Abrigo” da Delegação de Faro e Loulé da Cruz da Vermelha Portuguesa. 

 

Torna-se imperioso investir numa sociedade não violenta através da educação e da 

sensibilização, porque é intolerável qualquer expressão de “violência seja contra 

homens seja contra mulheres ", harmonizando mensagens, adaptando a informação 

transmitida e a imagem a criar, a este caracter inclusivo que se pretende incutir 

independente de sexo, idade e ou condição social. 
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Permanece ainda uma grande dificuldade em prover respostas de alojamento 

temporário, em geral, e em particular, a vítimas de violência que se distinguem das 

restantes face à necessidade de, de um momento para o outro, terem de ter uma 

resposta imediata, mesmo que provisória, verificando-se que muitas das vezes a 

solução passa por recorrer a casas abrigo de outros locais do país por aplicação de 

medida de proteção.  

 

No domínio da problemática da violência doméstica o Município de Faro aderiu à Rede 

de Municípios Solidários no início do ano de 2014, tendo subscrito os objetivos do 

Protocolo assinado entre a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da 

Igualdade, o Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, com o propósito de “instituir uma 

relação de cooperação entre as entidades signatárias no apoio ao processo de 

autonomização das vitimas de violência domestica, no momento de saída das casas de 

abrigo.” 

 

Tendo como constrangimento o facto de que toda e qualquer medida de acolhimento 

existente no momento é temporária, desejavelmente com uma duração máxima de 

seis meses salvo casos excecionais devidamente fundamentados, este protocolo 

subscrito voluntariamente por um conjunto de municípios aderentes visa contribuir 

para agilizar o processo de autonomização numa das principais dificuldades que se 

colocam, os elevados custos associados a uma resposta habitacional na 

comunidade/no mercado geral face a uma situação económica de si frágil, 

frequentemente associada à quebra de uma dependência financeira, que dificilmente 

consegue ser compatível com a reorganização do orçamento famíliar pós crise. 

 

No compromisso firmado, o Município de Faro assumiu a iniciativa de incluir nas suas 

prioridades de atribuição de fogos de habitação social, as vitimas de violência 

domestica109  (no geral, sejam homens ou mulheres com ou sem filhos) e avaliar a 

possibilidade de disponibilização de fogos que detenham no seu património para o 

arrendamento a baixo custo às vitimas de violência doméstica no momento de saída 

das casas abrigo, bem como, encontrando-se esgotadas as anteriores hipóteses (face à 
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 Adesão do Município de Faro Rede de Municípios Solidários abrangidos pelo Protocolo assinado 
entre a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, o Secretário de Estado da 
Administração Local e Reforma Administrativa e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (MGD 
7844 de 28.04.2014) 
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escassez de fogos municipais devolutos) e no âmbito do atendimento efetuado no 

serviço de ação social, comprometendo-se a prestar o apoio necessário na cedência de 

informação sobre os principais motores de busca e/ou atores locais no mercado de 

arrendamento local e/ou demais recursos/respostas de alojamento disponíveis. 

 

Ainda neste campo APAV e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, parceiros 

nacionais de um projeto Europeu promovido pela European Public Law Organisation, 

divulgaram recentemente o Manual PROTASIS110  “Para uma resposta policial centrada 

na vítima", que versa sobre como podem as forças de segurança desenvolver uma 

resposta policial centrada na vítima de crime, nas suas particulares vulnerabilidades, 

nas suas necessidades de proteção e no acesso aos seus direitos no sistema de justiça 

penal.  

 

Como constrangimento neste tipo de intervenção prevalece ainda a dificuldade em 

articular quando necessária, a alta clinica com a alta social de uma vítima de violência 

doméstica, impondo-se face a toda esta realidade a necessidade de construir e apoiar 

mais ações e projetos de desenvolvimento social que visem o combate à violência 

doméstica, bem como iniciativas que visem reforçar os mecanismos já existentes, a 

articulação entre os mesmos e a eficiente coordenação destes mecanismos com vista a 

prevenir/evitar a revitimização. 

 

Não obstante os esforços concertados, releva-se ainda como prioritária a criação de 

mais respostas e equipamentos, seja de que natureza for, que assegurem o devido 

acolhimento temporário a vítimas de violência doméstica (que não possam, por 

questões de segurança, permanecer nas suas residências habituais), sejam estas 

mulheres ou homens, em idade ativa ou idosos e com/sem crianças. 

 

 Esta necessidade revelando-se impreterível como suporte básico num patamar 

imediato de intervenção que permitirá numa situação de acolhimento de emergência 

estabilizar o equilíbrio físico e emocional da vítima, salvaguardando a sua integridade e 

garantindo-lhe uma mitigação sobre os impactos da vitimização.  
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 O Manual está disponível para consulta e download em: https://protasis-project.eu/protasis-training-
manual/ 
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Tráfico de Seres Humanos 

 

O fenómeno do Tráfico de Seres Humanos, no contexto da vitimização e tendo em 

consideração os específicos contornos de todo o seu processo, é outra problemática 

que merece atenção atendendo à privilegiada localização e acessos da nossa 

região/concelho. 

 

Segundo a Convenção do Conselho Europeu relativo à luta contra o tráfico de seres 

humanos, em Portugal, a mesma incide em três componentes “uma ação (o 

recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas), o uso 

de determinados meios (ameaça ou uso da força ou de outra forma de coação, rapto, 

fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou entrega e 

aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa ter 

controle sobre outra) e fins de exploração (exploração na prostituição de outrem ou 

outras formas de exploração sexual, serviços e trabalhos forçados, escravidão ou 

praticas análogas, servidão ou remoção de órgãos)”.  

 

Dados do estudo elaborado pelo Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais 

(2011) intitulado “Tráfico Humano. A Proteção dos Direitos Humanos e as Vitimas de 

Trafico de Pessoas. Rotas, Métodos, Tipos de Trafico e Setores de Atividade em 

Portugal”, indiciam que a dimensão do fenómeno supera os números oficiais que 

apenas incluem os casos sinalizados “estima-se que no mínimo o número de vítimas 

traficadas anualmente tendo Portugal como destino, transito e origem seja de 250 a 

270 vitimas” referindo que serão mais do “triplo dos dados oficiais”. 

 

No concelho, e de âmbito distrital, a EME Algarve 111  funciona nas instalações da 

Associação para o Planeamento da Família – Delegação Regional do Algarve e é 

reconhecida como uma resposta regional fundamental no âmbito da assistência a 

vitimas e prevenção do Tráfico de Seres Humanos (TSH). 

 

Tendo como objectivo “promover a assistência e apoio psicológico necessário e 

adequado a cada caso e pessoa sinalizada: atendimento psicológico, promoção e apoio 

no processo de segurança pessoal e protecção, promoção da qualidade de vida e 
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 Equipa Multidisciplinar Especializada para a Assistência a Vitimas de Tráfico. 
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autonomia, co-construção de projectos de vida, encaminhamento para entidades 

parceiras e estruturas formais de apoio”, entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2018 esta 

equipa prestou assistência a 20 presumíveis vítimas de TSH, num total de 41 

assistências, 47 apoio técnicos, 3 encaminhamentos e 1 acolhimento.112 

 

Saliente-se desta intervenção que do total de vítimas acompanhadas (20), no período 

em análise, 15 constituíram-se vitimas confirmadas. Relativamente à caracterização 

destas 15 são vítimas confirmadas/sob investigação 11 são do sexo masculino, 1 

transgénero feminino e 4 são do sexo feminino.  

 

No que concerne à nacionalidade, saliente-se a sua diversidade, que corrobora o facto 

do tráfico de seres humanos ser um fenómeno a nível mundial, que não incide em 

determinados grupos sociais e países: 5 eram do Nepal, 3 do Senegal, 1 da Moldávia, 3 

da Roménia, 1 de Portugal e 2 oriundos do Brasil. 

 

Relativamente aos alegados fins, 5 foram vítimas para fins de exploração sexual, 9 

para fins de exploração laboral e 1 para fins de mendicidade. 

 

De salientar que a Eme Algarve garante a continuidade do apoio de (re)integração em 

território nacional das vitimas, mantendo preocupação pela garantia da sua autonomia 

e da execução dos seus próprios projetos de vida. A necessidade desta continuidade 

surge no seguimento de vulnerabilidades e necessidades que as vítimas continuam a 

manifestar e que carecem do devido apoio e orientação multidisciplinar. 

 

Na sua essência, a importância da colaboração interinstitucional e do trabalho em rede, 

são vitais para uma cada vez mais eficaz e eficiente assistência às presumíveis vítimas. 

 

(Des)Igualdade de Género 

 

Indicador por excelência de um Estado de Democracia e do sucesso das políticas 

públicas que se vão implementando progressivamente nos vários domínios, as matérias 

da igualdade de género e de oportunidade consignam, nas autarquias, um importante 

papel no combate a todas as formas de discriminação, eliminação de estereótipos e da 
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promoção de uma plena cidadania, em particular traduzida na efetiva igualdade entre 

homens e mulheres, como fator por excelência da coesão social local. 

 

Algumas estatísticas espelham a realidade do concelho no que concerne a estas 

matérias. Relativamente à distribuição população residente por sexo, o concelho de 

Faro assume uma maior expressividade feminina em todos os territórios do concelho, 

realidade que não se verificou nos anteriores momentos censitários e que ao nível da 

educação e emprego vai tendo o seu natural impacto (vide pirâmides etárias). 

 

No que concerne ao número de desempregados inscritos em Faro, Algarve e 

Continente, por sexo, e tendo como referência o mês de Dezembro no período 

temporal de 2007 a 2017, saliente-se que no concelho, em particular de 2008 a 2015, 

o número de homens desempregados é superior ao número de mulheres 

desempregadas. Esta característica reconfigura e representa uma mudança na 

disposição do desemprego e a necessidade de acompanhar estas alterações com uma 

maior proximidade numa postura de alerta em relação aos eventuais constrangimentos 

em termos de conciliação entre o trabalho e a vida familiar. 

 

Informação disponibilizada pelo apuramento estatístico dos dados do Quadro de 

Pessoal de 2013113, tendo como referência o mês de Outubro apresenta igualmente 

indicativos oficiais sobre a prevalência das situações de desigualdade de género 

repercutidas quer na remuneração base, quer no ganho mensal. 

 

Quadro 77. Remuneração base médias e Ganho Médio, por Região (NUTII) do Continente, 

segundo o sexo (Out 2013/2016) 

 

REMUNERAÇÕES BASE MÉDIAS E GANHO MÉDIO, POR REGIÃO ( NUT II) DO CONTINENTE, SEGUNDO O SEXO 

Outubro de 2013/2016 

    Remuneração Base   Ganho médio  

TOTAL Mulheres Homens TOTAL Mulheres Homens 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

TOTA
L 

912,1
8 

924,94 816,21 840,2
6 

993,7
9 

997,3
8 

1093,
82 

1107,
86 

958,1
2 

982,4
9 

1209,
21 

1215,
11 

Norte 809,5
0 

834,01 729,04 762,6
5 

875,8
3 

893,6
9 

963,4
3 

986,9
3 

848,4
7 

881,0
8 

1058,
22 

1075,
47 

Centr
o 

786,8
2 

806,27 704,43 727,3
2 

855,0
9 

871,6
4 

940,3
6 

966,2
9 

819,0
3 

844,6
2 

1040,
90 

1067,
04 
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Lisbo
a 

1148,
45 

1150,7
2 

1015,2
1 

1033,
60 

1265,
42 

1254,
27 

1383,
57 

1388,
49 

1204,
00 

1223,
48 

1541,
20 

1534,
37 

Alent
ejo 

805,1
9 

812,82 712,03 737,0
4 

882,9
0 

875,9
5 

994,1
1 

997,7
7 

844,9
1 

867,9
0 

1118,
57 

1105,
95 

Algar
ve 

785,8
7 

793,76 726,86 750,4
2 

845,3
5 

835,9
3 

930,9
7 

942,7
3 

847,0
5 

875,4
6 

1015,
57 

1008,
20 

 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social (MTSSS); Coleção Estatísticas - Quadro de Pessoal de 2013/2016 

 

Não obstante a panóplia de informação disponibilizada através das mais variadas 

campanhas de informação e sensibilização, entre outros protocolos e parcerias 

entretanto estabelecidos, sobre as políticas de prevenção e combate à violência 

doméstica e de género, verificou-se que a problemática da violência 

conjugal/doméstica continua a ser uma realidade muito silenciada e demasiadamente 

tolerada e até mesmo reproduzida, cada vez mais nos escalões etários mais jovens 

(violência no namoro) mantendo-se a vítima, seja esta homem ou mulher, na condição 

de elemento na situação mais desprotegida114. 

 

O município de Faro através da Conselheira Municipal para a Igualdade e da boa 

articulação com o Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e de 

Oportunidades, em concertação com a Rede Social Local, no âmbito dos trabalhos 

promovidos, criou um Grupo Temático, (Artigo 26.º do regulamento interno) no seio 

do Conselho Local de Ação Social de Faro, que promove, o preconizado 

desenvolvimento integrado da perspetiva de género e de igualdade de oportunidades 

nas políticas municipais, aprofundando a efetiva igualdade entre mulheres e homens 

através da implementação de medidas e promoção de iniciativas concretas pré-

concertadas.  

 

Entre janeiro e junho de 2016 foi construído e aprovado o primeiro Plano Municipal 

para a Igualdade de Género e de Oportunidades 2016/2018, de Faro, tendo como 

estrutura base a cedida pelo CIG aquando da formação realizada em Faro, com os 

contributos das entidades parceiras e demais parceiros do CLASF, tendo sido aprovado 

em sede de plenário pelo CLASF a 09/06/2016. 

 

Revela-se, porém, premente a promoção e dinamização de projetos e outras respostas 

ou medidas que visem a sensibilização das camadas mais jovens para a igualdade de 
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género e para o exercício de uma cidadania ativa em prol do combate às 

desigualdades sociais, nas suas mais variadas formas. 

 

Igualmente a prevenção de situações de risco nas faixas etárias mais envelhecidas, são 

vetores de intervenção considerados prioritários, por este plano, assim como toda a 

natureza de ações que envolvam o apoio às famílias em geral e em particular às 

monoparentais e/ou isoladas, pela situação de peculiar vulnerabilidade em termos de 

proteção e suporte famíliar. 

 

Revela-se como grupo especialmente vulnerável a população com deficiência e/ou 

incapacidade, no que concerne à prevenção de situações de risco, atendendo à 

complexidade das mais variadas configurações familiares e/ou tendência para, de 

forma não direta, esvanecer possíveis sinais de necessidades ou perigo em termos de 

proteção. 

 

Verificando-se que a maioria das vítimas se encontra empregada, pode e deve ser 

encarada uma mais-valia e/ou um instrumento de combate à discriminação de género 

o incentivo à implementação de planos internos de igualdade e a promoção de debates 

e outros formatos de espaços/veículos de informação, acerca das temáticas de 

igualdade de género e de oportunidades.  
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Georeferenciação de Equipamentos e Respostas Sociais do 
concelho de Faro. 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais do concelho de Faro 

 

Várias são as entidades que no concelho de Faro gerem equipamentos, dinamizam 

projectos e promovem serviços e respostas sociais direccionadas aos diversos grupos 

sociais e problemáticas.  

 

Optando-se por manter caracterizar a rede local por tipologia de resposta e área de 

intervenção, o presente capítulo contempla as respostas que a nível concelhio, distrital 

e ou nacional, utilizando a nomenclatura da segurança social.115  

 

Na comunidade existem recursos institucionais que se destinam a dar respostas 

especificas consoante as necessidades dos cidadãos. Estas instituições podem ser 

públicas, particulares, com e sem fins lucrativos, associações ou fundações, tuteladas 

pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Salienta-se para o 

presente trabalho, o contributo do Centro Distrital de Faro na cedência e utilidade da 

informação contida no website www.cartasocial.pt onde é possível a qualquer cidadão 

“conhecer as respostas sociais, no âmbito da ação social, tuteladas pelo MTSSS, em 

funcionamento no Continente, a sua caracterização, localização territorial, 

equipamentos e entidades de suporte”. 

 

A sua estrutura e regular actualização faz com que seja um “instrumento multiusos de 

extrema flexibilidade nos domínios da informação social, de suporte no apoio à tomada 

de decisão aos diversos níveis, de apoio à cooperação institucional” 

 

Com base no panorama socio-demográfico concelhio apresentado, exige-se cada vez 

mais equipamentos inovadores mas integradores e inclusivos. Mantem-se a valorização 

da articulação e do trabalho em rede entre as várias entidades e respostas. Nesta linha 

de planeamento estratégico o Conselho Local de Ação Social de Faro intenta continuar 

a apoiar e incentivar as instituições do concelho a elaborarem/submeterem 

candidaturas a oportunidades de co-financiamento que surjam, apontando no presente 
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 Segurança Social (2006), Respostas Sociais, Nomenclaturas/conceitos, MTSS, Lisboa. 
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documento algumas pistas no sentido da priorização da criação de novos lugares e/ou 

criação de novas respostas sociais nomeadamente nas áreas da deficiência, idosos e 

infância e juventude. 

 

Rede de Ação Social 

 

Atendimento/Acompanhamento Social 

 

“Resposta Social, desenvolvida através de um serviço de primeira linha, que visa apoiar 

as pessoas e as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou 

gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situação de 

emergência”. 

 

No concelho de Faro, são várias as entidades que promovem respostas de serviços de 

atendimento/acompanhamento social, nomeadamente o Centro Distrital de Faro da 

Segurança Social e a Câmara Municipal de Faro. 

 

Através do ISS, IP - Centro Distrital de Faro, o/a munícipe que necessite acede a um 

sistema que pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de 

oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão social para todos os 

cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam 

no território. 

 

Como objectivos propõe-se garantir a concretização do direito à Segurança Social; 

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

reforço da respectiva equidade e promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua 

gestão.116 

 

A este nível, entre outras atribuições, os apoios passam por prestações pecuniárias, 

prestações em espécie e ainda acesso à rede nacional de serviços e equipamentos 

sociais consoante os públicos e as necessidades.  
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 http://www.seg-social.pt/objectivos-e-principios  
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Complementar ao atendimento na área da acção social, no Centro Distrital de Faro, 

existe ainda um Balcão da Inclusão que presta um serviço de atendimento 

especializado sobre a temática da deficiência ou incapacidade. 

 

O atendimento no Balcão da Inclusão e/ou nos Serviços de Atendimento da Segurança 

Social, da zona de residência pode ser marcado presencialmente ou através do 

formulário disponível no portal da segurança social. 

 

Ao nível da autarquia existe uma Rede de Atendimentos Sociais117, constituída por um 

conjunto de técnicos especializados com o objectivo de mediar e aproximar os 

munícipes aos recursos, equipamentos e respostas sociais existentes, por forma a 

melhor atender às suas necessidades. 

 

Desde meados de 2007 e numa lógica de atendimento descentralizado a cada 

freguesia/território encontra-se afecto um(a) técnico(a).118 

 

Não dispondo de apoios pecuniários, o encaminhamento para respostas de apoio 

alimentar é um dos principais serviços, na medida em que a equipa técnica referencia 

a carência alimentar e económica como principais problemáticas dos que procuraram a 

rede de atendimentos da Autarquia. Neste seguimento igualmente o apoio em 

vestuário e a integração socioprofissional constituem a maioria dos apoios 

desenvolvidos. 

 

Frequentemente associado a questões de iliteracia, o acesso aos direitos básicos de 

cidadania também possui uma forte representatividade, sendo estes serviços muitas 

vezes procurados para pedidos de informação e ainda auxilio no preenchimento de 

formulários de diversa natureza. Por último, a existência de problemas de saúde surge 

também como factor que esta a maximizar situações de desconforto socioeconómico. 

 

No espaço físico da Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas do Município 

de Faro são ainda promovidos os serviços de atendimento: Centro Local de Apoio à 
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 Horário para Atendimentos Sociais (Câmara Municipal de Faro) em http://www.cm-
faro.pt/pt/menu/165/atendimento-social.aspx  
118

 Nesta metodologia o serviço de atendimento social da autarquia é também prestado em instalações 
de Juntas de Freguesia e/ou de outras entidades parceiras do CLASF (ex: Casa do Povo de Estoi) 
fomentando de forma próxima uma ligação privilegiada com todas as entidades que atuam ao nível 
social no Concelho. 
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Integração de Imigrantes de Faro (CLAII), Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), 

Balcão de Inclusão (da autarquia) anteriormente designado SIM_PD (Serviço de 

Informação e Mediação para a Pessoa com Deficiência) e o Gabinete de Apoio ao Idoso 

(GAI). 

 

Iniciativa coordenada pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) 119, o CLAII de 

Faro120 tem como missão informar sobre os direitos, benefícios e recursos existentes na 

área da reabilitação. Através de uma resposta integrada no serviço de atendimento 

social pretende, de forma holística, responder as questões colocadas pela população 

imigrante que e encontra a residir no concelho de Faro, sempre em articulação directa 

com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), as Autoridades Policiais, a 

Autoridade para as condições no Trabalho (ACT), o Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF), entre outras instituições que se afigurem de actuação pertinente para 

a integração desejada. 

 

O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)121 é uma estrutura de apoio aos emigrantes 

residentes, ou não, em Portugal, bem como aos seus familiares, mediante a celebração 

de um Protocolo de Colaboração entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o Município de Faro. 

  

Este Gabinete presta um serviço gratuito aos munícipes que estejam ou tenham estado 

emigrados, aos que estão em vias de regresso, aos que residem ainda no país de 

acolhimento e àqueles que desejam emigrar. 

 

No que concerne ao Balcão de Inclusão municipal 122 , trata-se de um serviço de 

atendimento dirigido a pessoas com deficiência e incapacidade e respectivas famílias; a 

Técnicos da área da prevenção, reabilitação e integração comunitária das pessoas com 

deficiência e Instituições e serviços que, desenvolvam actividade no domínio da 

prevenção, habilitação, reabilitação e integração das pessoas com deficiência e 

incapacidade e ainda a qualquer cidadão que necessite de esclarecimentos neste 

domínio. 
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 Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Faro e o Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM) em dezembro de 2014 
120

 http://www.cm-faro.pt/pt/menu/99/sou-cidadao-estrangeiro.aspx  
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 http://www.cm-faro.pt/pt/menu/109/para-residente-no-estrangeiro.aspx  
122

 http://www.cm-faro.pt/pt/menu/93/para-cidadao-com-deficiencia.aspx 
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Inaugurado a 1 de Outubro de 2012, o Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI)123 surgiu 

devido à necessidade de prestar auxílio aos idosos em situação de risco do concelho de 

Faro, visto que, perante uma sociedade cada vez mais envelhecida com idosos, são 

cada vez mais as situações de múltipla vulnerabilidade sinalizadas, de seniores que se 

encontram a residir sozinhos e sem qualquer rede de suporte social/ familiar e/ou com 

uma rede familiar desajustada. 

  

Em articulação com várias entidades parceiras do Concelho de Faro 124 , com 

competência na área do envelhecimento, identificadas situações de pessoas idosas em 

situação de isolamento, negligência, abandono e/ou violência, pressupõe o accionar e 

o providenciar medidas que vão de encontro à promoção do bem-estar físico e 

emocional da pessoa idosa, desenvolvendo e accionando as respostas adequadas face 

às necessidades de cada idoso. 

  

A Cáritas Diocesana do Algarve 125 , presta um serviço de 

atendimento/acompanhamento, com o apoio de uma equipa técnica para o efeito que, 

no concelho, em si ou em articulação com outras entidades concelhias, se constitui um 

forte e ágil recurso no apoio às pessoas e as famílias em geral, visando prevenir, 

minimizar e/ou ultrapassar situações de pobreza e/ou exclusão social. 

 

 

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para 
Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CAARPD) 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, organizada em espaço polivalente, 

destinado a informar, orientar e apoiar as pessoas com deficiência, promovendo o 

desenvolvimento das competências necessárias à resolução dos seus próprios 

problemas, bem como actividades de animação sociocultural”126 

 

                                                           
123

 http://www.cm-faro.pt/pt/menu/692/gabinete-de-apoio-ao-idoso.aspx  
124

 De forma a agilizar as respostas a este grupo da população, foi criado Grupo de Trabalho na área do 
Envelhecimento (GTAE), que reúne desde 08/05/2012. 
125

 https://www.caritas.pt/algarve/o-que-fazemos/repostas-sociais/  
126

 Segurança Social (2006), Respostas Sociais, Nomenclaturas/conceitos, MTSS, Lisboa. 
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No concelho de Faro, com acordo de cooperação, a Acapo - Associação dos Cegos e 

Amblíopes de Portugal, Delegação do Algarve promove o único CAARPD da região. 

 

Centro Atendimento/Acompanhamento Psicossocial (VIH/SIDA) - CAAP 

 

“Resposta social, desenvolvida através de um serviço, dirigida a pessoas infectadas 

e/ou doentes de VIH, vocacionada para o atendimento, acompanhamento e ocupação 

em regime diurno” 127. 

 

Com base em informação cedida pelo ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO, sedeado 

no concelho o MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da Sida apresenta-se como 

a única resposta distrital com uma capacidade de resposta para 60 utentes, 35 dos 

quais ao abrigo do acordo de cooperação em vigor. 

 

Centro Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 

 

“Resposta, desenvolvida através de um serviço constituído por uma ou mais equipas 

técnica e pluridisciplinares, que assegura o atendimento, apoio e reencaminhamento 

das mulheres vítimas de violência, tendo em vista a protecção destas.” 128 

 

No concelho de Faro a capacidade de intervenção e acompanhamento a vitimas em 

geral e vítimas de violência domestica, é em particular disponibilizado pelo Gabinete de 

Apoio à Vitima de Faro 129  (GAV) nos moldes e com o(s) recurso(s) humano(s) 

estabelecidos a novel nacional pela Associação Portuguesa de Apoio à Vitima (APAV). 

 

Recentemente130 e tendo como premissa que o combate à violência doméstica não se 

esgota na rede de apoio e implica também “uma mudança nas atitudes e nos 

comportamentos” Faro assinou um importante Protocolo para a Territorialização da 

Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Como entidades parceiras, 

envolve o compromisso de diferentes áreas governamentais, nomeadamente, 

                                                           
127

 Segurança Social (2006), Respostas Sociais, Nomenclaturas/conceitos, MTSS, Lisboa. 
128

 Idem 
129

 https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/contactos  
130

 5 de abril de 2019 
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cidadania e igualdade, educação, emprego, segurança, justiça, reinserção social, saúde 

e segurança social. 

 

O território do Algarve em geral, e em particular o concelho de Faro passando a ter ao 

dispor das vitimas uma resposta de atendimento especializado a vítimas de violência 

contra as mulheres e violência doméstica. Estão envolvidos todos os 16 municípios do 

Algarve e este ato integra a estratégia de territorialização da Rede Nacional de Apoio 

às Vítimas de Violência Doméstica plasmada na Estratégia Nacional para a Igualdade e 

Não Discriminação (ENIND) Portugal + Igual. 

 

Atendimento/Acompanhamento Social 

 

“Resposta social, desenvolvida através de um serviço de primeira linha, que visa apoiar 

as pessoas e as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou 

gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de 

emergência.” 

 

No concelho de Faro são duas as entidades com acordo de cooperação para realização 

deste serviço de primeira linha, a saber o Instituto D. Francisco Gomes, com 

capacidade para acompanhar 60 utentes e a PROVECTUS - Associação em Prol da 

Terceira Idade, com capacidade para acompanhar 209 pessoas131. 

 

Quadro 78. Taxa de Cobertura Atendimento/Aconselhamento Social – Concelho 

Faro 

 

Freguesia N.º de AAS Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

  R
S 

R
L 

Total RS R
L 

Tot
al 

  

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d. 

 Estoi 0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro 0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 2 0 2 269 0 269 100% 

 S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

                                                           
131

 www.cartasocial.pt  
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Total  2 0 2 269 0 269 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio à 1.ª Infância  

 

 

Creche 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-educativa, para 

acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período diário correspondente 

ao impedimento dos país ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionada 

para o apoio à criança e à família.” 

 

Num total de 24 equipamentos identificados no website www.cartasocial.pt, o concelho 

apresenta uma capacidade de acolhimento total de 1.389 lugares, entre os quais 18 

creches da rede solidária (sem fins lucrativos) e 6 da rede lucrativa (com fins 

lucrativos). 

 

Relativamente à localização dos equipamentos, a grande maioria encontra-se sedeada 

na U. F. de Faro (Sé e S. Pedro), com quase metade das creches existentes localizadas 

na malha urbana. A rede solidária abrange 76% da capacidade local de acolhimento 

socio-educativo privado de crianças entre os 0 e os 3 anos. 

 

Embora a Taxa de cobertura da cooperação estandardizada (TCCS) no distrito se situe 

nos 117,4%, que respeita a esta resposta social, no que concerne ao concelho de 

Faro, é referenciada uma cobertura na ordem dos 167%. À semelhança de anos 

transactos mantem-se a situação da formula de cálculo da mesma, que permite a 

existência de um maior ou menor desfasamento face à realidade existente. Ao ter por 

base a população residente do concelho e não considerando a residência das crianças 

que frequentam os equipamentos, designadamente os movimentos pendulares de/para 
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o local de trabalho. Em termos de rácio ficam de fora os lugares ocupados por crianças 

dos 0 aos 3 residentes noutros concelhos.  

 

Quadro 79. Taxa de Cobertura Equipamento Creche – Concelho Faro 

 

Freguesia Território N.º de Creches Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de 
Cobertura

132
 

   RS RL Total RS RL Total 

UF 
Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0,0% 167 

Estoi 1 0 1 66 0 66 4,8% 

 
Sta. Bárbara de Nexe 

2 0 2 175 0 175 12,6% 

 
Montenegro 

2 2 4 142 134 276 19,9% 

 
UF de Faro 

Sé 11 3 14 549 131 680 49,0% 

 S.Pedro 2 1 3 129 63 192 13,8% 

Total 18 6 24 1061 328 1389 100,0% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

 

Jardim-de Infância /Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 

 

“Resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento da 

criança, proporcionando-lhe actividades educativas e actividades de apoio à família.” 

 

Num total de 21 equipamentos identificados no website www.cartasocial.pt, na rede 

solidária e lucrativa o concelho apresenta uma capacidade de acolhimento total de 

1430 lugares 133 , entre os quais 14 jardins-de-infância da rede solidária (sem fins 

                                                           
 

132
 Taxas de Cobertura da cooperação estandardizada (TCCS) no distrito de Faro, concelho de Faro Q4 

133
 Acresce a esta capacidade, cerca da oferta do concelho em termos de estabelecimentos públicos 

(vide pp. 137-147) caracterizado 8.º Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa do 
concelho de Faro, no passado ano letivo 2016/2017 
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lucrativos) e 7 da rede lucrativa (com fins lucrativos), representativos de 66% e 34% 

dos equipamentos, respectivamente. 

 

Relativamente à localização dos equipamentos a esmagadora maioria encontra-se 

sedeada na U. F. de Faro (Sé e S. Pedro), cerca de 83,1%. 

 

Quadro 80. Taxa de Cobertura Equipamentos Jardim-de-Infância/Estab. Pré-Escolar 

(Rede Solidária e Rede Lucrativa) – Concelho Faro. 

 

           

Freguesia Território N.º de Est. Pré-Escolar Capacidade % 
Face 
ao 

total 

Taxa de 
Cobertura[1]     RS RL Total RS RL Total 

UF 
Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0,0% n.d 

Estoi 1 0 1 73 0 73 5,1% 

Sta. Bárbara de Nexe 1 0 1 47 0 47 3,3% 

Montenegro 0 1 1 0 75 75 5,2% 

UF de Faro Sé 9 5 14 603 305 908 63,5% 

 S. 
Pedro 

3 1 4 220 60 280 19,6% 

Total 14 7 21 943 487 1430 96,7% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

Centro de Atividades de Tempos Livres 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona 

actividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis 

das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes 

modelos de intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de 

actividades específicas e multi-actividades, podendo desenvolver, complementarmente, 

actividades de apoio à família.” 
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Quadro 81. Taxa de Cobertura Centros de Atividades de Tempos Livres (Rede 

Solidaria e Rede Lucrativa) – Concelho Faro 

 

           

Freguesia Território N.º de Centros de 
Atividades de Tempos 
Livres 

Capacidade % 
Face 
ao 

total 

Taxa de 
Cobertura[1]  

   RS RL Total RS RL Total 

UF 
Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0,0% n.d 

Estoi 1 0 1 73 0 73 5,1% 

Sta. Bárbara de Nexe 1 0 1 47 0 47 3,3% 

Montenegro 0 1 1 0 75 75 5,2% 

UF de Faro Sé 9 5 14 603 305 908 63,5% 

 S. 
Pedro 

3 1 4 220 60 280 19,6% 

Total 14 7 21 943 487 1430 96,7% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio à Criança e Jovem 
com Deficiência  

 

Intervenção Precoce 

 

“Resposta desenvolvida através de um serviço que promove o apoio integrado, 

centrado na criança e na família mediante acções de natureza preventiva e habilitativa, 

designadamente do âmbito da educação, da saúde e da ação social.” 

 

Segundo os dados consultados/facultados, no que concerne à resposta Intervenção 

Precoce, com acordo de cooperação, existe no concelho e de âmbito distrital apenas 
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um equipamento promovido pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC, 

Núcleo Regional de Faro), cuja capacidade actual é de 60 lugares. 

 

 

 

Quadro 82. Taxa de Cobertura Intervenção Precoce (Rede Solidaria e Rede 

Lucrativa) – Concelho Faro 

 

Freguesia Território  N.º de Est. 
IP 

 Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS RL Total RS RL Total   

UF Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0   0 0 n.d 

 Estoi  0 0 0   0 0  

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0   0 0  

Montenegro  0 0 0   0 0  

UF de Faro Sé 0 0 0   0 0  

  S. Pedro 1 0 1 60  60 1  

Total   1 0 1 60 0 60 1  

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

 

Lar de Apoio 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a acolher crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais que necessitem de frequentar estruturas de 

apoio específico situadas longe do local da sua residência habitual ou que, por 

comprovadas necessidades familiares, precisem, temporariamente, de resposta 

substitutiva da família.” 

 

 

No que respeita à resposta Lar de Apoio, com acordo de cooperação e de âmbito 

distrital, existe sedeado no concelho o Lar de Apoio “O Compromisso” com a 

capacidade de 14 lugares. 
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Quadro 83. Taxa de Cobertura Lar de Apoio (Rede Solidária e Rede Lucrativa) – 

Concelho Faro 

 

Freguesia Território  N.º de Est.  
Lar de Apoio 

Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   R
S 

R
L 

Tot
al 

RS RL Tot
al 

  

UF 
Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0   0 0 n.d 

 Estoi 0 0 0 0 0 0 0  

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0  

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0  

UF de Faro Sé 0 0 0 0 0 0 0  

  S. Pedro 1 0 1 14 0 14 1  

Total   1 0 1 14 0 14 1  

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

Transporte de Pessoas com Deficiência  

 

“Resposta social desenvolvida através de um serviço de natureza colectiva de apoio a 

crianças, jovens e adultos com deficiência, que assegura o transporte e 

acompanhamento personalizado.” 

 

Consistindo numa resposta transversal a todos os grupos etários da população com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (crianças jovens e adultos), no concelho de Faro, 

com uma viatura municipal de 9 lugares, é facilitado as famílias residentes o transporte 

diário de jovens/adultos com necessidades especiais para respostas/equipamentos de 

fora do concelho (ex. Transporte Faro/Tavira/Faro, para Fundação Irene Rolo).  
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Recentemente, a 6 de novembro de 2018, foi cedida à Cruz Vermelha Portuguesa 

Delegação de Faro e Loulé, uma viatura de 9 lugares para reforçar a cobertura de 

transportes escolares, nomeadamente no que concerne a transporte adaptado que dá 

resposta a crianças com mobilidade reduzida e/ou deficiência residentes no concelho 

de Faro e que frequentam estabelecimentos escolares dentro e fora do concelho. 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio às Crianças e 
Jovens em Situação às Crianças e Jovens em situação de Perigo  

 

Centro de Apoio Famíliar e Acolhimento Parental (CAFAP) 

 

“Resposta social, desenvolvida através de um serviço, vocacionada para o estudo e 

prevenção de situações de risco social e para o apoio a crianças e jovens em situação 

de perigo e suas famílias, concretizado na sua comunidade, através de equipas 

multidisciplinares.” 

 

No concelho de Faro, promovido pela AIPAR - Associação de Protecção à Rapariga e à 

Família, existe, com acordo de cooperação desde 6 agosto de 2015, para 30 famílias e  

e capacidade de resposta autorizada para 100 famílias, um dos 4 Centros de Apoio 

Famíliar e Acolhimento Parental no distrito. 

 

Quadro 84. Taxa de Cobertura CAFAP (Rede Solidária) – Concelho Faro 

Freguesia Território  N.º de Est. CAFAP Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS RL Total RS RL Total   

UF 
Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0 n.d 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0  

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0  

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0  

UF de Faro Sé 1 0 1 100
134

 
0 100 1  

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0  

                                                           
134

 É indicada a capacidade autorizada de 100 famílias com base na comunicação/correcção da 
Associação de Protecção à Rapariga e à Família, datada de 14 de junho de 2019. 
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Total   1 0 1 114 0 114 1  

Fonte: segundo o ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 
(informação cedida ao CLASF) a capacidade autorizada era para 114 famílias.  
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
 

Centro de Acolhimento Temporário 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento urgente e 

temporário de crianças e jovens em perigo, de duração inferior a seis meses, com base 

na aplicação de medida de promoção e protecção.” 

 

De âmbito nacional, sedeadas no concelho de Faro encontram-se 2, de um tal de 7 

equipamentos existentes no distrito desta natureza, a saber: a Associação de 

Beneficência Refúgio Aboim Ascensão e a AIPAR - Associação de Protecção à Rapariga 

e à Família, para grupos etários específicos e, nomeadamente no que concerne à 

AIPAR, ainda tendo em consideração a resposta de acolhimento urgente e temporário 

apenas a criança e jovens do sexo feminino,  

 

Quadro 85. Taxa de Cobertura CAT (Rede Solidária) – Concelho Faro 

 

Freguesia Território N.º de 
Est. 
CAT 

 Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS R
L 

Total RS R
L 

Total   

UF 
Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 20 0 20 17% 

  S. Pedro 1 0 1 95 0 95 83% 

Total   2 0 2 115 0 115 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0
5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false  
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Lar de Infância e Juventude 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento de crianças 

e jovens em situação de perigo, de duração superior a 6 meses, com base na aplicação 

de medida de promoção e protecção.” 

 

No que concerne a esta resposta, no concelho de Faro, com acordo de cooperação, 

encontram-se sedeados 2 de 9 equipamentos que existem no distrito (de âmbito 

distrital) Instituto D. Francisco Gomes (resposta para sexo masculino) e Casa de Santa 

Isabel (resposta para sexo feminino), com uma capacidade total de 86 lugares para 

crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, 60 e 26 respectivamente. 

 

Quadro 86. Taxa de Cobertura Lar de Infância e Juventude (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de Est. Lar 
Infância e Juventude 

Capacidade % Face 
ao 
total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS RL Total RS RL Total   

UF Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 2 0 2 86 0 86 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   2 0 2 86 0 86 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 
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Apartamento de Autonomização 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento - apartamento inserido na comunidade 

local - destinada a apoiar a transição para a vida adulta de jovens que possuem 

competências pessoais específicas, através da dinamização de serviços que articulem e 

potenciem recursos existentes nos espaços territoriais.” 

 

Com acordo assinado desde 30 de setembro de 2015, destinado a jovens do sexo 

feminino com mais de 15 anos e com uma capacidade de 5 lugares, no concelho de 

Faro, a AIPAR - Associação de Protecção à Rapariga e à Família gere um dos 

Apartamentos de Autonomização existentes no distrito. 

 

Quadro 87. Taxa de Cobertura Apartamento de Autonomização (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de Apartamento de 
Autonomização 

Capacidade % Face 
ao 
total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS RL Total RS RL Total   

UF 
Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 5 0 5 100% 

  S. 
Pedr
o 

0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 5 0 5 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
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http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

 

 

 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio de Apoio à Terceira 
Idade  

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

“Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas 

e/ou as actividades da vida diária.” 

 

O concelho de Faro, entre respostas providas por entidades com fins lucrativos e 

entidades sem fins lucrativos, beneficia de uma taxa de cobertura estandardizada 

concelhia de 69,3 % (superior à do distrito que apresenta uma taxa de cobertura do 

distrito a 55,0%). 

 

São 10 as entidades que promovem esta resposta social, que actualmente conta com 

uma capacidade de prover no domicílio estas necessidades a cerca de 500 idosos. Não 

obstante o território onde as entidades se encontram sedeadas esta é uma resposta de 

âmbito distrital e, em simultâneo, é provida pelas várias instituições em todo o 

território do concelho. 

 

Quadro 88. Taxa de Cobertura Serviço de Apoio Domiciliário (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 
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Freguesia Território  N.º de Eq. 
Com SAD 

 Capacidad
e 

 % 
Face 
ao 
total 

Taxa de 
Cobertura 

   RS RL Total RS RL Total   

UF Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0%  
 
 
 
 

69,3% 

 Estoi  1 0 1 30 0 30 6% 

Sta. Bárbara 
de Nexe 

  1 0 1 30 0 30 6% 

Montenegro   1 0 1 10
0 

0 100 20% 

UF de Faro  Sé 3 2 5 10
5 

150 255 51% 

  S. 
Pedro 

2 0 2 85 0 85 17% 

Total   8 2 10 35
0 

150 500 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Centro de Convívio 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a actividades sócio-

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

idosas de uma comunidade.” 

 

No concelho de Faro apenas uma instituição promove esta resposta dirigida a 

população idosa e de natureza mais lúdica e ativa, com uma capacidade de resposta 

para 60 idosos, com acordo de cooperação, a Associação dos Reformados, Pensionistas 

e Idosos do concelho de Faro - ARPI cobre 100% da oferta disponível e constitui-se 

como 1 das 9 entidades que, na região do Algarve, distrito de Faro, dispõem desta 

valência.  

 

Quadro 89. Taxa de Cobertura Centro de Convívio (Rede Solidária) – Concelho 

Faro. 
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Freguesia Territ
ório 

 N.º de Centros 
de Convívio 

 Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de 
Cobertura[1] 

   RS RL Tot
al 

RS RL Tot
al 

  

UF Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d. 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara 
de Nexe 

  0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro   0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro  Sé 0 2 2 0 0 0 0% 

  S. 
Pedro 

1 0 1 60 0 60 100% 

Total   1 2 3 60 0 60 100% 

 
Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

Centro de Dia 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu 

meio sócio-famíliar.” 

 

No que concerne à resposta social Centro de Dia, com uma capacidade de resposta 

total de 197 lugares, o concelho de Faro vê a sua taxa de cobertura concelhia 

localizada nos 40,8%, face a uma taxa distrital 60,1%.  

 

De âmbito distrital os vários centros de dia sedeados dentro e fora da zona urbana do 

concelho, dão resposta a idosos com mais de 65 anos, na maioria dos casos 

assegurando o transporte de e para a sua residência. O território da zona 

administrativa mais rural, apenas é provido pelo Centro Cultural e Social da Paróquia 

de Santa Bárbara de Nexe, com 17 lugares (9% da cobertura concelhia). 

 

Quadro 90. Taxa de Cobertura Centro de Dia (Rede Solidária) – Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de Eq.  Capacidade % Face Taxa de 
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Com CD ao total Cobertura[1] 

   RS RL Tot
al 

RS R
L 

Total   

UF Conceição 
e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% 40,8 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 1 0 1 17 0 17 9% 

Montenegro  1 0 1 60 0 60 30% 

UF de Faro Sé 1 0 0 70 0 70 36% 

  S. 
Pedro 

1 0 0 50 0 50 25% 

Total   4 0 4 197 0 197 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação  
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Estrutura Residencial para Idosos 

 

“Considera-se estrutura residencial para pessoas idosas, o estabelecimento para 

alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam 

desenvolvidas actividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. A 

estrutura residencial pode assumir uma das seguintes modalidades de alojamento: a) 

Tipologias habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e 

c) Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos” 

 

Embora a nível distrital a taxa de cobertura indicada se aproxime do ideal (98%), a 

nível concelhio não ultrapassa os 57%. Considerando a fórmula de cálculo considera a 

população residente com idade igual ou superior a 75 anos, fica por medir o desvio 

entre o âmbito distrital dos equipamentos que lhes permite acolher idosos residentes 

noutros concelhos e a real oferta que representa para o concelho. Ficam também de 

fora os utentes/clientes com idade superior a 65 anos e inferior a 75. 

 

Neste âmbito e atendendo à (in)capacidade económica da maioria dos idosos 

destacou-se ainda o facto da maioria dos equipamentos existentes serem geridos por 

entidades com fins lucrativos (7 das 12 ERPI sedeadas no concelho). 
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Quadro 91. Taxa de Cobertura Estrutura Residencial para Idosos (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de 
ERPI 

 Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de 
Cobertura 

   R
S 

RL Tot
al 

RS RL Tot
al 

  

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 1 0 1 58 0 58 10%  
 
 
 

56,6 

 Estoi  1 1 2 32 86 118 20% 

Sta. Bárbara de Nexe  1 1 2 46 20 66 11% 

Montenegro   0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro  Sé 2 1 3 150 19 169 29% 

  S. Pedro 0 4 4 0 172 172 30% 

Total   5 7 12 286 297 583 100% 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio à População Adulta 
com Deficiência 

 

Centro de Actividades Ocupacionais  

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a desenvolver actividades 

para jovens e adultos com deficiência grave” 

 

Dando resposta a nível concelhio, todavia de âmbito distrital (acompanham utentesde 

toda a região), são duas as entidades que, sedeadas no concelho, detém a oferta dos 

76 lugares criados no concelho para CAO, em 3 equipamentos com localizações e 

especificidades diversas (TCSS 88,7%).  

 

Neste domínio a Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais 

gere o CAO de Santa Bárbara de Nexe, vocacionado para uma deficiência mais 

profunda e, em Faro em zona urbana, um outro CAO para a população com deficiência 

embora grave, mais ligeira. 

 



 

Diagnóstico Social   Página 278 de 328 

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro complementa esta capacidade 

de resposta distrital, com a gestão dos adicionais 39 lugares.  

 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO II) é uma resposta social da Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC Faro) que apoia 19 jovens e adultos 

com deficiência grave e profunda, com idade igual ou superior a 16 anos, que não 

reúnem condições de empregabilidade, nos termos da respetiva legislação.  

 

Iniciou atividades a 23-03-2018 e pretende satisfazer as necessidades e expectativas 

de cada cliente, promover a sua valorização pessoal, integração social e qualidade de 

vida, bem como, o desenvolvimento possível das suas capacidades e potencialidades, 

através de uma oferta de serviços diferenciados, tais como: atividades estritamente 

ocupacionais (ex.: atelier de madeiras, jardinagem, lavagem de carros…), atividades de 

desenvolvimento pessoal e social (ex.: currículos funcionais, culinária, competências 

pessoais…), atividades lúdico-terapêuticas (ex.: dança, teatro, movimento corporal…), 

atividades de reabilitação (ex.: hidroterapia, equitação terapêutica, fisioterapia, terapia 

ocupacional, psicologia…), atividades desportivas, atividades de inclusão e atividades 

socialmente úteis. 

 

De salientar que são os 9 equipamentos CAO que a nível distrital dão resposta à 

população residente na região do Algarve com deficiência com uma taxa cobertura 

distrital de apenas 55,2%. 

 

Quadro 92. Taxa de Cobertura Centros de Atividades Ocupacionais (Rede Solidária) 

– Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de 
CAO 

 Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de 
Cobertura 

   RS RL Total RS RL Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0%  
 
 
 

88,7 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 1 0 1 22 0 22 29% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 0 0 0 0 0 0 0% 

  S. Pedro 2 0 2 54 0 54 71% 

Total   3 0 3 76 0 76 100% 
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Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

 

 

 

Lar Residencial  

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojar jovens e adultos 

com deficiência, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir 

no seu meio famíliar.” 

 

Tendo por base a população residente com deficiência, ao nível distrital são 7 os 

equipamentos que dão esta resposta de alojamento. Em Faro, no equipamento 

recentemente criado de raíz na freguesia do Montenegro, a Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral de Faro, ao abrigo do PARES (2.ª fase) e com o apoio da autarquia 

tem uma capacidade de resposta para 20 jovens e adultos com deficiência, impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu meio famíliar. 

 

Em projecto, o futuro Lar Residencial idealizado pela AAPACDM para construção de um 

novo equipamento, complementará esta capacidade de resposta concelhia e distrital 

pretendendo no terreno colmatar os constrangimentos sentidos no Lar de Apoio 

JustaCASA.135 

 

Quadro 93. Taxa de Cobertura Lar Residencial (Rede Solidária) – Concelho Faro. 

 

                                                           
135

 O Lar é uma Resposta Social que tem como finalidade acolher em regime de semi-internato 
temporário (12 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16/18 anos). Tem como 
objectivo principal criar/potenciar hábitos de vida diária/rotinas e a sua autonomia. Destina-se, ainda, a 
apoiar situações que por comprovadas necessidades familiares, precisem necessariamente de resposta 
substituta da família, embora seja necessário uma retaguarda familiar, visto o Lar funcionar de segunda 
a sexta feira. 
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Freguesia Território  N.º de 
LR  

  Capaci
dade 

 % Face ao 
total 

Taxa de 
Cobertura 
Distrital 

   RS RL Total R
S 

RL Total   

UF 
Conceiçã
o e Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% 76,4
136

 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  1 0 1 2
0 

0 20 100% 

UF de Faro Sé 0 0 0 0 0 0 0% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 2
0 

0 20 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Residência Autónoma 

 

A resposta social distrital residência autónoma, desde 2013 provida pela Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro e acoplada ao equipamento Lar Residencial, 

tendo sido criada de raiz na freguesia do Montenegro, ao abrigo do PARES (2.ª fase), 

com a capacidade máxima de alojamento de 5 jovens com deficiência (com 16 ou mais 

anos), dá apoio às capacidades que os mesmos detêm, para “viver autonomamente”. 

 

Esta resposta residencial permite intervir junto destas pessoas, respondendo de forma 

permanente às necessidades e características dos utentes e das famílias. 

 

“Estes 5 jovens percorreram uma trajectória de aprendizagem que lhes permite viver 

sem monitorização permanente e o nosso papel será acompanhar, orientar, sem definir 

as suas escolhas, facilitando o exercício individual da autonomia e a vivência de 

experiências enriquecedoras.”137 

 

                                                           
136

 Inclui as respostas Lar Residencial e Residência Autónoma Quadro Q3 (p.27) 
137

 https://www.appc-faro.org.pt/pt/appc-info/respostas-sociais/residencias  
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Quadro 94. Taxa de Cobertura Residência Autónoma (Rede Solidária) – Concelho 

Faro. 

 

Freguesia Território N.º de 
RA 

  Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS R
L 

Tot
al 

R
S 

R
L 

Tot
al 

  

UF 
Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% 76,4 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  1 0 1 5 0 5 100% 

UF de Faro Sé 0 0 0 0 0 0 0% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 5 0 5 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

Centro de Apoio à Vida Independente 

 

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC Faro) viu aprovada a sua 

candidatura ao projeto piloto para a implementação do Modelo de Apoio à Vida 

Independente (MAVI) através do Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC 

ALGARVE 2020.  O Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) da APPC Faro, sito na 

Rua Guiné Bissau n.º 2 8005-203 Faro, abriu portas a 1 de março de 2019.  

 

A implementação do MAVI traduz-se na abertura de CAVI’S e na disponibilização de 

assistentes pessoais a pessoas com deficiência ou incapacidade para a realização de 

atividades de vida diária e de mediação em contextos diversos. A Assistência Pessoal é 

um serviço especializado através do qual é disponibilizado apoio à pessoa com 

deficiência para a realização de atividades que, em razão das limitações decorrentes da 

sua interação com as condições do meio, não possa realizar por si própria, com o 

objetivo de promover a sua autonomia e participação nos diversos contextos de vida, e 

de acordo com as suas necessidades e vontades.  
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Podem beneficiar pessoas com deficiência ou incapacidade com grau igual ou superior 

a 60%, certificada por Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou por Cartão de 

Deficiente das Forças Armadas e com idade igual ou superior a 16 anos.  

 

 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio a Pessoas em 
Situação de Dependência  

 

Apoio Domiciliário Integrado 

 

“Resposta que se concretiza através de um conjunto de acções e cuidados 

pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, acessíveis e articulados, de apoio social e de 

saúde, a prestar no domicílio, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por 

semana.” 

 

No concelho de Faro, dirigida a população adulta em situação de dependência, com 

acordo de cooperação, no concelho de Faro apenas a Provectus - Associação em Prol 

da Terceira Idade se constitui como a única entidade com a resposta apoio domiciliário 

integrado, dando resposta a cerca de 15 idosos. 

 

Quadro 95. Taxa de Cobertura Apoio Domiciliário Integrado (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de 
ADI 

  Capacidade % Face 
ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS R
L 

Total RS RL Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0%  
 
 

n.d. 
 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 15 0 15 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 
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Total   1 0 1 15 0 15 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio a Pessoas com 
Doença do Foro Mental ou Psiquiátrico 

 

Fórum Sócio-Ocupacional 

 

“Resposta, desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas com desvantagem, 

transitória ou permanente, de origem psíquica, visando a sua reinserção sócio-famíliar 

e/ou profissional ou a sua eventual integração em programas de formação ou de 

emprego protegido.” 

 

No âmbito do apoio a pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico, de âmbito 

distrital e com capacidade para acompanhar apenas 40 beneficiários, o Forúm Socio-

Ocupacional da Associação de Saúde Mental do Algarve promove no concelho o único 

equipamento dirigido a esta população. 

 

Esta é uma área recorrentemente referida como a descoberto, nomeadamente quando 

associada a outras problemáticas.  

 

Quadro 96. Taxa de Cobertura Fórum Socio (Rede Solidária) – Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de 
FSO 

 Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS RL Tot
al 

RS R
L 

Tot
al 

  

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% n.d. 

 Estoi 0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 
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UF de Faro Sé 1 0 1 40 0 40 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 40 0 40 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio à Família e 
Comunidade 

 

Centro Comunitário 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, onde se prestam serviços e 

desenvolvem actividades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um pólo 

de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um projecto 

de desenvolvimento local, colectivamente assumido” 

 

No concelho de Faro são apenas 2 as entidades que actualmente prestam esta 

resposta à sua comunidade, ambas na área administrativa da U. Freguesias de Faro 

(Sé, S. Pedro), a saber, a Fundação António Silva Leal única entidade com intervenção 

no Bairro de Realojamento de Emergência Social da Horta da Areia e a Associação 

Nossa Senhora dos Navegantes, equipamento sedeado na Ilha da Culatra, com uma 

capacidade de resposta para 161 e 42 munícipes, respectivamente. 

Quadro 97. Taxa de Cobertura Centro Comunitário (Rede Solidária) – Concelho 

Faro. 

 

Freguesia Território N.º de C. Comunitários Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS R
L 

Tot
al 

RS R
L 

Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 
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UF de Faro Sé 2 0 2 203 0 203 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   2 0 2 203 0 203 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Centro de Alojamento Temporário 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um 

período de tempo limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em 

vista o encaminhamento para a resposta social mais adequada.” 

 

Da capacidade de resposta distrital neste domínio, em Faro, sedeado no concelho, o 

Movimento de Apoio á Problemática da Sida gere 1 dos 2 equipamentos existentes na 

região.  

 

Dimensão reduzida face à necessidade sentida, e com tempos que por vezes se tornam 

complexamente (i)limitados, em Faro, de âmbito distrital, existe capacidade de 

resposta para apenas 9 pessoas.  

 

Quadro 98. Taxa de Cobertura Centro de Alojamento Temporário (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de C. Alojamento 
Temporário 

Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS RL Total R
S 

R
L 

Tot
al 

  

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Est
oi 

 0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 9 0 9 100% 

  S. 
Pedro 

0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 9 0 9 100% 
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Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

 

 

 

Centro de Apoio à Vida 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o apoio e 

acompanhamento a mulheres grávidas ou puérperas com filhos recém-nascidos, que 

se encontram em risco emocional ou social.” 

 

Dirigida a esta população na região apenas a Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral de Faro detém este recurso. Com uma capacidade para acompanhar 20 

jovens, dá resposta a casos maioritariamente do concelho de Faro, Olhão e Loulé. 

 

Quadro 99. Taxa de Cobertura Centro de Apoio à Vida (Rede Solidária) – Concelho 

Faro. 

 

Freguesia Território N.º de CAV Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS RL Total RS RL Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 0 0 0 0 0 0 0% 

  S. Pedro 1 0 1 20 0 20 100% 

Total   1 0 1 20 0 20 100% 

 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 
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Refeitório/Cantina Social 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao fornecimento de 

refeições, em especial a indivíduos economicamente desfavorecidos, podendo integrar 

outras actividades, nomeadamente de higiene pessoal e tratamento de roupas.” 

 

À data, a resposta Cantina Social é promovida por duas instituições Associação de 

Protecção à Rapariga e à Família - AIPAR e a Cooppofa - Cooperativa de Consumo 

Popular de Faro, Crl. Todavia no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, houve 

lugar a um período de financiamento em que foram celebrados, no concelho de Faro, 6 

acordos com IPSS aí sedeadas.138 

 

Dirigida ainda a esta população, a Santa Casa da Misericórdia de Faro tem a funcionar 

um Refeitório Social, durante o período de almoço (13h00-14h00), em dias uteis que 

funciona em conjunto com a resposta social Balneário Social que se encontra aberto 

entre as 9h00 e as 11h45 no mesmo equipamento, facilitando aos utilizadores 

encaminhados pelos vários parceiros da rede, a título gratuito, o fornecimento da 

refeição de almoço e a higiene pessoal.139 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio à 
Toxicodependência e VIH 

                                                           
138

 Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estoi; Centro Cultural e Social da Paróquia de 
Santa Bárbara de Nexe; AIPAR, Associação de Protecção à Rapariga e à Família; Instituto D. Francisco 
Gomes; Santa Casa da Misericórdia de Faro e Cooperativa de Consumo Popular de Faro, Crl. 
139

 Comunicação Santa Casa da Misericórdia ref. 506/2019 de 09.07.2019 (MGD 22303), ambos 
Refeitório e Balneário Social não tem licenciamento, assim que reunidas as condições necessárias a 
mesma será diligenciada, todavia e embora não possa assim existir acordo de cooperação ou parceria 
que comparticipe o seu funcionamento, os serviços prestados são assumidos pela instituição pela 
entidade e ambas se constituem como recurso local. 
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Comunidade Terapêutica  

 

“As Comunidades Terapêuticas (CT) são Unidades Especializadas de Tratamento 

Residencial de longa duração, em regime de internamento, onde através de apoio 

psicoterapêutico e socioterapêutico se procura ajudar à reorganização do mundo 

interno dos toxicodependentes, e a perspectivar o seu futuro. As Comunidades 

Terapêuticas são assim espaços residenciais, destinados a promover a reabilitação 

biopsicossocial do doente toxicodependente, mediante um programa terapêutico 

articulado em diferentes fases (e eventualmente hierarquizado).”140 

 

No concelho de Faro, embora de âmbito nacional, o Grupo de Ajuda a 

toxicodependentes no concelho de Faro gere a Comunidade Terapêutica do azinheiro, 

equipamento devidamente convencionado com o SICAD e capacidade para receber 24 

utentes no regime geral e 6 no regime privado. 

 

Apartamento de Reinserção Social 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste em acolher, 

temporariamente, pessoas toxicodependentes, que após a saída de unidades de 

tratamento, de estabelecimentos prisionais, de centros tutelares ou de outros 

estabelecimentos da área da justiça, se confrontem com problemas de reinserção 

social, familiar, escolar ou profissional.” 

 

No distrito existem três equipamentos desta natureza, todos geridos pela mesma 

entidade, o Grupo de Ajuda a Toxicodependentes. No território administrativo da União 

de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) encontra-se localizado o apartamento de Faro, 

com capacidade para dar a 8 pessoas esta resposta específica de acolhimento e 

transição para a sua integração. 

 

                                                           
140

 
http://www.sicad.pt/BK/Intervencao/TratamentoMais/Documentos%20Partilhados/LinhasOrientadoras
TratamentoReabilitacaoComunidadesTerapeuticas.pdf  
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Quadro 100. Taxa de Cobertura Apartamento de Reinserção Social (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de ARS Capacidade % Face 
ao total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   RS RL Total R
S 

R
L 

Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 8 0 8 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   1 0 1 8 0 8 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Equipa de Intervenção Directa 

 

“Resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por unidades de 

intervenção junto da população toxicodependente e suas famílias e junto de 

comunidades afectadas por este fenómeno.” 

 

No concelho de Faro e limítrofes são duas as entidades que promovem esta resposta. 

Com uma capacidade total de resposta para 667 pessoas, o Movimento de Apoio à 

Problemática da Sida gere actualmente duas equipas, uma com uma capacidade para 

452 e outra com capacidade para acompanhar cerca de 133 pessoas.  

 

Ainda neste domínio de acção o GATO - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes possui a 

terceira equipa de intervenção direta, com uma capacidade de resposta para 

acompanhar 82 pessoas. 

 

Quadro 101. Taxa de Cobertura Equipas de Intervenção Direta (Rede Solidária) – 

Concelho Faro. 
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Freguesia Território N.º de EID Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   R
S 

R
L 

Tot
al 

RS R
L 

Total   

UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 3 0 3 667 0 667 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   3 0 3 667 0 667 100% 

 

Fonte: ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO de Faro SISS/COOP situação 19.01.2018 (informação 
cedida ao CLASF) 
Acordos de Cooperação e Taxas de Cobertura da Cooperação e 
http://www.cartasocial.pt/resultados_pesquisageral.php?filtrar=hidden&cod_distrito=08&cod_concelho=0

5&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103&nome=&localpostal=&temCert=false 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas 

e/ou as actividades da vida diária. 

 

No distrito existe apenas este equipamento para pessoas com VIH/SIDA, sedeado no 

concelho de Faro e no território administrativo da União de Freguesias de Faro (Sé e S. 

Pedro) gerido pelo MAPS - Movimento de Apoio a Problemática da Sida, com uma 

capacidade de 34 e um total de 15 utentes. 

 

Quadro 102. Taxa de Cobertura Equipas de Serviço de Apoio Domiciliário VIH/SIDA 

(Rede Solidária) – Concelho Faro. 

 

Freguesia Território N.º de SAD Capacidade % Face ao 
total 

Taxa de Cobertura 
Distrital 

   R
S 

R
L 

Tot
al 

RS R
L 

Total   
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UF Conceição e 
Estoi  

Conceição 0 0 0 0 0 0 0% nd 

 Estoi  0 0 0 0 0 0 0% 

Sta. Bárbara de Nexe 0 0 0 0 0 0 0% 

Montenegro  0 0 0 0 0 0 0% 

UF de Faro Sé 1 0 1 34 0 34 100% 

  S. Pedro 0 0 0 0 0 0 0% 

Total   3 0 3 34 0 34 100% 

Fonte:http://www.cartasocial.pt/index2.php?filtrar=hidden&foco=cb_concelho&cod_distrito=08&cod_conc

elho=0&cod_freguesia=0&cod_area=32&cod_valencia=3202&dcf=08 

 

Rede de Equipamentos e Respostas Sociais de Apoio às Vitimas de 
Violência Doméstica 

 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste no acolhimento 

temporário a mulheres vítimas de violência, acompanhadas ou não de filhos menores, 

que não possam, por questões de segurança, permanecer nas suas residências 

habituais.” 

 

No concelho de Faro são 3 os equipamentos de acolhimento temporário a mulheres, 

homens e famílias vítimas de violência (sublinhe-se de âmbito nacional), a saber, a 

Casa Abrigo e o Apartamento Plurifamíliar Sol Nascente da Fundação António Silva 

Leal, assim como o Centro de Atendimento e Emergência para Vítimas de Violência 

Doméstica, “Porto de Abrigo” da Delegação de Faro e Loulé da Cruz da Vermelha 

Portuguesa, com uma capacidade de 10, 11 e 8 utentes respectivamente. 

 

Rede de Voluntariado Local 

 

Criado no âmbito da celebração do Ano Europeu do Voluntariado, em 2011, o Banco 

Local de Voluntariado de Faro - BLVF 141 , surge como uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Faro, através do Pelouro de Acção Social tendo como suporte a estrutura 

de entidades parceiras da Rede Social de Faro. 

 

Pretendendo-se com este recurso promover o voluntariado no concelho de Faro, 

através de um atendimento personalizado, é dada informação variada e oportunidade 

                                                           
141

 http://www.cm-faro.pt/menu/111/no-voluntariado.aspx  
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aos munícipes que queiram, de forma espontânea e desinteressada, de prestar um 

serviço voluntário nas diversas instituições ou entidades locais.  

 

Atualmente aquém da sua potencialidade encontra-se com 16 entidades inscritas na 

qualidade de “entidades promotoras de voluntariado” e cerca de 59 voluntários de 

varias faixas etárias, habilitações e diferentes áreas de interesse. 

 

Na Europa o voluntariado está particularmente associado a actividades de cariz social, 

todavia, localmente e sobretudo ao nível das questões relacionadas com a participação 

juvenil, a preservação do ambiente e a causa animal a abrangência das áreas de 

voluntariado disponíveis já vão condicionando o funcionamento e a criação de vários 

projectos provenientes das sociedades civis.  

 

A administração pública, visando uma melhor estruturação e instrumentação desse 

sector, quer ao nível regional quer municipal, encontra-se cada vez mais implicada no 

desenvolvimento local de políticas e serviços com recurso ao serviço de voluntariado, 

na procura por uma resposta organizada, acessível, informada e participada.  

 

No entanto, a atual estruturação do BLV não conseguiu ainda semear a criação de uma 

rede dinâmica com parceiros chave que permita, mais eficientemente, combater os 

desafios que o voluntariado actualmente representa para os próprios serviços que 

recorrem a este recurso. 

 

Embora reconhecidos os benefícios do voluntariado, nomeadamente no que concerne 

ao fortalecimento das respostas, serviços e projectos, nomeadamente através da 

introdução de inovação, novos talentos e habilidades, complementaridade com o 

trabalho remunerado e funções existentes, aumento de fundos e recursos, o 

reconhecimento publico da acção realizada e a libertação dos recursos especializados 

para tarefas mais complexas e exigentes, mantem-se a constatação da necessidade de 

dotar Faro de meios eficazes de consolidação da prática e acolhimento de 

voluntários/voluntariado. 

 

Neste processo o investimento da formação deverá ser encarado como fundamental, 

disseminando a informação sobre as vantagens de um voluntariado organizado e, em 

simultâneo, partilhando boas-praticas externas que estimulem a capacidade de 
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iniciativa e criatividade locais. Este investimento deverá ainda, em duas vertentes, visar 

a capacitação das entidades promotoras de iniciativas de voluntariado e dos próprio/a 

voluntario/a, facultando periodicamente informação actualizada sobre o 

enquadramento legal do voluntariado, direitos e deveres do/a voluntário/a. 

  

“Quanto mais consciente for a boa intenção, maior importância terá no combate à 

pobreza e exclusão social”. 

 

A Qualidade dos Serviços e o Empreendedorismo Social 

 

A Rede Social de Faro (Conselho Local de Ação Social) é constituída actualmente por 

93 instituições das varias áreas e domínios, bem como, com naturezas jurídicas, 

dimensões e missões e visões bem distintas. 

 

Neste âmbito tem-se vindo a reforçar o dinamismo existente, no entendimento de que 

qualquer processo de mudança implica que se re-estruturem as formas de organização 

e de relação entre os diferentes atores a quem essa intervenção diz respeito “direta ou 

indirectamente”, impõe-se dinâmicas concertadas de estruturação do desenvolvimento 

social, eventualmente passando por um maior investimento na área do marketing 

social, na promoção dos patrocinadores e mecenas e na relação com o exterior e com 

a comunidade em geral.  

 

A complexidade inerente a grupos e comunidades vulneráveis e as características dos 

territórios prioritários identificados, exigem, para se possam evitar intervenções 

aleatórias e desestruturadas, que toda e qualquer gestão vise o reforço da coesão 

social e o desenvolvimento social do concelho de Faro e contemple, em paralelo, 

medidas e ações que promovam a melhoria contínua da qualidade da intervenção dos 

Serviços (Trabalho em Rede) e a capacitação dos vários agentes com vista ao 

auspiciado e real incremento da área do Empreendedorismo Social Sustentável, 

Dinâmico e Inovador. 
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Análise SWOT 

 Concelho Faro  

Forças 
É uma cidade com uma forte representação dos serviços e da administração 
pública 
Plano de ampliação/requalificação da rede pública do pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico implementado nos últimos 10 anos 
Promoção de iniciativas no âmbito do desenvolvimento sustentável, da educação 
para a cidadania 
Proximidade com vários espaços naturais (campo, mar..) 
Forte dimensão associativa nas várias áreas e dimensões, social, cultural e 
desportiva 
Capital de distrito concentra os principais serviços, equipamentos e respostas 
distritais (ISS, IP - CENTRO DISTRITAL DE FARO; CCDR; ARS; CHUA; entre outros) 
Sensibilidade das entidades e população local para a necessidade de se 
implementarem estratégias de fixação das populações e plataformas de 
dinamização da economia local tornando-a mais atractiva 
Universidade do Algarve qualifica recursos humanos para as instituições  
 

Debilidades 
Faro não conseguir reter os jovens que passam pelos 
estabelecimentos universitários sedeados no concelho 
A rede de transportes intramunicipal é deficitariamente servida 
Por dificuldades em arrendar uma casa em Faro, muitas famílias 
acabam por optar por residir nos concelhos limítrofes  
Frota municipal de apoio as instituições e às escolas insuficiente  
Rede de educação pré-escolar pública/gratuita com oferta 
“insuficiente” 
Existência de economia informal e paralela 
Não atractividade do sistema educativo formal para acompanhar 
alunos oriundos de famílias com forte desinvestimento na educação 
Insuficiência de recursos com formação multidisciplinar adequada ao 
acompanhamento de alunos oriundos de famílias desestruturadas, 
com problemas de disciplina, comportamentais, emocionais. 
 

Oportunidades 
Aumento da procura turística durante a tradicional época baixa, inerente 
diminuição do desemprego sazonal 
Recuperação da economia nacional 
Relativa capacidade de oferta de entidades de âmbito social, sem fins lucrativos 
com experientes profissionais das várias áreas e formações adequada ao 
acompanhamento de alunos oriundos de famílias desestruturadas, com problemas 
de disciplina, comportamentais, emocionais (psicólogos, assistentes sociais, 
terapeutas, educadores sociais,..) 
Parcerias estáveis no âmbito da cooperação (CLASF foi projecto piloto) 

Ameaças 
Escolas da zona rural com uma frequência reduzida 
Taxa de cobertura dos equipamentos contempla a população 
residente e não a morada dos utilizadores 
Dimensão dos períodos não lectivos com insuficiência de alternativas 
de ocupação saudável dos tempos livres das crianças e jovens 
Territórios periféricos do concelho com considerável densidade 
populacional com inexistência de equipamentos sociais de apoio à 
comunidade (ex: Conceição de Faro). 
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Parte II – Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022. 

 

O Programa Rede Social incorpora 3 ciclos de planeamento participado que se iniciam 

com a elaboração do Diagnóstico Social concelhio, se definem no Plano de 

Desenvolvimento Social e se operacionalizam nos planos de ação anuais, terminando 

com a precedente avaliação de cada ciclo de planeamento. 

 

Nos diversos instrumentos procura-se o reconhecimento do território em análise, com 

vista à partilha do conhecimento dos problemas, prioridades e eixos de intervenção 

locais e à co-responsabilização da implementação e da sua monitorização. 

 

Sistematizando toda a informação disponível, recolhida ao nível dos indicadores locais 

regionais e nacionais e enriquecida a análise dos mesmos com a leitura e reflexão da 

realidade pelos vários atores sociais, pretende-se delinear um conjunto de eixos de 

ação, que unem objetivos estratégicos locais devidamente enquadrados em premissas 

nacionais, procurando através da estrutura que abaixo se apresenta a mensurabilidade 

do seu impacto a nível extra-concelhio, ou, por outras palavras não descurando a 

monitorização da implementação local de “planos nacionais, sectoriais e temáticos 

através de uma lógica de cooperação e da definição de impactos na realidade social.”  

 

Favorecendo a adaptação de políticas e medidas de âmbito nacional aos problemas e 

necessidades locais, através da difusão da informação e da partilha de experiências, a 

referência a boas práticas ou cenários de excelência, que no entender da parceria 

constituem os fatores de coesão social que, “procuram produzir mudanças aos níveis 

local e regional”.  

 

Com o presente instrumento Plano de Desenvolvimento Social de Faro 2014-2022, 

pretende-se dar a conhecer as prioridades e necessidades locais, delineando linhas e 

projetos de intervenção social local que permitam através da articulação e adaptação 

das políticas e medidas de âmbito nacional erradicar e/ou minimizar problemas e 

necessidades locais, bem como promover o aumento da capacidade de deteção e 

resolução de problemas individuais, gerando respostas articuladas e ajustadas a 

necessidades globais. 
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Pretende-se ainda contribuir para um modelo de articulação que traduza a 

transformação da cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no sentido de 

uma maior transparência e abertura a outras entidades e populações 

 

A procura por um sistema que facilite a articulação e cooperação entre as diversas 

estruturas de parceria, quer ao nível do plenário, quer ao nível dos grupos e estruturas 

mais operativas e o fomento da participação e envolvimento dos próprios destinatários 

dos projetos de intervenção tornaram as intervenções mais justas e o planeamento 

mais igualitário. 

Recorde-se que o documento que se apresenta, não obstante de ser um instrumento 

flexível em continua revisão, fez parte integrante de um conjunto mais amplo de ações 

dinamizadas pela Associação in Loco, entidade promotora do Projeto DEAR 

STUDENT142, dinamizados em parceria com o Município de Faro e dirigidos para a 

recolha e tratamento de informação, contribuindo para o enriquecimento do trabalho 

de Diagnóstico, bem como, facilitação da participação da parceria num fórum final 

estrategicamente denominado “Faro Estratégia Social 2014-2020 - Plano de 

Desenvolvimento Social de Faro”.143  

Esboçado nessa data, lançou um debate participado sobre os principais eixos e 

objetivos estratégicos concelhios assente no alinhamento da Estratégia Regional, 

sedimentando o consenso sobre as bases em que se posicionaria desde logo. No 

presente apresenta-se como instrumento de planeamento estratégico concelhio – 

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Faro, sendo um documento passível 

de actualização permanente. 

A janeiro de 2020 a baliza temporal do documento Plano de Desenvolvimento Social 

de Faro foi reajustada para o período 2014-2022, pela sua presidência sido 

considerada a necessidade de harmonizar a vigência de ambos os documentos de 

planeamento estratégico e a necessidade de ambos serem revistos/monitorizados 

durante o ano 2022, dando inicio à elaboração do novo DS e PDS, em consonância 

com o perfil demográfico da população residente e as mudança societárias entretanto 

ocorridas nos vários momentos censitários oficiais. 

                                                           
142

 O Projeto DEAR STUDENT consistiu num projeto europeu que foi pela Associação In Loco dinamizado em seis 

países (Bulgária, Croácia, Espanha, Itália e Portugal). O seu enfoque é na Educação para o Desenvolvimento, uma 
vez que esta é vista como um processo essencial para a criação de uma consciência crítica. O projeto tem vários 
objetivos: (i) reforçar o envolvimento público local na redução da pobreza, (ii) estabelecer estratégias de 
desenvolvimento sustentável, (iii) promover o diálogo e a criação de redes entre vários atores de modo a fortalecer 
a participação ativa dos cidadãos, (iv) incluir o desenvolvimento sustentável como módulo na educação formal. 
143

 Sessão de Plenário de 4 de dezembro de 2014. 
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Faro Estratégia Social_ Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 

 

 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis  
 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 

 
Promover um 
Envelhecimento 
Ativo 

144
 

 
 

 
Projeto Histórias 
Contadas, Sorrisos 
Partilhados  

 
Plataforma Saúde 
em Diálogo 

 
Município de Faro 
(DASE e Biblioteca 
Municipal de Faro) 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a 

Formação 
“Voluntariado com 
idosos: desafios e 
perspetivas de 
intervenção “ 

Plataforma Saúde 
em Diálogo 

Município de Faro 
(DASE e Biblioteca 
Municipal de Faro) 

  
n.a. 

 
 

 

 
n.a. 

 
 

 

Academia Sénior  CVP Delegação de 
Faro e Loulé 

UALG, outros n.a. n.a. n.a 

Faro Adentro Associação In Loco Município de Faro 
CSPSME; GATO 

Inicio 1 de julho 
2013 (24 meses) 

ISS IP - CLDS  

Altern@tiva Real Amizade 
Farense 

UALG 
Município de Faro 

jan a maio 2017 n.a.  
 

 

 
n.a 

 Faro Acolhe Município de Faro Município de Faro 
UALG 

n.a.    n.a. n.a 

 Teleassistência 
Domiciliária 

Município de Faro Município de Faro 01 de janeiro de 
2019 

Município de 
Faro 

n.a 

 Programa Faro Sénior Município de Faro Município de Faro 28 de junho de 
2019 

Município de 
Faro 

n.a 

                                                           
144

 Implementação de Ações, Projetos e serviços que se adeqúem ao grau de autonomia dos Idosos, com vista à promoção de estilos de vida saudáveis, segurança no uso do medicamento, 

garante de acesso à saúde e aos direitos sociais, bem como, outros que visem o combate ao envelhecimento precoce, à solidão e ao isolamento social. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos Estratégicos Projetos Promotor(es) Entidades Parceiras Data de Execução 

Prevista  
• Inicio 
• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

(continuação) 
 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionar um 
Crescimento Inclusivo 
145

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Crescer 
Mudando” – 
GAP (Projeto 
de 
Continuidade) 

GATO Município de Faro 
CPCJ 
DGRSP 
FLICC 
Casa Santa Isabel 
FASL 
UF Faro 

2013-2015 
2015-2017 
2018-2020 

ARS Algarve 
PRI_SICAD 

n.d. 

“CRIA – Centro 
de Recursos 
Itinerantes do 
Algarve” – 
Escolhas 4.ª 
Geração - 
Projeto de 
Continuidade” 

 
 
 
 
 
 
 
AAPACDM 
 

CPCJ de Faro, 
Agrupamento Vertical 
das Escolas Dr. Neves 
Júnior, G.A.T.O., ISS, IP – 
Centro Distrital de Faro, 
Direção Geral de 
Reinserção Social – 
Delegação Regional do 
Algarve, Instituto do 
Emprego e Formação 
Profissional de Faro – 
CNO e Direção Regional 
do Algarve do Instituto 
Português da Juventude, 

  
 
 
 
 
 
 
 
ACIDI /ACM -
Programa Escolhas  

n.d. 

“(Re)Cria 5.0” 
– Escolhas 5.ª 
Geração - 
Projeto de 
Continuidade” 

 n.d. 

“FLICC” Faro 
Localidade 

 n.d. 

                                                           
145

 Fomento de projetos e respostas que visem garantir condições para que todas as crianças e jovens em risco e respetivas famílias sejam acompanhadas no âmbito de programas de acompanhamento psicossocial 

e de promoção de competências pessoais e sociais. 
Continuação da implementação e desenvolvimento de medidas/benefícios municipais de apoio à natalidade e à parentalidade. 
Consolidação de planos de intervenção articulados entre o ensino regular e o ensino profissional. 
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(continuação) 
 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 

 
Proporcionar um 
Crescimento Inclusivo 
(continuação) 
 

Integradora da 
Com. Cigana - 
Escolhas 6.ª 
Geração - 
Projeto de 
Continuidade” 

I.P. 

Escolhas 7.ª 
Geração - 
Projeto de 
Continuidade 
”Lusco-Fusco” 

ECOS - 
Cooperativa 
de Educação, 
Cooperação e 
Desenvolvime
nto CRL 

Município de Faro 
CPCJ de Faro, 
Agrupamento Pinheiro e 
Rosa, G.A.T.O., Instituto 
Português do Desporto e 
da  Juventude, I.P. 

01.03.2019 a 
31.12.2020 

Programa Escolhas 
ACM 

n.d. 

Altern@tiva Real Amizade 
Farense 

UALG 
Município de Faro 

jan a maio 2017 n.a. n.d 

 
Faro Adentro 

 
Associação In 
Loco 

 
Município de Faro 
CSPSME 
GATO 
IEFP 
Outros 

 
Inicio 1 de julho 
2013 
(24 meses) 

 
ISS IP - Contrato 
Local de 
Desenvolvimento 
Social 
 

 
n.d. 

 n.d. AIPAR Município e Outros  ISS IP – CLDS 4G n.d 

 Acordo de 
Parceria, 
integração 
social crianças 
e jovens 
através do 
desporto - 
Ténis 

Academia dos 
Champs  

Município de Faro 6 de junho de 2019 Município de Faro 
RC 06.05.2019 

6.500,00
€ 

       
 Formação 

Ritmos & 
Poesias 

Teatro 
Municipal de 
Faro 

Município de Faro 
GATO 

14 de janeiro de 
2019 

Teatro Municipal 
de Faro 

n.d. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades Parceiras Data de Execução 

Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 
 
 
 
 

 
Integrar com Saúde 
146

 
 
 

 
Grupo de Trabalho 
para a Área da 
Deficiência (GTAD) 

 
Município de 
Faro 

 
AAPACDM; ASMAL 
APPC; APATRIS 21 
ACES Central; ACAPO 
GNR; PSD ESD de Faro 
 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a. 

Grupo de Trabalho 
para a Área da 
Saúde  
 

Município de 
Faro 

ISS, IP - CENTRO 
DISTRITAL DE FARO; 
EAPN; Ass. Humanitária 
Bombeiros; Delegado/a 
de Saúde Pública; CHUA 
UALG (Escola Superior de 
Saúde); HPA Gambelas; 
HP Lusíadas; ARS (SICAD) 
ACES Central; APF 
AEDMADA; SPEM 
PSD – ESD; ASMAL 
ACAPO; APPC 
AAPACDM; Apatris 21 
COPARAL; CVP 

n.d n.a. n.a. 

     
Plano Municipal 
de Saúde 

Município de 
Faro 

n.d. n.d. n.d 

 

                                                           
146

 Definição de Estratégias de Articulação entre as famílias e as instituições com respostas e equipamentos dirigidos à população com deficiência e ou incapacidade. 

Incentivo à dinamização de projetos de apoio ao cuidador (nomeadamente no que concerne à ocupação de tempos livres, ferias letivas e ou períodos de descanso do cuidador) 
Contratualização de um circuito de intervenção especifico para casos de população sem acompanhamento institucional e/ou suporte familiar. 
Promoção de Ações de Prevenção (primária ou de reincidência) e tratamento de adições. 
Incentivo e apoio a iniciativas que visem auxiliar e ou informar a população do concelho com doenças específicas incapacitantes (ex: esclerose múltipla, Parkinson, alzheimer, diabetes, oncológicas, entre outras). 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades Parceiras Data de Execução 

Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 
 

 
Integrar com Saúde 
(Continuação)  
 
 

 
Caracterização 
Agregados / 
Famílias com 
pessoas com 
deficiência e/ou 
incapacidade a 
cargo 
 

 
Município de 
Faro 

 
 
Grupo de Trabalho para a 
Área da Deficiência 
(GTAD) 
AAPACDM; ASMAL 
APPC; APATRIS 21 
ACES Central; ACAPO 
GNR; PSD ESD de Faro 

 
Inicio a maio de 
2018 

n.a. n.a. 

Ação de 
Sensibilização 
“100 barreiras” 
 

Município de 
Faro 

28.09.2016 n.a. n.a. 

      

Adesão e 
Implementação da 
Rede Solidária do 
Medicamento 

Município de 
Faro 

Associação Dignitude 
Programa ABEM 

Início a 18.03.2019 Município 10.000€ 
(Anual) 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 
 

 
Incluir na 
Diversidade e 
na 
Individualida
de 

147
 

 
 
 

 
“CRIA – Centro de 
Recursos Itinerantes do 
Algarve” – Escolhas 4.ª 
Geração - Projeto de 
Continuidade” 
 

 
AAPACDM 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACIDI /ACM -
Programa Escolhas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.d. 

“(Re)Cria 5.0” – Escolhas 
5.ª Geração - Projeto de 
Continuidade” 
 

AAPACDM   

“FLICC” Faro Localidade 
Integradora da Com. 
Cigana - Escolhas 6.ª 
Geração - Projeto de 
Continuidade” 
 

AAPACDM   

“Lusco-Fusco” - Escolhas 
7.ª Geração - Projeto de 
continuidade 

ECOS - Cooperativa de 
Educação, Cooperação e 
Desenvolvimento CRL 

  

                                                           
147

 Criação de um Sistema de Monitorização da Comunidade Cigana Local. 

Definição de Planos de Emergência Social Anuais (Vagas de Frio, Calor, ou outras Intempéries não previstas).  
Fomento Ações que contribuam para o preconizado na Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas – 2013/2020. 
Atualização do Diagnóstico Local sobre a População Imigrante e/ ou sobre a População Emigrante e Elaboração de um Plano Local de Intervenção, com definição e ou apoio a estratégias de articulação entre os 
atores, partilha de informação e recursos. 
Promoção do conhecimento contínuo do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo e/ou dinamização de ações que visem uma intervenção integradora, a partilha de informação e a sensibilização para a 
problemática (ENIPSA 2009-2015 e ENIPSSA 2017-2023). 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
 
Eixo 1 
Intervir 
Estruturalmente 
sobre os Grupos 
Sociais 
Vulneráveis 
(Comunidades e 
Grupos 
Económica e 
Socialmente 
Fragilizados 
e/ou 
Vulneráveis) 
 

 
 
Estimular o 
Emprego e o 
Empreended
orismo

148
 

 
 

     
 
n.a. 

 

     
Faro investe  
Apoio às actividades 
económicas 

Município de Faro n.d. n.a. n.d. 

     
Protocolo de colaboração 
entre a Câmara 
Municipal de Faro e o 
Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP), no âmbito do 
Programa Garantia 
Jovem. 

Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP), 

Município de 
Faro 

13 maio de 2019 n.a. n.a 

 

 

 

 

                                                           
148

 Estímulo e Apoio à Criação do autoemprego. 

Capacitação da população adulta/ativa desempregada para a busca de ofertas de emprego e/ou para a criação do próprio posto de trabalho 
Incentivo às Estratégias Locais e Regionais que visem aumentar a atratividade concelhia para a fixação de empresas e ou criação de emprego local. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 
 
 

 
Ampliar e/ou 
melhorar a 
rede de 
serviços e 
respostas de 
apoio à 
família e à 
comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Município de Faro 

 
Promoção de um processo 
de Orçamento 
Participativo

149
  

Município de Faro Por definir 2019/2022 250.000
,00 €. 

Aumento da capacidade 
de alojamento temporário 
e/ou de emergência social. 

Por definir Por definir 2019/2022 n.a. 

Facilitação do acesso a 
informação sobre bens, 
equipamentos serviços e 
respostas dirigidas aos 
munícipes e famílias em 
geral.  

Por definir Por definir 2014/2022 n.a. 

Plano de Ação_ 
preparação de 
Realojamento Municipal 
de Pessoas em Condições 
Precárias de Habitação 

Município de Faro EAPN Junho 2019 n.d 

Concurso por inscrição 
para a atribuição de 
habitações em regime de 
arrendamento apoiado  

Município de Faro n.a. 15 novembro a 14 
dezembro 2018 

n.a. n.a. 

Construção,/implementaç
ão e Monitorização de 
Planos Municipais de 
Igualdade 

Município de Faro GTAI 2016-2018 
2019-2022 

n.a. n.a. 

                                                           
149

 Entendido como um instrumento de fundamental importância na estratégia do Município de Faro, promovendo o envolvimento dos munícipes nas dinâmicas de 
governação e na definição de prioridades, em que parte dos recursos da Câmara Municipal são alocados pelos munícipes a projectos que pretendam ver implementados. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades Parceiras Data de Execução 

Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Ampliar e/ou 
melhorar a rede de 
serviços e respostas 
de apoio à família e 
à comunidade 
(cont.) 

Adesão ao 
Protocolo para a 
Territorialização 
da Rede Nacional 
de apoio às 
Vitimas de 
Violência 
Doméstica 

Gabinete da 
Secretária de 
Estado para a 
Cidadania e 
Igualdade 

Município de Faro entre 
outros 

5 de abril de 2019 Município de Faro 
entre outros 

15.000€ 

 
Criação de 
Residência 
Universitária (1.º 
fase 16 camas; 
possível expansão 
a 24 camas, 2.ª 
fase)  
 

 
Santa Casa da 
Misericórdia 
Universidade 
do Algarve 

  
Protocolo assinado a 
19 de julho 

 
n.d. 

 
n.d. 

Formação a 
indivíduos/família
s no âmbito dos 
prazos de 
validade, 
desperdício 
alimentar, gestão 
doméstica, 
interpretação de 
rótulos e nutrição 

APPIA Banco 
Alimentar 
Contra a 
Fome 

n.d. n.d. n.d. n.d 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades Parceiras Data de Execução 

Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Ampliar e/ou 
melhorar a rede de 
serviços e respostas 
de apoio à família e 
à comunidade 
(cont.) 

Adequação e 
melhoramento 
das instalações do 
BA Algarve à 
actividade 
alimentar 
(receção, 
armazenamento e 
distribuição de 
alimentos) 

APPIA Banco 
Alimentar 
Contra a 
Fome 

n.d. n.d. n.d. n.d 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio  

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

 
Alargar e/ou 
melhorar a 
rede de 
equipamento
s de pré-
escolar 
público 
 

 
Aumento da Capacidade 
instalada de pré-escolar 
público 

 
Município de Faro 

 
n.a. 

 
n.d. 

 
n.a. 

 
n.d. 

     
     
 
 
 
 
 

    

 Alargar e/ou 
melhorar a 
rede de 
equipamento
s escolares 
(1.º,2.º,3.º 
ciclo do 
ensino básico 
e Ensino 
Secundário) 

Aumento da capacidade 
instalada da rede de 
equipamentos escolares 
(1.º,2.º,3.º ciclo do 
ensino básico e Ensino 
Secundário) 

Município de Faro n.a. n.a. n.a n.a. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

 
Ampliar e/ou 
melhorar a 
rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio às 
crianças e 
jovens em 
risco 

 
Criação de Respostas ou Serviços que 
visem a ocupação saudável dos 
tempos não letivos das crianças e 
jovens em situação de risco social 
e/ou em perigo. 
 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
 

 

Criação de Respostas ou Serviços 
assentes em estruturas 
multidisciplinares vocacionadas para 
o estudo, acompanhamento e 
prevenção de situações de risco 
social e de apoio às crianças e jovens 
em perigo e respectivas famílias. 

Por definir Por definir Por definir  

     
Aumento da capacidade instalada de 
equipamentos destinados ao 
acolhimento urgente e temporário 
de crianças e jovens em perigo de 
curta, média e longa duração 
decorrentes da aplicação de medidas 
de promoção e proteção de menores 
(Centros de Acolhimento Temporário 
e Lares) 
 

Por definir Por definir Por definir  
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

 
Ampliar e/ou 
melhorar a 
rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio às 
crianças e 
jovens em 
risco (cont.) 

 
Elaboração de plano(s) de ação local 
para a infância e juventude

150
 

 

 
Município de 
Faro 

 
CPCJ e 
outras 
entidades  
 

 
Por definir 

 
Por definir  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n.a 

CLDS 4G Eixo 2: Intervenção Famíliar 
e Parental, preventiva da pobreza 
infantil.” 

AIPAR Município e 
Outros 

32 meses 480.000,00€ 

     
Capacitação de técnicos e realização 
de campanhas de informação a 
sensibilizar a comunidade sobre o 
perigo dos falsos negativos e dos 
falsos positivos no que respeita a 
sinalizações de abuso sexual. 

Por definir CPCJ Por definir Por definir 

        

  Ações de Formação: sistema de 
proteção de crianças; abuso sexual, 
entre outras temáticas. 

Por definir CPCJ Por definir  Por definir 

                                                           
150

 Ao abrigo do Artigo 7.º, ponto 1 Lei N.º 147/99 de 1 de setembro  - Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (com as alterações impostas pela Lei N.º 31/2003 de 22 de agosto e pela Lei N.º 142/2015 de 8 

de setembro), Artigo 7.º Intervenção de entidades com competência em matéria de infância e juventude : "1 — As entidades com competência em matéria de infância e juventude devem, no âmbito das suas 
atribuições, promover ações de prevenção primária e secundária, nomeadamente, mediante a definição de planos de ação local para a infância e juventude, visando a promoção, defesa e concretização dos direitos 
da criança e do jovem." 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

 
Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e resposta 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 

 
Aumento da cobertura de 
Equipamentos e respostas 
destinados a acolher e/ou apoiar 
crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais (Lar 
Residencial; Residência Autónoma). 
 

 
AAPACDM 

 
ISS, IP - 
CENTRO 
DISTRITAL 
DE FARO, 
Município 
de Faro e 
outros 

 
Por definir 

 
n.d. 

 
n.d. 

Centro de Atividades Ocupacionais  AIPAR  Out 2019  

Criação de Respostas ou Serviços 
assentes em estruturas 
multidisciplinares vocacionadas para 
o estudo, acompanhamento e 
prevenção de situações de risco 
social de crianças, jovens e adultos 
com necessidades especiais e 
respetivas famílias. 

Por definir Por definir Por definir  

     
Criação de Respostas ou Serviços que 
visem a ocupação dos tempos não 
letivos das crianças e jovens com 
necessidades especiais 
 

Por definir Por definir Por definir  

 Fomento à criação de bancos de 
produtos de apoio (reutilizáveis) 

Por definir Por definir Por definir   
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Oficina Secreta – A Arte do Fazer 
(Aliar a expressão artística ao estudo 
da arquitetura antiga da região 
algarvia, otimizando o processo de 
aprendizagem dos clientes e 
promovendo as suas capacidades e 
potencialidades, que se encontram 
refletidas nas obras produzidas e na 
exposição das mesmas à 
comunidade.) 
 

APPC FARO 
 
 
 
 
 

Agrup. de 
Escolas 
Tomás 
Cabreira 
 

2015 
 

INR, I.P. 
 
 
 

2.275,47
€ 
 
 
 

Novo Talento 
(Fomentar e estimular a criatividade 
e a expressão artística dos clientes, 
através da partilha de novas técnicas 
teatrais com o envolvimento da 
comunidade, dando visibilidade às 
capacidades e potencialidades da 
pessoa com deficiência e 
incapacidade.) 
 

APPC FARO Escolas 
Secundárias 
Tomás 
Cabreira e 
Pinheiro e 
Rosa 

2015 na na 

Surf Adaptado 
(Desenvolver atividades regulares de 
prática desportiva, nomeadamente, 
aulas de Surf Adaptado, para pessoas 
com Paralisia Cerebral, situações 
neurológicas afins e outras.) 

APPC FARO Club de Surf 
de Faro 
 
CM Faro - 
Divisão de 
Desporto 

2015 IPDJ, I.P. 5.000,00€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Ritmo para Todos – A Força 
(Proporcionar a aprendizagem de 
diferentes estilos de dança ao cidadão 
com e sem deficiência, promovendo a 
inclusão social e a igualdade de 
oportunidades.) 

 

APPC FARO n.a. 2015 INR, I.P. 5.690,56€ 

Vamos Mergulhar na Música 
(Promover a estimulação auditiva nos 
indivíduos com alterações 
neurosensoriais; 
 Regular o sistema de alerta e de 
atenção; Promover o relaxamento, 
comunicação e a socialização; Promover 
os mecanismos de auto-regulação e 
controlo emocional em indivíduos que 
apresentam alterações ao nível do 
comportamento e da relação; 
Estimular o desenvolvimento sensorio-
motor normal; Desenvolver 
competências parentais e a interação 
pais-filhos; 
Promover a auto-estima e a qualidade de 
vida dos clientes e cuidadores.) 

APPC FARO n.a. Por designar Por designar 10.827,69€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Sala Multifuncional 
(Dar uma resposta adequada às crianças 
com dificuldades de comunicação e 
aprendizagem, de forma a melhorar o 
seu desempenho escolar permitindo a 
avaliação e utilização de software 
específico. 
Obter produtos de apoio para a 
comunicação e estimulação cognitiva que 
auxiliem na avaliação diferenciada das 
necessidades das crianças e jovens com 
deficiência motora e intelectual.) 

 
Os Sete Sentidos 

APPC FARO n.a. Por definir Por designar n.d. 

(Proporcionar um ambiente sensorial, 
com riqueza e variedade de estímulos, 
que permita um envolvimento das 
pessoas nas suas várias fases de vida e 
adaptado aos seus diferentes níveis de 
funcionalidade.) 

 

APPC FARO UALG 2016 BRISA n.d. 

  TICA 
(Desenvolver a linguagem e 
comunicação; Estimular a atenção e 
concentração; Melhorar as funções 
executivas; Promover a aprendizagem da 
leitura e cálculo; Melhorar o 
desempenho escolar) 

APPC FARO Todos os 
Agrupamen
tos de 
Escolas do 
concelho 
 

2017 APPC Faro 

INR 

18.034,37€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de 
Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Missão Família 
(Desenvolver suporte psicossocial de 
modo a promover as condições 
essenciais para o desenvolvimento 
harmonioso e integrado da criança 
na família; Intervir no contexto 
famíliar promovendo a melhoria das 
relações interpessoais; Promover e 
reforçar as competências parentais 
de forma a diminuir as relações 
disfuncionais, prevenindo situações 
em que as crianças tenham que ser 
retiradas.) 
 

APPC FARO JF Olhão 
Câmara Municipal 
de Loulé 
União da 
Freguesias da Sé 
e São Pedro 

Por definir 
 

Fundação 
Montepio 
Ou outra 

62.846,09€ 

Cozinhar para Sensibilizar 
(Demonstrar as competências e 
conhecimentos dos formandos; 
Sensibilizar o público para as 
potencialidades das pessoas com 
deficiência; Divulgar a instituição;) 

APPC FARO Tertúlia Algarvia 
C. Cul. e Social 
da Paroq.ª de S. 
Martinho de 
Estoi, 
Brasileiríssimo 
Restaurante & 
Pastelaria, 
Chefe Raquel 
Souza, João 
Violão. 
 
 

2017 Auchan Portugal 
Hipermercados, 
S.A. 

250,00€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 

Eixos Objetivos 
Estratégicos 

Projetos Promotor(es) Entidades 
Parceiras 

Data de 
Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Missão Família 
(Desenvolver suporte psicossocial de 
modo a promover as condições 
essenciais para o desenvolvimento 
harmonioso e integrado da criança 
na família; Intervir no contexto 
familiar promovendo a melhoria das 
relações interpessoais; Promover e 
reforçar as competências parentais 
de forma a diminuir as relações 
disfuncionais, prevenindo situações 
em que as crianças tenham que ser 
retiradas.) 
 

APPC FARO JF Olhão 
Câmara Municipal 
de Loulé 
União da 
Freguesias da Sé 
e São Pedro 

Por definir 
 

Fundação 
Montepio 
Ou outra 

62.846,09€ 

Cozinhar para Sensibilizar 
(Demonstrar as competências e 
conhecimentos dos formandos; 
Sensibilizar o público para as 
potencialidades das pessoas com 
deficiência; Divulgar a instituição;) 

APPC FARO Tertúlia Algarvia 
Centro Cul. e 
Social da 
Paroquia de S. 
Martinho de 
Estoi, 
Brasileiríssimo 
Restaurante & 
Pastelaria, 
Chefe Raquel 
Souza, Músico 
João Violão. 

2017 Auchan Portugal 
Hipermercados, 
S.A. 

250,00€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de 
Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Projeto- Piloto 
MAVI_Movimento de Apoio à Vida 
Independente (Prestação de serviços 

de assistência pessoal à pessoa com 
deficiência ou incapacidade, para a 
realização de atividades que, em razão 
das limitações decorrentes da sua 
interação com as condições do meio, 
esta não a possa realizar por si própria; 
melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos com deficiência ou 
incapacidade, respeitando as 
necessidades e especificidades de cada 
um dos beneficiários; Promoção da 
autonomia e vida independente da 
pessoa com deficiência ou 
incapacidade, evitando os processos de 
institucionalização; Promoção da 
dignidade e autodeterminação da 
pessoa; Promover o aproveitamento de 
oportunidades para a saúde, a 
participação, segurança e acesso a 
ofertas de desenvolvimento pessoal e 
profissional; Facilitação da plena 
inclusão social da pessoa com 
deficiência ou incapacidade por meio 
de planos individualizados de 
assistência pessoal (PIAP) centrados na 
pessoa e definidos por esta, em 
colaboração com a equipa técnica do 
CAVI. 

APPC FARO n.d. 2018 Programa 
Operacional 
Regional do Algarve 
– CRESC ALGARVE 
2020 

1345678,27€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de 
Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo Previsto 

Eixo 2 
Promover o 
aumento da 
capacidade de 
Equipamentos, 
Respostas 
Sociais e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua das 
suas condições 

Alargar e/ou 
melhorar a 
capacidade 
de resposta 
da rede de 
equipamento
s e respostas 
de apoio à 
população 
com 
deficiência 
e/ou 
incapacidade 
(cont.)  

Cenas de Palco 

(Promover a participação artística de 

pessoas com deficiência através do 
teatro de revista, possibilitando a 
partilha de conhecimentos mediante 
atividades que explorem expressões 
artísticas, culturais e musicais. 
Explorar a identidade de cada actor, 
estimulando a concentração, a 
criatividade e as relações interpessoais, 
contribuindo para a participação e 
inclusão social pela arte.) 
 

APPC FARO Sociedade 
Recreativa 
Bordeirense 

2018 INR, I.P. 2.894,53 

Quality of life for all 
(Com este projeto pretende-se 
promover a educação de adultos com 
deficiência e incapacidade, através da 
promoção da sua qualidade de vida. 
Procura-se melhorar a oferta de 
programas de intervenção ao nível da 
educação de adultos no que respeita 
ao desenvolvimento pessoal das suas 
capacidades e potencialidades, da sua 
autodeterminação, inclusão, assim 
como, dos seus direitos.) 

APPC FARO European Platform 
for Rehabilitation 
(Bélgica) 
 
Istituto Don 
Calabria (Itália) 
 
Josefsheim gGmbH 
(Alemanha) 
 
Fundación San 
Francisco de Borja 
para personas con 
discapacidad 
intelectual 
(Espanha) 

2018 
2019 

ERASMUS + 185.662,00€ 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 2 
Promover 
o 
aumento 
da 
capacidad
e de 
Equipame
ntos, 
Respostas 
Sociais 
e/ou 
garantir a 
melhoria 
continua 
das suas 
condições 

 
Ampliar e/ou 
melhorar a rede de 
equipamentos e 
respostas de apoio 
à população idosa 
151

 

 
Estrutura Residencial para Idosos 
Ricardo Candeias Neto 

 
Santa Casa da 
Misericórdia 
de Faro 
 

 
ISS, IP – CDSS 
DE FARO, 
Município de 
Faro, outros 

 
Nov 2016 

 
n.d. 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 

 
n.d 

Estrutura Residencial para Idosos Instituto D. 
Francisco 
Gomes 
 

ISS, IP – CDSS 
DE FARO, 
Município de 
Faro, outros 

Set 2017 n.d. 

Serviço de Apoio Domiciliário Fundação 
Algarvia de 
Desenvolvime
nto Social 
 

ISS, IP – CDSS 
DE FARO, 
Município de 
Faro, outros 

Nov 2016 n.d. 

Centro de Dia Centro 
Cultural e 
Social da 
Paróquia de S. 
Martinho de 
Estoi 

ISS, IP – CDSS 
DE FARO, 
Município de 
Faro, outros 

Ago 2018 n.d. 

       

 

 
                                                           
151

 Aumento da cobertura de respostas de alojamento temporário e ou permanente, em regime de noite apenas ou geral dirigidas em especifico a população idosa, em 
situação de perda de autonomia/independência e ou situação de risco social (centros de noite, estruturas residenciais para idosos) 
Criação de Respostas ou Serviços que visem problemáticas/doenças incapacitantes especificas como Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla, entre outras. 
Fomento de projetos e respostas de apoio às famílias na conciliação entre a vida profissional e o papel de cuidadores. 
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 Plano de Desenvolvimento Social 2014-2022 
Eixos Objetivos 

Estratégicos 
Projetos Promotor(es) Entidades 

Parceiras 
Data de Execução 
Prevista 

• Inicio 

• Fim 

Fonte(s) de 
Financiamento 

Custo 
Previsto 

 
Eixo 3 
Capacitar 
as 
Entidades 
e Otimizar 
o Trabalho 
em Rede 

 
Aumentar a rede 
municipal de 
espaços de co-
working social 
 

 
Criação de mais espaços de co-
working social municipais. 

 
Município de 
Faro 

 
Por definir 

 
Por definir 

 
n.a. 

 
n.a. 

Capacitar as 
entidades para um 
desenvolvimento 
sustentável 

Promover formação, dinamizar, 
workshops e realizar seminários, 
entre outras iniciativas que visem 
dotar as entidades locais do 
conhecimento boas práticas 
validadas e reconhecidas como de 
sucesso bem como do conhecimento 
de novas metodologias. 
 

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir 

  TAV 90h APAV Município 
de Faro 

Por definir    



 

  Página 320 de 328 

 

Bibliografia 

 

ACIDI; GACI (2013); Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 

(2013-2020). 

 

APAV (2014); Estatísticas 2013 APAV GAV de Faro. 

 

APAV (2014); Estatísticas APAV Relatório Anual 2013.  

 

APAV (2018); Estatísticas 2017 APAV GAV de Faro. 

 

APAV (2018); Estatísticas APAV Relatório Anual 2017. 

 

Centro de Informação e Documentação GEP, MSSS (2012); O Emprego das Pessoas 

com Deficiências ou Incapacidade – uma abordagem pela igualdade de oportunidades. 

 

Comissão Interministerial dos CLS (2017); Diagnóstico Local de Segurança de Fari; 

Matriz de Indicadores. 

 

Delgado, Anabela; Wall Karin, Coords. (2014), “Famílias nos Censos 2011” Diversidade 

e Mudança; Instituto Nacional de Estatística, Imprensa Ciências Sociais. 

 

DICAD (Outubro de 2017); Diagnóstico de Território – Cidade de Faro. Plano 

Operacional de Resposta Integradas. ARS Algarve. 

 

Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social (MTSSS) GEP ; Coleção Estatísticas - Quadros de Pessoal. Quadro de 

Pessoal de 2013/2016 

 

Governo de Portugal, Ministério da Saúde; Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020. 

 



 

  Página 321 de 328 

Grupo de Trabalho Interministerial (Julho de 2017); Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025; Direção Geral da Saúde. 

 

Instituto da Segurança Social, IP (Fevereiro de 2017); Relatório de Avaliação da 

Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo 2009-2015: Prevenção, 

Intervenção e Acompanhamento. 

 

Instituto Nacional de Estatística (2014); Inquérito à Fecundidade 2013; INE e 

Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

 

Instituto Nacional de Estatística (Julho de 2013) Caracterização da Habitação Social em 

Portugal 2012; Destaque. Informação à Comunicação Social.  

 

Instituto Nacional de Estatística (Março de 2013) Públicações Estatísticas Demográficas 

2011; Destaque Informação à Comunicação Social. 

 

Instituto Nacional de Estatística; Censos 2011 XV Recenseamento da População, V 

Recenseamento da Habitação; Resultados Definitivos da Região do Algarve. 

 

Município de F aro (junho de 2016); Plano Municipal de Igualdade do Concelho de Faro 

2016-2018; Conselho Local de Ação Social de Faro. 

 

Município de Faro (2011), Estatísticas Concelhias (2010/2011) 10 Principais Indicadores 

Locais; Departamento de Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Faro. 

 

Município de Faro (Fevereiro de 2017); Revisão do Plano Diretor Municipal de Faro, 

Caracterização e Diagnóstico Socioterritorial – volume III – Sociocultural. 

 

Município de Faro e Associação IN LOCO (2010); Estudo de Caracterização da 

População Imigrante de Faro. Identificação dos seus problemas e dos seus contributos 

para as dinâmicas do Município; FEINPT e ACIDI IP. 

 

Segurança Social (2006), Respostas Sociais, Nomenclaturas/conceitos, MTSS, Lisboa. 

 

 



 

  Página 322 de 328 

Websites de interesse 

 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_lugar 

https://www2.arsalgarve.min-saude.pt/pls2017/PeLS2017_A50.htm 

http://www.cartasocial.pt/ 

https://sefstat.sef.pt/ 

http://www.seg-social.pt/rede-social 

http://www.seg-social.pt/rendimento-social-de-insercao  

http://195.245.197.216/rsocial/ 

http://www.cm-faro.pt/menu/106/conselho-local-de-acao-social.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Página 323 de 328 

Anexos 

 

Quadro 103. N.º pessoas residentes no Distrito de Faro, por nacionalidade 

estrangeira, com autorização ou cartão de residência, por sexo. 

 

Distrito Total Títulos de  
Residência 

Vistos de Longa 
Duração 

Homens Mulheres 

Total Distrito 6902
6 

68820 206 34952 34074 

África do Sul 229 229  110 119 

Albânia 4 3 1 2 2 

Alemanha 3330 3330  1605 1725 

Angola 567 564 3 243 324 

Apátrida 3 3  2 1 

Arábia Saudita 13 13  7 6 

Argélia 62 62  36 26 

Argentina 51 50 1 24 27 

Arménia 3 3  1 2 

Austrália 81 81  42 39 

Áustria 184 184  109 75 

Azerbaijão 9 8 1 3 6 

Bangladesh 205 201 4 171 34 

Bélgica 1002 1002  516 486 

Belize 1 1  1 0 

Benin 2 2  2 0 

Bielorrússia 81 81  26 55 

Bolívia 10 9 1 5 5 

Bósnia e Herzegovina 3 3  1 2 

Botswana 3 2 1 3 0 

Brasil 8087 7946 141 3149 4938 

Bulgária 1866 1866  944 922 

Cabo Verde 2161 2159 2 1161 1000 

Camarões 7 7  3 4 

Cambodja 4 4  0 4 

Canadá 185 185  92 93 

Cazaquistão 37 35 2 16 21 

Chile 20 20  8 12 

China 1727 1722 5 886 841 

Chipre 3 3  2 1 

Colômbia 86 86  28 58 

Congo 6 6  0 6 

Congo (República 
Democrática) 

9 9  1 8 
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Cook (Ilhas) 1 1  1 0 

Coreia do Sul 9 9  2 7 

Costa do Marfim 4 4  3 1 

Costa Rica 5 5  1 4 

Croácia 27 27  13 14 

Cuba 158 158  78 80 

Dinamarca 221 221  120 101 

Dominica 3 3  3 0 

Egipto 33 32 1 22 11 

El Salvador 1 1  1 0 

Emiratos Árabes Unidos 1 1  1 0 

Equador 38 38  16 22 

Eritreia 10 10  7 3 

Eslováquia 36 36  9 27 

Eslovénia 12 12  5 7 

Espanha 1035 1035  552 483 

Estados Unidos da América 367 365 2 176 191 

Estónia 36 36  12 24 

Etiópia 6 4 2 2 4 

Fidji (Ilhas) 1 1  0 1 

Filipinas 66 66  11 55 

Finlândia 557 557  335 222 

França 4069 4069  2238 1831 

Gabão 1 1  0 1 

Gâmbia 16 16  10 6 

Gana 34 34  19 15 

Geórgia 75 75  37 38 

Granada 1 1  0 1 

Grécia 33 33  22 11 

Guatemala 5 5  3 2 

Guiné 157 156 1 107 50 

Guiné Bissau 934 927 7 592 342 

Guiné Equatorial 3 3  1 2 

Haiti 2 2  1 1 

Holanda 2712 2712  1393 1319 

Honduras 1 1  0 1 

Hong Kong 4 4  1 3 

Hungria 79 79  28 51 

Iémen 3 3  2 1 

Índia 1256 1254 2 881 375 

Indonésia 12 11 1 1 11 

Irão 58 58  29 29 

Iraque 14 13 1 8 6 

Irlanda 651 651  346 305 

Islândia 33 33  17 16 
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Israel 35 35  18 17 

Itália 2315 2315  1582 733 

Jamaica 2 1 1 0 2 

Japão 31 31  12 19 

Jordânia 9 8 1 7 2 

Kosovo 2 2  1 1 

Kuwait 9 9  5 4 

Letónia 59 59  23 36 

Líbano 33 33  15 18 

Libéria 2 2  1 1 

Liechtenstein 1 1  0 1 

Lituânia 75 75  19 56 

Luxemburgo 28 28  16 12 

Macedónia 4 3 1 1 3 

Malásia 10 7 3 6 4 

Malawi 1 1  1 0 

Mali 3 2 1 2 1 

Malta 3 3  1 2 

Marrocos 497 493 4 240 257 

Maurícias (Ilhas) 1 1  1 0 

Mauritânia 4 4  3 1 

México 24 20 4 9 15 

Moçambique 152 150 2 70 82 

Moldávia 1380 1380  598 782 

Mongólia 5 5  0 5 

Namíbia 3 3  1 2 

Nepal 1064 1064  686 378 

Nicarágua 1 1  0 1 

Nigéria 28 28  16 12 

Noruega 213 213  114 99 

Nova Zelândia 15 15  8 7 

Oman 1  1 0 1 

Paquistão 276 276  197 79 

Paraguai 7 7  1 6 

Peru 22 22  9 13 

Polónia 255 255  87 168 

Quénia 7 6 1 1 6 

Quirguistão 1 1  0 1 

Reino Unido 1224
0 

12240  6261 5979 

República Checa 72 72  21 51 

República Dominicana 16 16  8 8 

Roménia 7655 7655  4045 3610 

Ruanda 2 1 1 1 1 

Rússia 937 935 2 361 576 
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São Cristóvão e Nevis 1 1  1 0 

São Tomé e Príncipe 94 94  52 42 

Senegal 130 130  87 43 

Serra Leoa 3 3  2 1 

Sérvia 29 29  9 20 

Seychelles 1 1  0 1 

Singapura 5 5  2 3 

Síria 12 12  8 4 

Somália 1 1  1 0 

Sri Lanka 6 6  2 4 

Suazilândia 2 2  0 2 

Sudão 1 1  1 0 

Suécia 1539 1539  857 682 

Suíça 628 628  321 307 

Tailândia 138 138  82 56 

Taiwan 4 1 3 2 2 

Tajiquistão 8 8  5 3 

Tanzânia 2 2  2 0 

Timor Leste 1 1  0 1 

Trindade e Tobago 3 3  3 0 

Tunísia 15 15  5 10 

Turquia 25 25  16 9 

Ucrânia 5776 5776  2611 3165 

Uganda 1 1  0 1 

Uruguai 23 23  14 9 

Uzbequistão 71 71  46 25 

Venezuela 173 173  66 107 

Vietname 7 5 2 1 6 

Zimbabwe 6 6  3 3 

 

Fonte: Mapa de total de residentes no Distrito: Faro; Ano: 2017 in https://sefstat.sef.pt/ 

Última actualização de dados: 26-06-2018 

 

Quadro 104. N.º/% de Crimes de Violência Doméstica por tipologia (APAV | GAV 

Faro, ano de 2013) 

 

Violência doméstica: sentido lato N % 

violação de domicílio/perturbação da vida privada  35 5,3 

devassa da vida privada/gravações e fotos ilícitas  11 1,7 

violação de correspondência ou de 
telecomunicações 

6 0,9 

coação sexual  1 0,2 
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violação 1 0,2 

abuso sexual de crianças 4 0,6 

abuso sexual de menor dependente  2 0,3 

violação da obrigação de alimentos  2 0,3 

dano  8 1,2 

furto/roubo  4 0,6 

outros crimes  5 0,8 

Total parcial  79 12,1 

Violência doméstica: sentido estrito   

ameaça/coação  133 20,2 

injúrias/difamação  110 16,7 

maus tratos físicos  131 19,9 

maus tratos psíquicos  166 25,2 

natureza sexual  12 1,8 

outros crimes  27 4,1 

Total parcial 579 87,9 

Total  658 100 

 

 Fonte: “Estatísticas APAV | GAV de Faro 2013” 

Quadro 105. N.º/% de Crimes Registados & outras formas de violência (APAV | GAV 

Faro, ano de 2017) 

 

Crime registado & outras formas de violência  N % 

Crimes 
contra as 
pessoas : 
vida ou 
integridade 
física  

Homicídio tentado 1 0,2% 

Ofensa à integridade (simples) 6 1,2% 

Ofensa à integridade (grave) 2 0,4% 

Violência Doméstica (maus tratos físicos e psíquicos – 152.º) 400 81,0% 

Maus tratos (institucionais e outros) 6 1,2% 

Outros crimes contra a vida ou integridade física 1 0,2% 

Sub-total 416 84,2% 

Crimes 
contra as 
pessoas: 
liberdade 
pessoal 

Ameaça/coacção 8 1,6% 

Perseguição (stalking) 13 2,6% 

Sub-total 21 4,3% 

Crimes 
contra as 
pessoas: 
sexuais 

Importunação sexual 1 0,2% 

Coação Sexual 3 0,6% 

Sub-total 4 0,8% 

Crimes Difamação/injurias 5 1,0% 
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contra as 
pessoas: 
honra 

Violação de domicilio ou perturbação da vida privada 8 1,6% 

Devassa da vida privada/gravações e fotografias ilícitas 1 0,2% 

Violação de correspondência ou de telecomunicações 4 0,8% 

Outros crimes contra a honra 1 0,2% 

Sub-total 19 3,8% 

Crimes 
contra o 
Estado 

Usurpação de funções 1 0,2% 

Crimes 
contra a 
vida em 
sociedade 

Subtração de menor 1 0,2% 

Violação de domicílio ou perturbação da vida privada 5 1,0% 

Falsificação de documentos 1 0,2% 

Outros crimes contra vida em soiedade 1 0,2% 

Sub-total 8 1,6% 

Crimes 
contra o 
património  

Furto: outros furtos 6 1,2% 

Abuso de confiança 1 0,2% 

Abuso de cartão bancário 1 0,2% 

Roubo por esticão 3 0,6% 

Outros 4 0,8% 

Dano 3 0,6% 

Sub-total 18 3,6% 

Crimes 
Rodoviários 

Condução sob efeito do álcool/droga 1 0,2% 

Outros 
Crimes 

Cibercrime 2 0,4% 

Outros crimes 2 0,4% 

Contra-
ordenações 

Assédio Laboral 1 0,2% 

Bullying Bullyng 1 0,2% 

Total 494 100,0% 
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