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Nota de Abertura

O Município de Seia, enquanto órgão da Administração Pública Local, é um agente que assume o

duplo papel de catalisador e de promotor das políticas públicas que desenvolve. Especialmente

pela sua missão de afirmação do  território,  perante as  cada  vez maiores  exigências  atuais,

desencadeadas por fatores transversais, socioeconómicos, tecnológicos, climáticos, migratórios e

pandémicos, as políticas futuras impõem novos modelos de governação, pela necessidade de

envolver múltiplos atores, que extravasam as tipificações tradicionais de atuação dos Municípios.

O compromisso coletivo de atingirmos os objetivos e metas aprovados pelas Nações Unidas para

um futuro sustentável para todos e a delegação de competências do Estado nos Municípios e

entidades  intermunicipais,  em áreas  como  a  Educação,  Ação  social,  Saúde,  Proteção  Civil,

Cultura, Património, Habitação, convoca-nos (a todos) para um comprometimento, pessoal  e

institucional,  numa  ação  coletiva  que  assume  a  coesão  social  como  uma  responsabilidade

partilhada.

A Rede Social  de Seia é reconhecida pelo seu dinamismo e pela sua cultura de trabalho em

parceria e, ao longo das últimas décadas, tem vindo a desempenhar um papel relevante na

promoção da coesão social e bem-estar das nossas populações, na medida em que concorre para

uma  consciência  coletiva  dos  problemas  sociais,  para  uma  otimização  dos  recursos  de

intervenção e para ativação de respostas necessárias. 

A Rede Social  de  Seia  é  uma  estrutura  de  governança  social  multinível,  que  hoje  está  em

condições  de  responder  melhor  aos  principais  desafios  societais  e  de  desenvolver  áreas

estratégicas  como a  produção  de  conhecimento,  a  inovação  social,  a  avaliação  da  ação,  a

influência da Rede Social e a dimensão colaborativa entre setor público, privado e a sociedade

civil, estimulando a participação de e para Todas/os.

Este Diagnóstico Social (DS) 2021-2023 realiza-se no contexto da Rede Social, a quem compete

promover o desenvolvimento social concelhio, com base em diagnósticos atualizados e através

do  Plano  de  Desenvolvimento  Social  (PDS)2021-2023,  concretizado  pelo Planos  de ação  (PA)

2021-2023.

Assente  numa  dinâmica  fortemente  participativa,  as  opções  metodológicas  do  presente

Diagnóstico  Social  visam  o  cruzamento  de  vários  olhares,  numa  ótica  de  responsabilidade
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partilhada dos diferentes atores, autarquias, instituições particulares de solidariedade social,

organizações não-governamentais, serviços públicos, empresas e cidadãos.

Não existe uma fórmula aplicável a todos. Face a um sistema descentralizado em termos de

intervenientes e de fundos torna-se imperativo a existência de uma coordenação e de coerência

ainda mais relevantes mas, acima de tudo, importa assumir uma forma interconectada de olhar

para  as  responsabilidades  organizacionais,  investindo  fortemente  no  conjunto  para,  dessa

maneira, reforçar a capacidade de atuação no nosso território.

Mais uma vez a comunicação e uma rede forte em parcerias, acoplados a princípios como o do

equilíbrio, da inclusão, da sustentabilidade, da equidade, da qualidade de vida, da economia

justa, da integração social, da aceitação pela diversidade, da proteção climática e do diálogo

cultural e religioso serão o garante do sucesso. 

Que a Rede Social de Seia mantenha a sua intensidade e dinâmica, que cada um de Vós esteja

sempre atento e disponível, que o conjunto adquira ainda mais rede, para que consigamos a

sustentabilidade do nosso território, que é do interior, mas que tem muito futuro! 

Todos temos de acreditar. Todos temos de agir.

O Presidente do Conselho Local de Ação Social de Seia

Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo

(Presidente da Câmara Municipal)
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Nota Introdutória

O planeamento da intervenção para o desenvolvimento social  depende do conhecimento da

realidade  dos  concelhos  e  das  freguesias  e  é  justamente  essa  a  função  do  Diagnóstico.

(Programa Rede Social, 2002). 

O diagnóstico social assume um papel chave do Programa Rede Social, é um trabalho que aponta

para uma visão interpretativa da situação social a partir da sistematização e tratamento das

informações quantitativas e documentais recolhidas, e onde são elencadas e fundamentadas as

prioridades para o concelho.

Sendo um instrumento de planeamento dinâmico, o diagnóstico social é sujeito a atualizações

frequentes, resultantes da participação dos diferentes parceiros e tem na sua génese alguns

documentos  e  fontes  como  o  Seia2020  Plano  Estratégico,  Estratégia  Integrada  de

Desenvolvimento Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, Pacto para o Desenvolvimento e

Coesão  Territorial  da  Comunidade  Intermunicipal  das  Beiras  e  Serra  da  Estrela,  Plano  de

Recuperação e Resiliência e centra-se nos principais indicadores para análise do território tendo

em  vista  as  metas  da  Agenda  2030,  da  Estratégia  Portugal  2030  e  nos  17  Objetivos  de

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. 

Outro documento que esteve na base do nosso DS foi a Agenda para o Interior. Agenda para o

Interior,  constituída  por  oito  iniciativas  transversais  que  refletem  os  desafios  e  questões

estruturantes que se colocam ao desenvolvimento dos territórios do interior, nomeadamente o

Envelhecimento  com qualidade;  Capital  territorial;  Cooperação  transfronteiriça;  Atratividade

territorial; Abordagens, redes e participação.

O presente documento representa o sexto diagnóstico social, surge  na sequência  de  diversas

operações  e  diversos  produtos  de  Diagnóstico Social, realizados continuamente desde 2005,

centrando-se sobre  a realidade social  do concelho,  no sentido de contribuir  para condições

qualitativas  na  produção  e  desenvolvimento  de  políticas  municipais  inseridas  no  quadro  do

Programa da  Rede  Social  e  em direção às  elaborações,  monitorizações  e  avaliações  que  se

concretiza  em  documentos  de  planeamento  e  operacionalização,  como  sejam  o  próprio

diagnóstico  social,  o  plano  de desenvolvimento  social  e  o  plano  de  ação  todos  de  vigência

trianual. Esta atualização dos documentos permite acompanhar a mutação social, resultando do

trabalho  dos  elementos  que  constituem o  núcleo  executivo,  bem como da  colaboração  dos
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diferentes  parceiros  e/ou  interlocutores  locais  privilegiados  e  do  trabalho  de  análise,

sistematização  e  compilação  da  informação,  em  termos  quantitativos  e  qualitativas,  e

posteriormente complementada com indicadores que possibilitam conhecer melhor a realidade,

para posterior identificação e implementação de medidas de intervenção. 

Desta  forma,  o  Diagnóstico  Social  proporciona  uma  perspetiva  transversal  e  analítica  dos

problemas definidos como prioritários para o território, o que permitirá a elaboração de um

Plano de Desenvolvimento Social para o concelho que identifique as necessidades do território e

assim  contribua  para  um  verdadeiro  desenvolvimento  social  do  território,  permitindo  a

concretização de um plano de ação pensado e executado para e com todos.

Importa ainda realçar que, tendo em conta que a atualização do diagnóstico é realizada com

base em informação estatística, alguns dados apresentados são dos últimos censos de 2011, logo,

na  medida  do  possível,  serão  utilizadas  outras  fontes  de  informação  mais  atualizadas  e

reveladoras  da  realidade  local.  Pelo  que  aquando da  publicação  dos  dados  do  Censos  2021

deverá ser efetuada uma atualização estatística pormenorizada.

O Diagnóstico Social servirá o município como documento estratégico, que deverá ser assumido

por  todos,  como  documento  orientador  do  desenvolvimento  social  do  território  e  terá

durabilidade de 3 anos (2021-2023). 

A coesão social traduz a capacidade de uma sociedade em garantir o bem-estar de todos os seus

membros, minimizando as disparidades e evitando a polarização, segundo uma perspetiva de

responsabilidade partilhada. O reforço da coesão económica e social  através da redução das

disparidades entre as regiões do espaço comunitário é um objetivo claro da União Europeia. O

Tratado de Lisboa, assinado em 2007 e atualmente em processo de ratificação, introduziu uma

terceira dimensão: Coesão territorial.

A coesão territorial corresponde a um objetivo fundamental do desenvolvimento territorial e

constitui um dos Princípios Orientadores do Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário

(EDEC). 

Os  territórios  da  UE  caracterizam-se  por  uma  diversidade  incrível.  O  objetivo  da  coesão

territorial  consiste,  basicamente,  em  garantir  que  as  populações  dispõem  dos  mecanismos

necessários  para  aproveitar  ao  máximo as  características  intrínsecas  das  áreas  onde vivem.
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Nenhum  cidadão  europeu  deve  ser  prejudicado  em  termos  de  acesso  a  serviços  públicos,

habitação ou oportunidades de emprego, simplesmente por viver numa determinada região. A

coesão territorial visa um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.

O  desenvolvimento  sustentável  visa  satisfazer  as  necessidades  das  gerações  atuais  sem

comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  para  satisfazerem  as  suas  próprias

necessidades. Isto implica uma abordagem global, que reúna as dimensões económica, social e

ambiental de forma a permitir o seu reforço mútuo. 

Assim, o Diagnóstico Social consubstancia-se como um instrumento de trabalho que permite o

conhecimento e a compreensão da realidade social, o recenseamento dos problemas existentes,

o   esclarecimento   das   necessidades   e   sobretudo   a   determinação   de estratégias a

adotar, assente na participação e consciencialização  dos  atores  intervenientes e constitui-se

como um instrumento de interação e comunicação  entre  atores  face  à  compreensão  da

realidade  e  à  identificação  de necessidades (Guerra, 2000).

O  Diagnóstico  Social  de  Seia,  de  acordo  com o  estatuído  no  artigo  35º  do  Decreto-Lei  n.º

115/2006  de  14  de  Junho,  é  um  instrumento  dinâmico  de  trabalho  e  reflexão,  sujeito  a

atualização periódica, e pretende ser um documento de consulta, aberto a todos os que nele

procuram uma  visão  o  mais  aproximada possível  da  realidade  social  do  Concelho  e  deseja

contribuir para a construção e consolidação das parcerias  através do conhecimento alargado do

meio social,  onde se revejam  as  vulnerabilidades,   mas  também  as  potencialidades  e

recursos  do  meio  de intervenção, de uma forma permanente e sistemática, visando uma ação

de mudança dinâmica e positiva. 

O processo de diagnóstico adota um modelo que permite assegurar a estruturação de uma base

de objetivação com dados das fontes formais e oficiais (propícia às reatualizações e analogias),

tendo em conta os conjuntos dinâmicos de indicações provenientes das mais diversas fontes,

legítimas  e  seguras,  quer  centrais,  quer  relacionadas  com os  polos  locais,  com os  serviços

autárquicos e com os parceiros da rede.
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Figura 1 – Metodologia na construção dos documentos de planeamento. Fonte: ISS IP.

Este  processo  não  se  limita  a  reunir  e  a  sistematizar  os  dados  fornecidos,  tendo

sistematicamente questionado as fontes e os informadores, de forma a provocar apuramentos e

atualizações da informação necessária. O estudo produzido baseia-se na identificação, recolha e

sistematização da informação pertinente e disponível mas dispersa, o que implica a dinamização

de um processo de esclarecimento diagnóstico com os agentes ativos privilegiados (autárquicos

ou ligados a organismos do âmbito das políticas sociais), no sentido de se apurarem visibilidades

técnico-científicas sobre as variáveis consideradas pertinentes para o Desenvolvimento Social do

Concelho de Seia.

Considerando que a génese da Rede Social de Seia é constituir-se como uma medida de política

social, assente em princípios como o da integração, participação, articulação, subsidariedade,

inovação e igualdade de género e que a sua materialização é subjacente ao trabalho de parceria

para minimizar contextos de pobreza e exclusão social e promover o desenvolvimento social do

território, foram identificados sete Eixos Estratégicos Prioritários.
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Eixos Estratégicos Prioritários

Eixo A – Ambiente, Turismo e Energia

Eixo B – Coesão Territorial, Acessibilidades e Parcerias

Eixo C – Educação, Formação e Qualificação Profissional

Eixo D – Intervenção Social 

Eixo E – Saúde e Qualidade de Vida

Eixo F – Tecido Empresarial, Empregabilidade e Empreendedorismo

Eixo G – Vulnerabilidades (Envelhecimento, Deficiências, Habitação, Multiculturalidade, Pandemia, Segurança e
Violência, Sem-abrigo) 

Quadro 1 – Eixos Estratégicos Prioritários.
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I PARTE

A REDE SOCIAL EM SEIA
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Seia, a Rede Social e o Conselho Local de Ação Social

A noção de responsabilidade partilhada é a chave do modelo de coesão social, e a  coesão social

traduz a capacidade de uma sociedade em garantir o bem-estar de todos os seus membros,

minimizando  as  disparidades  e  evitando  a  polarização,  segundo  uma  perspetiva  de

responsabilidade partilhada (CE, 2005).

A Rede Social criada na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de

novembro  e regulamentada  pelo  decreto-lei  n.º  115/2006,  de 14 de  junho,  impulsionou um

trabalho de parceria alargada incidindo na planificação estratégica da intervenção social local,

abarcando atores sociais de diferentes naturezas e áreas de intervenção, visando contribuir para

a erradicação da pobreza e da exclusão social e para a promoção do desenvolvimento social ao

nível local. 

Para  fazer  face  a  estes  fenómenos  e  problemas  que  atingem transversalmente  a  sociedade

portuguesa,  é  fundamental  que  no  planeamento  social  de  carácter  local,  assim  como  na

rentabilização dos recursos concelhios, estejam sempre presentes medidas e ações definidas nos

diferentes documentos de planeamento nacionais em vigor. 

Partindo do princípio que uma rede só se desenvolve na medida em que materializa a vontade

dos seus integrantes, torna-se imprescindível atentar para os objetivos da Rede Social.

Rede Social

Objetivos

Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais

Promover o desenvolvimento social integrado

Promover  um  planeamento  integrado  e  sistemático,  potenciando  sinergias,
competências e recursos

Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos do
Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI)

Integrar os objetivos da promoção da igualdade de género, constantes do Plano
Nacional para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento

Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto
de respostas e equipamentos sociais ao nível local

Criar  canais  regulares  de  comunicação  e  informação  entre  os  parceiros  e  a
população em geral

Quadro 2 – Objetivos da Rede Social. Fonte: Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho.
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A Rede Social de Seia teve o seu início em maio de 2003. A partir  dessa data decorreu um

período de Implementação até ao ano de 2005,  ano em que  foram elaborados  os primeiros

instrumentos de planeamento, o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social (PDS),

definindo-se como eixos estratégicos norteadores:

Rede Social

Eixos Estratégicos
Norteadores

Instituir/Ampliar  mecanismos  de  intervenção  em  grupos,  em  situação  de
vulnerabilidade/Exclusão

Promover condições facilitadoras do exercício de cidadania à população em geral

Reforçar as estruturas organizativas potenciando as suas capacidades
Quadro 3 – Eixos estratégicos dos Documentos de Planeamento. Fonte: Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho.

O PDS elaborado em 2005, para o horizonte temporal 2006-2008, pretendeu dar continuidade ao

processo iniciado em 2003 com a implementação do Programa Rede Social no Concelho de Seia

(RCM n.º197/97 de 18 de novembro). Os documentos de planeamento da Rede Social de Seia

foram elaborados para os horizontes temporais de 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017, 2018-2021

e no presente documento para 2021-2023.

O presente documento assenta numa medida de política social ativa, fundamental no caminho

do  desenvolvimento  e  colaboração  de  uma  consciência  coletiva  dos  problemas  sociais  do

concelho,  aglomerando  uma  variedade  de  áreas  e/ou  temáticas  interventivas  consideradas

prementes pelos diversos atores locais auscultados. 

Com o intuito de reforçar o cumprimento dos objetivos supracitados, a Rede Social baseia o seu

funcionamento pelos seguintes princípios. 

Princípios

Integração Participação Igualdade de Género

Articulação Subsidiariedade Inovação

Quadro 4 – Princípios norteadores da Rede Social. Fonte: Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho.

Diagnóstico Social 2021-2023  29



Princípios de Ação

Subsidariedade
Os problemas terão de ser revolvidos
no local  e  a  atuação  é próxima das
populações.

Intervenções articuladas e
Preventivas

Privilegiar soluções e recursos
endógenos

Identificar  os  problemas  e  as  necessidades,  os
recursos,  as  potencialidades  e  a  identidade  dos
agentes de mudança 
Ensaiar,  inovar  e  desenvolver  ações  de  intervenção
coletiva de problemas concretos e locais.

Integração
Desenvolvimento de ações integradas
e  multisectoriais  para  responder
eficazmente  ao  carácter
multidimensional  dos  fenómenos  de
pobreza e exclusão social.

Convergência de medidas
Projetos de Desenvolvimento

Participados
Projeto comum global

Integração  das  várias  medidas  de  política,  dos
instrumentos existentes ao nível dos vários sectores,
numa  ação  concertada  e  coerente  de
desenvolvimento social.

Articulação
Deve-se  articular  a  ação  dos
diferentes agentes com atividade num
território, através do desenvolvimento
do  trabalho  em  parceria,  da
cooperação  e  da  partilha  de
responsabilidades.

Criação de sinergias entre as
parcerias setoriais 

Cooperação
Definição das Ações

Corresponsabilização para uma
estratégia comum

Participação e tomada de
decisões

Criação  de  uma parceria  estratégica  integrando  as
parcerias sectoriais existentes num dado território e
cuja esfera de atuação  se  centra na planificação  e
coordenação  das  atividades  dos  diferentes  atores
envolvidos.

Participação
O  combate  à  pobreza  e  à  exclusão
social, numa perspetiva da promoção
do  desenvolvimento  social,  é  mais
efetivo quando resulta de um processo
amplamente participado pelos atores
locais  e  pelas  populações,
particularmente  as  mais
desfavorecidas  em  todas  as  ações
desenvolvidas.

Processo participado pelas
populações 

Reforço das organizações de
base associativa

Consciencializar as entidades e populações locais dos
problemas  que  originam  a  pobreza  e  a  exclusão
social.
Mobilizar os atores e populações locais em torno de
ações concretas que visem a solução dos problemas
existentes.
Apoiar a organização e mobilização das pessoas que
vivem em situação de exclusão para que participem
na resolução dos problemas.

Inovação
Face  à  emergência  de  novas
problemáticas  e  às  mutações  sociais
que  ocorrem a  um ritmo acelerado,
torna-se imprescindível  que as novas
políticas, medidas e programas sejam
portadores  de  inovação  para  se
adequarem  às  realidades  em
presença.

Aumento do conhecimento das
problemáticas
Descentralizar

Desburocratizar
Comunicar

Criação de dinâmicas de inovação nos processos de
trabalho e nas práticas. 

Quadro 5 – Princípios de Ação. Fonte: Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho.

Em termos operacionais e concretos, a Rede Social de Seia materializa-se no Conselho Local de

Ação Social de Seia (CLAS), através das adesões livres das entidades locais, pelo que no sentido

de promover  uma  cultura  de  participação  efetiva,  em 2014  procedeu-se  à  atualização  das

adesões por parte dos parceiros e, em termos quantitativos, o CLAS de Seia é,  atualmente,

composto por 61 entidades (Anexo 1).

O CLAS de Seia e o Núcleo Executivo foram constituídos no dia 3 de outubro de 2003, contudo as

6 CSIF aprovadas em Reunião de CLAS no ano de 2008, não foram entretanto operacionalizadas,

devido  aos  condicionalismos  da  Reorganização  Administrativa  Territorial,  que  alterou  as

configurações das freguesias existentes, agrupando-as em Uniões de Freguesias.

Diagnóstico Social 2021-2023  30



Em 2007, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, cujo objetivo

é permitir uma harmonização nos modelos de funcionamento e processos de planeamento, foi

aprovado o Regulamento Interno do CLAS de Seia (2007/12/18) e em 2014 procedeu-se a uma

nova revisão deste documento, cuja versão foi aprovada em reunião do CLAS realizada em 24 de

março,  assim como o Regulamento para Emissão de  pareceres  da Rede Social  de Seia  e do

Conselho Local de Ação Social de Seia (Anexo 2 e 3 respetivamente).

O processo de elaboração do Diagnóstico Social baseou-se numa metodologia de participação,

assente na articulação, intervenção, envolvimento dos agentes locais e investigação faseada de

documentos estratégicos locais, regionais e nacionais, para a construção de um documento que

vá ao encontro das especificidades, necessidades e desafios do território, e que paralelamente

potencie  a  parceria,  a  sustentabilidade,  a  inovação  e  a  intervenção  sistematizada  e

multidisciplinar.

Para tal, procurou-se junto de atores locais privilegiados conhecer os verdadeiros problemas de

cada  meio,  bem  como  tentar  identificar  as  causas  dos  mesmos,  com  o  intuito  de  definir

estratégias de intervenção que permitam entender os problemas na sua verdadeira dimensão,

muito embora seja necessário ter em consideração que os problemas sociais têm muitas vezes

associadas causas diversas, o que impossibilita respostas imediatas, como seria desejável.

Este documento pretende assim, organizar os diversos problemas do concelho, em problemáticas

e contribuir para a sua compreensão.

Tendo em vista esta necessidade de conhecer verdadeiramente os problemas do concelho, estes

foram trabalhados por uma equipa multidisciplinar que constitui o Núcleo Executivo do CLAS que

conhece  a realidade social  do  concelho  e contou  com a  imprescindível  participação  de um

número significativo de parceiros, mobilizados em torno de temáticas específicas. 

No  que  concerne  às  técnicas  de  informação  utilizadas,  foram  de  natureza  quantitativa  e

qualitativa.  Utilizaram-se  dados  estatísticos,  consultaram-se  documentos  e  opiniões,

dinamizaram-se  grupos  de  trabalho  multidisciplinares  e  multi-sectoriais,  por  cada  área

identificada,  a  partir  dos  quais  se  procedeu  a  uma  análise  participada  com construção  da

respetiva  matriz  SWOT.  Esta  conjugação  de  técnicas  permitiu  construir  uma  perceção  mais

ajustada à realidade local, procurando assim traçar uma análise transversal mais realista e uma

produção de conhecimento sobre a realidade social da área geográfica em questão.

Diagnóstico Social 2021-2023  31



Assim, a elaboração deste documento obedeceu às seguintes etapas metodológicas:

 Identificação dos problemas e agrupamento das problemáticas
 Priorização das problemáticas
 Análise das problemáticas
 Análise documental e pesquisa demográfica
 Observação direta
 Contactos informais com atores privilegiados
 Reuniões de trabalho multidisciplinares e multi-setoriais
 Revisão e atualização do Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social
 Elaborar Plano de Ação bianual
 Manter documentos de planeamento atualizados
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II PARTE

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO
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Introdução

O concelho de Seia com 21 freguesias1 abrange uma área de 435,7Km2, registando  de acordo

com os dados provisórios do Censos 2021 uma população de 22 506 habitantes, que representam

aproximadamente 10% população e 7% da área territorial da Comunidade Intermunicipal  das

Beiras e Serra da Estrela. O concelho integra-se na vertente ocidental do maciço montanhoso da

Serra da Estrela, representando 26% da área do Parque Natural da Serra da Estrela, sendo que o

seu limite abrange o ponto mais elevado do continente português, a Torre.

Da Torre para Sudoeste, correm por vales glaciares as ribeiras de Alvoco e de Loriga. Na Lagoa

Comprida começa o percurso das ribeiras da Fervença e Caniça que se unem para formar o rio

Alva. Na direção Oeste, a partir do Cabeço de Santo Estevão, correm as ribeiras que formarão o

Rio Seia a que se junta a jusante o Rio Cobral que nasce em São Romão formando extensas

várzeas onde se pratica a agricultura e a pastorícia. A Norte uma plataforma aplanada com

ribeiras várias que deságuam no setor médio do Mondego, onde podemos encontrar o olival, a

vinha e a floresta de produção.

É um território de montanhas, vales, planaltos e várzeas que no seu conjunto formam paisagens

diversas que permitem que no concelho se produzam produtos de excelência como o Queijo

Serra da  Estrela  ou  o Vinho  do  Dão.  Um território  onde a  neve  e a  altitude  permitiram a

instalação da única Estância de Esqui do País, onde as montanhas e os rios permitiram que se

instalasse um dos pioneiros e mais interessantes sistemas de produção hidroelétrica do país, o

Sistema Hidroelétrico da Cascata do Alva.

As condições naturais estiveram na origem do desenvolvimento de atividades agropecuárias e

industriais associadas à produção pecuária e gado ovino/caprino, as pastagens, a carne, o leite,

seus derivados e a lã. A tradição da lã e dos lanifícios que remonta a tempos ancestrais, teve no

século  passado  uma  importância  crucial  na  instalação  de  grandes  unidades  industriais,  que

beneficiaram desta tradição e da existência de recursos hídricos indispensáveis ao processo de

fabrico. Atualmente o concelho mantém, além do potencial econômico associado à atividade

agroindustrial, particularmente nas áreas dos lacticínios e importantes unidades empresariais do

calçado e do têxtil, desenvolvendo atividades empresariais relevantes no setor dos serviços, em

1 O Concelho de Seia é constituído por 21 freguesias e/ou uniões de freguesia: Alvoco da Serra, Girabolhos, Loriga, Paranhos da
Beira,  Pinhanços,  Sabugueiro,  Sandomil,  Santa  Comba,  Santiago,  Sazes  da  Beira,  Teixeira,  Travancinha,  Valezim,  Vila  Cova  à
Coelheira, Carragosela e Várzea de Meruge, Sameice e Santa Eulália, Santa Marinha e São Martinho, Seia, São Romão e Lapa dos
Dinheiros, Torrozelo e Folhadosa, Tourais e Lajes, Vide e Cabeça.
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particular no turismo e nos serviços de apoios às empresas, bem como na área de prestação de

serviços de apoio à população (educação, formação, saúde e apoio social).

Para  quem  pretende  investir  em  Seia,  o  concelho  dispõe  de  importantes  infraestruturas  e

equipamentos de apoio ao desenvolvimento de importância regional como seja o CISE (Centro de

Interpretação  da  Serra  da  Estrela),  o  Aeródromo  da  Serra  da  Estrela,  único  com  as  suas

características no espaço sub-regional da CIM BSE, áreas de localização empresarial (Abrunheira

e Zona Industrial de Seia) e uma rede escolar e de formação profissional, que inclui um Centro

de Formação Profissional (IEFP), uma Escola Superior de Turismo e Hotelaria e um Conservatório

de Música.

Ao nível da oferta cultural e turística o concelho destaca-se ainda, além do vasto  património

natural,  pela  rede museológica  diversificada,  do  Pão,  do  Brinquedo,  da  Eletricidade,  vários

pequenos museus etnográficos, e por uma programação de eventos regulares, como sejam o

CINEECO, Festival Jazz & Blues, Semana da Criança, ARTIS, Aldeia Natal da Cabeça, concertos,

exposições e atividades desportivas, de lazer e ao ar livre. 

História

A presença humana neste território remonta ao período pré-histórico. 

Oppidum Sena, hoje Seia, foi fundada há 2400 anos pelos Túrdulos. Durante muito tempo foi

dominada pelos árabes, sendo definitivamente conquistada por D. Fernando Magno em 1055, que

mandou edificar o seu castelo. Em 1132 D. Afonso Henriques fez a doação de Seia ao seu valido

João Viegas por reconhecimento dos serviços prestados. Quatro anos depois, o primeiro rei de

Portugal  atribuiu a Seia  o seu primeiro foral,  designando-a por Civitatem Senam (Cidade de

Seia), albergando na altura no seu perímetro meia dúzia de pequenas povoações circunvizinhas. 

Data de 1510 a outorga do segundo Foral Novo, por D. Manuel I, sendo já o concelho composto

pelos  lugares  de  Passarela,  Lages,  Folhadosa,  Pinhanços,  Santa  Comba,  Sameice  e  outros

pequenos casais. No séc. XIX o concelho viria a conhecer um substancial alargamento com a

agregação  de  importantes  localidades  tais  como Alvôco  da  Serra,  Loriga,  Vila  Verde,  Santa

Marinha, Sandomil, São Romão, Valezim, Vide, Vila Cova à Coelheira e Torroselo. No início do
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séc.  XX  o  concelho  estava  então  constituído  por  um  novo  quadro  administrativo  com  29

freguesias e cerca de 115 pequenas povoações. 

Seia foi elevada à categoria de cidade a 3 de Julho de 1986.

Atualmente  e  após  a  reorganização  administrativa  do  território  das  freguesias  (RATF)  e  a

aplicação do regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, definidos e

estatuídos na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro e na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que

definiam  a  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 que aprovou, apresentando o concelho de Seia uma redução do

seu número de freguesias, sendo atualmente 21 as freguesias (115 povoações) que compõem o

concelho de Seia2. 

Características Físicas 

O Concelho de Seia caracteriza-se por uma geografia física heterogénea, registando profundas

variações no sentido Sudeste/Noroeste, conducentes a assimetrias na ocupação do território.

A geomorfologia deste território é marcada pela Serra da Estrela, sendo no seu ponto mais alto,

a Torre, que Seia atinge a sua altimetria máxima (1.993 metros). Em oposição a cota mínima

regista-se no quadrante Norte do Concelho, junto ao rio Mondego (755 metros).

Condicionada  pela  disposição  e  orografia  da  Serra,  as  freguesias  situadas  no  setor  Sul  e,

sobretudo, Sudeste caracterizam-se por uma variação acentuada da altimetria, com declives

abruptos, enquanto que as freguesias situadas a Norte/Noroeste apresentam uma topografia com

menores oscilações.

Quanto à litologia, não obstante o predomínio de rochas graníticas, existem outros complexos

litológicos  com relevância  quer  pela  sua  expressão  territorial,  como é  o  caso  dos  xistos  e

grauvaques, que dominam no interior concelhio, quer pela sua expressão paisagística, como é o

caso dos depósitos glaciários.

2 O Concelho de Seia é constituído por 21 freguesias e/ou uniões de freguesia: Alvoco da Serra, Girabolhos, Loriga, Paranhos da
Beira,  Pinhanços,  Sabugueiro,  Sandomil,  Santa  Comba,  Santiago,  Sazes  da  Beira,  Teixeira,  Travancinha,  Valezim,  Vila  Cova  à
Coelheira, Carragosela e Várzea de Meruge, Sameice e Santa Eulália, Santa Marinha e São Martinho, Seia, São Romão e Lapa dos
Dinheiros, Torrozelo e Folhadosa, Tourais e Lajes, Vide e Cabeça.
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As  características  topográficas,  a  altitude,  assim  como  a  localização  marcada  pela

continentalidade,  têm uma correlação  direta com o tipo de clima existente.  Com efeito,  a

temperatura encontra-se nitidamente influenciada pela disposição da Cordilheira Central, daí a

que a temperatura média do ar aumente progressivamente de Sudeste para Noroeste. Assim,

enquanto nos setores Sul, Sudeste e Este do território os valores médios anuais da temperatura

oscilam entre 7,5ºC e 10,0ºC, no sentido Noroeste a temperatura média diária do ar aumenta

gradualmente  atingindo os  valores  mais  elevados  (entre  12,5ºC  e  15,0ºC)  nas  freguesias  de

Girabolhos, Paranhos, Travancinha.  Consequentemente,  o  ambiente térmico invernal  é muito

mais rigoroso na área da Serra da Estrela, enquanto que o ambiente térmico estival é aí mais

confortável (fresco), aumentando de temperatura à medida que se avança para Noroeste, o que

produz um contraste territorial no que concerne ao índice de conforto bioclimático.

Condicionada pelos mesmos fatores, a repartição territorial da precipitação reproduz o modelo

espacial  da temperatura,  registando valores  médios  anuais  mais  elevados  na área  de  serra,

diminuindo progressivamente para Noroeste, ainda que globalmente o concelho constitua uma

área chuvosa face aos valores médios nacionais. Com efeito, a passagem de frentes provenientes

do  oceano,  associadas  às  baixas  pressões  subpolares,  conjugadas  com  o  efeito  orográfico,

promovem a existência de elevados quantitativos de precipitação neste território.

As  características  pluviométricas  contribuem  para  que  Seia  seja  uma  área  de  elevado

escoamento.

Com efeito, a rede hidrográfica concelhia é densa, destacando-se como cursos de água principais

o Rio Alva e o Rio Seia, os quais atravessam o concelho longitudinalmente, o primeiro mais a Sul

e o segundo entre Pinhanços e a área limítrofe entre Travancinha e Tourais.

O território concelhio integra a bacia hidrográfica do Mondego. O Rio Alva, que nasce próximo do

Sabugueiro, à cota de aproximadamente 1700 metros, constitui um dos principais afluentes da

margem esquerda do Mondego, confluindo com este a cerca de 4km a montante de Penacova.

Dispondo de um vasto  conjunto  de  ribeiras,  entre as quais  se  destaca a  Ribeira do Alvoco,

situada no sector Sul, Seia contém ainda várias Lagoas, tendencialmente concentradas na Serra

da Estrela, entre as quais se destaca, pela sua maior dimensão, a Lagoa Comprida.
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Enquadramento Geográfico 

O concelho de Seia localiza-se no interior Centro de Portugal, abrangendo uma área de 435,9

km², com altitudes compreendidas entre os 270 metros, em Sandomil, e os 1993 metros, na

Torre. 

O  concelho  insere-se  na  vertente  ocidental  do  conjunto  montanhoso  da  Serra  da  Estrela,

representando 26%  da  área  do  Parque  Natural  da  Serra  da  Estrela, estendendo-se  desde  o

ponto  altimétrico  mais elevado, a Torre (1993 m alt.), até aos locais de menor altitude a sul

(300 m alt. – Rio Alvoco), norte (200 m – Rio Mondego). 

O Município de Seia situa-se na região Centro, ocupa a vertente ocidental da Serra da Estrela e

encontra-se inserido na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (Figura xxxx),

sendo delimitado a norte pelos Municípios de Nelas e Mangualde (da Comunidade Intermunicipal

Viseu Dão Lafões), a nordeste pelo Município de Gouveia (Comunidade Intermunicipal das Beiras

e Serra da Estrela), a este pelo Município de Manteigas (Comunidade Intermunicipal das Beiras e

Serra da Estrela), a sul pelo Município da Covilhã Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra

da Estrela, a  sudoeste pelo de Arganil (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra) e a

oeste pelo Município de Oliveira de Hospital (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra).

Figura 2 – Enquadramento nacional e regional do concelho de Seia. Fonte: Município Seia.
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Figura 3 – Enquadramento geográfico de Seia. Fonte: Município Seia.

Como referido, Seia integra a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela que é

uma  pessoa  coletiva  de  direito  público  de natureza  associativa  e  âmbito  territorial  de  fins

múltiplos e visa a realização de interesses comuns aos municípios que a integram, regendo-se

pela Lei 75/2013 de 12 Setembro que aprovou o Estatuto das Entidades Intermunicipais, pelos

seus Estatutos e pelas demais disposições legais aplicáveis.

A Comunidade  Intermunicipal  das  Beiras  e  Serra  da  Estrela  (CIM-BSE)  é  constituída  por  15

Municípios, corresponde às Unidades Territoriais Estatísticas de Nível III (NUT III) da Serra da

Estrela,  Beira  Interior  Norte e Cova da Beira e é composta pelos Municípios de Almeida, de

Belmonte,  de  Celorico  da  Beira,  da  Covilhã,  de  Figueira  de  Castelo  Rodrigo,  de  Fornos  de

Algodres, do Fundão, da Guarda, de Gouveia, de Manteigas, da Mêda, de Pinhel, do Sabugal, de

Seia e de Trancoso, e adota a designação abreviada de CIM-BSE. 
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Figura 4 – Comunidade  Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Fonte: Município Seia.

O território da CIM-BSE situa-se na Região Centro, correspondendo a 22% deste território e ocupa

uma área territorial de 6305 Km2, onde residem 236023 pessoas e a densidade populacional é de

37,43 hab./km2.

Quadro 6 – População Residente por género e grandes grupos etários. Fonte: INE (2011).

A CIM-BSE, pretende ser um parceiro regional, capaz de implementar práticas de gestão que

permitam  identificar  e  satisfazer  as  necessidades  dos  municípios  associados  e  desenvolver

estratégias que conduzam a uma maior coesão intermunicipal, com resultados na melhoria de

qualidade de vida e no desenvolvimento sustentado da região.
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A CIM-BSE, tem como missão potenciar, promover o desenvolvimento da região, de otimizar e

defender os interesses comuns dos municípios associados e reforçar a identidade conjunta da

região,  mediante  a  articulação  de  interesses  e  criação  de  sinergias  e  estimulando  o

desenvolvimento integrado e coletivo, valorizando parcerias, criando sinergias e maximizando

resultados.

Os  objetivos  estratégicos  da  CIM-BSE  são:  aumentar  a  coesão  territorial  e  intermunicipal;

promover e dinamizar o desenvolvimento económico e social na região; tornar a organização

interna  mais  eficiente  e  eficaz;  e  fomentar  a  participação  nas  decisões  dos  municípios

associados.

O contexto climático do concelho de Seia é diverso, refletindo as influências dos macroclimas

Temperado e Mediterrâneo,  que confluem na região, e do significativo gradiente altitudinal aqui

existente. A nível geral, o clima apresenta caraterísticas mediterrâneas, com verões secos e

quentes,  e  invernos  húmidos  e  frios.  Porém,  nas  áreas  de  altitude,  observa-se  uma  maior

influência  do  clima Temperado com valores  de precipitação  elevados  e de distribuição mais

regular ao longo do ano e queda abundante de neve na estação mais fria. 

Na generalidade do concelho, o substrato rochoso é composto por granitos, datados de há 480-

280 milhões de anos, resultantes da intrusão e consolidação de magmas, que se caraterizam por

apresentar uma composição química, mineralogia, granulometria e textura diversas. No extremo

sul deste território, predominam rochas  metamórficas, nomeadamente filádeos, micaxistos e

metagrauvaques, resultantes da consolidação de sedimentos marinhos argilosos e arenosos, com

idade compreendida entre 650 e 500 milhões de anos, e, posteriormente, deformados. Aparecem

ainda representados  depósitos  sedimentares  mais  recentes,  resultantes  da desagregação das

rochas existentes, e que se podem incluir em grupos de caraterísticas distintas, nomeadamente

os depósitos fluviais, fluvio-glaciários e, nas zonas de maior altitude, glaciários. 

Morfologicamente o território concelhio é dominado por duas unidades paisagísticas principais, a

que correspondem uma humanização e ocupação do solo distintas. Na metade norte-ocidental, a

paisagem  caracteriza-se  pela  presença  de  uma  vasta  superfície  mais  ou  menos  aplanada,

localizada  entre  o  sopé  da  serra  da  Estrela  e  o  rio  Mondego.  Neste  território  predominam

povoamentos florestais que intercalam com áreas agrícolas, dispostas em redor dos aglomerados

urbanos, constituídas por um mosaico de parcelas de dimensões pequenas para cultivo da vinha,

da batata, de oliveiras e onde se instalam prados para pasto de ovinos. Por sua vez, na metade
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sul e oriental destaca-se o maciço montanhoso da Estrela, parte integrante de um sistema de

relevos muito mais extenso, denominado de Cordilheira Central. Nesta área o relevo é muito

acidentado, as vertentes são abruptas e a rede fluvial principal instala-se em vales encaixados

de pendentes elevadas. A ocupação do solo evidencia um zonamento estreitamente relacionado

com a altitude. Os aglomerados urbanos distribuem-se entre os 500 e os 1000 metros, ocupando

preferencialmente vertentes expostas a sul e onde há uma maior abundância de água. Em redor

destes  povoados  pratica-se  uma  economia  agrária  em  regime  de  minifúndio,  assente  na

associação de produtos hortícolas como o milho, a batata e o feijão, e lameiros regados para

pasto dos gados.  As encostas mais íngremes e de solos mais pobres encontram-se cobertas por

pinhais  e,  em  resultado  dos  incêndios,  por  extensas  áreas  de  matos,  onde  as  espécies

dominantes são as urzes, as giestas e a carqueja3. A partir dos 1500 metros de altitude, domina

uma morfologia  planáltica, onde os afloramentos rochosos imperam e as condições agrestes

condicionam o desenvolvimento de uma vegetação rasteira e esparsa adaptada ao ambiente de

montanha. Esta é uma unidade de paisagem com uma forte identidade, resultante tanto das suas

características naturais, como do seu passado histórico e cultural profundamente associado ao

modo de vida pastoril e à prática milenar da transumância. 

Inserção Regional

O concelho de Seia está localizado na encosta Norte da Serra da Estrela, no coração da Região

Centro  e  do  País,  beneficiando  de  uma  posição  central  no  território  português.

Administrativamente integrado no distrito da Guarda, em termos sociais e económicos tem vindo

a estar cada vez mais sob a influência do efeito polarizador das áreas metropolitanas de Viseu e

Coimbra,  devido sobretudo à maior oferta de emprego no setor terciário disponibilizado por

estes centros urbanos. Não obstante, continua a oferecer diversos serviços públicos, tais como o

Hospital  Nossa Senhora da Assunção, a  Secção de Competência Genérica de Seia do Tribunal

Judicial da Comarca da Guarda, o Serviço de Finanças de Seia da AT - Autoridade Tributária e

Aduaneira, Conservatória dos Registos Civil e Predial de Seia, Serviço Local da Segurança Social

de  Seia,  IEFP  –  Instituto  do  Emprego  e  Formação  Profissional,  I.P.,  Centro  de  Emprego  e

Formação Profissional da Guarda – Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia. 

3 Baccharis trimera.
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Figura 5 – Localização de Seia no Contexto Ibérico. Fonte: Município de Seia.

Espaço de charneira entre a Beira Litoral e a Beira Interior, o Concelho de Seia é atravessado

pela EN17, a antiga Estrada da Beira, via de comunicação primordial entre o litoral Centro e

Espanha, contudo com a reformulação da rede regional de auto-estradas iniciada na década de

1990, o eixo Oliveira do Hospital – Seia – Gouveia perdeu competitividade relativamente aos

concelhos da encosta Sul da Serra da Estrela, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser

efetuados para a construção dos itinerários complementares da Serra da Estrela, o IC6, o IC7 e o

IC37, associados às ligações Coimbra-Covilhã (EN17/EN230), Viseu-Seia-Nelas-Covilhã (EN231) e

Coimbra-Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia, Guarda (EN17), que se constituem fundamentais

para o desenvolvimento económico e social deste território.
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Rede de Acessibilidades Regionais e Locais

A inserção de Seia na rede de acessibilidades regionais  está na área de influência dos eixos

fundamentais IP2/A23, IP5/A25 e IP1/A1, estando os mesmos ligados a Seia por meio de uma

rede  de  estradas  que  assume  um  caráter  estruturante,  designadamente  a  EN17  (estrada

desclassificada que se encontra ainda sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal),  a EN231

(estrada  nacional, que já foi parcialmente objeto de desclassificação e  que se encontra ainda

sob  a  jurisdição  da  Infraestruturas  de  Portugal, nomeadamente  no  troço  entre  o  limite  de

Concelho de Mangualde e o entroncamento da EN17 (a assegurar o corredor do IC37) e no troço

que se desenvolve desde o entroncamento com a circular de Seia (Norte) (próx. km 42,320) até

ao entroncamento com a  circular de Seia (Sul) (próx. Km 46,270)) e ainda a  EN230 (estrada

desclassificada que se encontra ainda sob a jurisdição da Infraestruturas de Portugal).

Figura 6 – Rede Rodoviária na Região Centro. Fonte: Município de Seia.

Resultado das ligações deficitárias da rede viária constituída pelas estradas nacionais aos eixos

fundamentais, Seia, no quadro regional possui níveis de acessibilidade média inferiores à grande

maioria dos polos urbanos da região, conforme se verifica na figura acima.

A rede viária municipal encontra-se intimamente ligada aos condicionalismos físicos do próprio

território,  bem  como  da  região  envolvente.  Assim,  numa  análise  atenta  à  morfologia  do

município  é  possível  observar  uma  distribuição  bastante  heterogénea  dos  declives,  com  o

predomínio das classes mais  elevadas,  o que tem vindo a condicionar  a implementação  das

infraestruturas viárias, bem como o seu traçado, afetando deste modo a mobilidade. 
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Importa referir que o concelho de Seia não é servido diretamente por nenhuma autoestrada,

nem por itinerários  principais  ou complementares, pelo que é apenas através da EN17 e da

EN231, localizadas no setor Norte do município concelho que se efetua a ligação ao IP5/A25,

eixo  rodoviário  estruturante  que  assegura  a  principal  ligação  rodoviária  entre  o  litoral  e  o

interior, mais concretamente entre Aveiro e Vilar Formoso.

A antiga EN17 inicia o seu traçado na cidade de Coimbra atravessando o território senense no

sentido  sudoeste/nordeste  em  direção  ao  concelho  de  Celorico  da  Beira.  Esta  via  de

comunicação assume um papel fundamental no contexto da rede viária do território municipal

sobretudo ao nível dos fluxos com os municípios de Oliveira do Hospital e Gouveia, sendo ainda a

principal via de acesso a Torroselo, Santiago e Pinhanços.

Por seu turno, o traçado da via que se apresentava anteriormente integralmente classificada

como EN231 efetua a ligação ao IP5/A25 (Norte) e ao IP2/A23 (Leste), cujo troço tem início no

município de Viseu terminando no lugar de Pedras Lavradas, no limite entre os concelhos de Seia

e Covilhã,  sendo o principal  acesso  a Loriga,  Valezim, Lapa dos Dinheiros, Alvoco da Serra,

Tourais e Paranhos.

A EN339/EN338  que  efetua  a  ligação  entre  o  município  de  Seia  e  o  município  da  Covilhã,

atravessando  a  Serra  da  Estrela  é  a  principal  via  de  acesso  à  freguesia  do  Sabugueiro.

Finalmente, a EN230 que faz a ligação à cidade da Covilhã, ladeando a vertente sul da Serra da

Estrela, assumindo-se como principal via de acesso a Vide e Teixeira. 

Em complemento à rede viária supra referida surgem um conjunto de vias de âmbito municipal,

que estabelecem a relação entre a sede de município e os diferentes lugares sede de freguesia,

desempenhando  um  papel  importante  na  mobilidade  local.  Assim,  no  sector  ocidental  do

município, a EM504 faz a ligação a Travancinha e Sameice, a EM504-2 efetua a ligação a Santa

Eulália e Carragozela, e a EM503 que é o acesso  a Várzea de Meruge. Importa ainda referir a

EM516 que faz a ligação a Vila Cova à Coelheira, a EM517-2 faz a ligação a Folhadosa e a EM515 a

Sandomil e Sazes da Beira. No sector nordeste, a EM502-1 faz a ligação a Girabolhos, a EM506 faz

a ligação a Lajes, ao passo que a EM521 efetua a ligação a Santa Comba de Seia e a EM522 a São

Martinho e Santa Marinha. No sector sul, a EM518 efetua a ligação a Cabeça e, por último, São

Romão, localizada no sector central do município é servido pela EM512.
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Em suma, constata-se que Seia apresenta uma rede viária  muito deficitária, sobretudo no que

diz respeito às vias de acesso aos grandes eixos viários nacionais – IP5/A25, IP2/A23, IP3 e IC7.

Ao nível inframunicipal verificamos uma menor densidade da rede viária no sector montanhoso,

devido aos condicionalismos impostos pelos forte declives, em oposição ao sector mais aplanado,

onde a densidade da rede viária é maior, garantindo uma maior mobilidade populacional.

Descrição Demográfica e Socio-económica 

O Município de Seia é um dos três municípios da NUT Serra da Estrela que apresenta dinâmicas

populacionais que se traduzem num contínuo declínio da população residente.

Em  termos  demográficos,  o  município  de  Seia  tem  uma  população  residente  de  24  702

habitantes (Censos  2011), no entanto e de acordo com os dados provisórios dos Censos 2021, a

população será de 22506 pessoas. Seia apresenta-se como o município mais populoso da NUT

Serra da Estrela,  com  uma  densidade  populacional  de  56,7  hab./Km2,  residindo  mais  de

metade  da população na zona central do concelho que inclui a cidade e freguesias periféricas e

os restantes numa rede  de  aproximadamente  80  aglomerados  de  pequena  dimensão.  

Em  termos  da  estrutura  etária  o concelho  regista  taxas  de  envelhecimento  significativas,

o  que  acumulado  com  a  baixa  taxa  de natalidade  coloca  ao  concelho  um  problema

demográfico  de  envelhecimento  e  tendência  de desertificação,  neste  caso  com  particular

incidência  nos  aglomerados  rurais  e  distantes  da  sede  de concelho. Em  termos  económicos

o  concelho  tem  uma  estrutura  social  do  emprego  em  que  o  setor  terciário assume

importância preponderante com 65,7% da população empregada, o setor secundário com 31,7% e

apenas 2,6% no setor primário. As atividades económicas de maior relevância estão relacionadas

com os  serviços,  o  comércio  a  retalho  e por  grosso,  tendo vindo  a  assumir  importância  as

atividades do setor turístico e da produção industrial dos derivados de leite, pão e enchidos, ou

outras atividades industriais ligadas ao setor têxtil/calçado. 

Relativamente ao decénio de 2001/2011, o concelho volta a sofrer um decréscimo populacional

significativo rondando os -12,2%, valor semelhante ao observado na Sub-região Serra da Estrela

(-12,37%). Com efeito, Gouveia regista uma diminuição de -12,9% e Fornos de Algodres de -

11,4%.
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O concelho de Seia registava, em 2011 uma densidade moderada (56,7 hab/km2), abaixo dos 100

hab/km2,  mas  revelando  uma  densidade  populacional  superior  aos  municípios  vizinhos,

designadamente Gouveia, com 46,7 hab/km2 e Fornos de Algodres com 38,0 hab/km2, e à Serra

da Estrela, com 50,4 hab/km2.

Área 
geográfica

Área 
(km2 )

População residente Variação (%) Densidade
populaciona
l (hab/km2 )

(2011)1991 2001 2011
Dados

provisórios
2021

1991/2001 2001/2011

Fornos de
Algodres 131 6270 5629 4989

-
-10,2 -11,4 38,0

Gouveia 301 17410 16122 14046 - -7,4 -12,9 46,7
Seia 436 30362 28144 24702 22506 -7,3 -12,2 56,7

Serra da
Estrela

868 54042 49895 43737 - -7,7 -12,3 50,4

Região
Centro

28199 2258795 2348397 2339561 - 4,0 -0,4 83,0

Quadro 7 - Densidade populacional e variação da população residente nos municípios que integram a Sub-região da Serra da Estrela
(1991-2011). Fonte: INE.

Evolução demográfica por localidades

A análise da distribuição dos valores de população residente nas vinte e uma freguesias que

integram  o  município  de  Seia  permite  distinguir  grupos  de  localidades  que  apresentam

comportamentos demográficos no período intercensitário mais recente. A localidade de Seia é a

mais populosa, distinguindo-se claramente das restantes, apresentando a densidade populacional

mais elevada, designadamente 362 hab/km2. Para além de Seia, também as localidades de São

Romão, Paranhos e Tourais podem ser englobadas no grupo das freguesias mais populosas. Estas

representavam, em 2011, cerca de 23% dos residentes, num total de 5686 habitantes (2743, 1503

e 1440 residentes, respetivamente). 

Um segundo grupo é formado pelas localidades de Loriga, Sandomil, Santa Comba, Santa Marinha

e Santiago. Estas freguesias representavam, em 2011, cerca de 20,2% dos residentes (1053, 917,

834, 991 e 1025 residentes, respetivamente). Vide, São Martinho e Pinhanços constituem um

terceiro grupo com pesos populacionais de 2,4%, 2,6% e 2,9% representando, em 2011, cerca de

7,8% dos residentes (583, 638 e 716 residentes, respetivamente). Alvoco da Serra, Sabugueiro, e

Torroselo constituem um último grupo com pesos  populacionais  mais  reduzidos.  Com efeito,

representam 5,8% dos residentes, designadamente 1,90%, 1,94%, e 1,95%, a que correspondem

respetivamente 466, 478 e 481 indivíduos. 
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Localidades
Área

(km2)

População residente Variação (%) Densidade populacional

(hab/km2)(2011)1981 1991 2001 2011 1981/1991 2001/2011

Alvoco da Serra 37,6 1007 801 646 466 -20,5 -27,9 12,4
Cabeça 8,5 401 334 229 178 -16,7 -22,3 21,0

Carragozela 3,9 428 429 403 380 0,2 -5,7 96,3
Folhadosa 3,7 560 474 429 327 -15,4 -23,8 89,2
Girabolhos 17,7 667 637 482 317 -4,5 -34,2 17,9

Lages 4,7 331 294 309 273 -11,2 -11,7 57,6
Lapa dos
Dinheiros

7,6 - 511 416 294 - -29.3 38.9

Loriga 36,3 1825 1631 1270 1053 -10,6 -17.1 29.0
Paranhos 21,2 2026 1874 1714 1503 -7.5 -12.3 70.8
Pinhanços 8,3 814 822 703 716 1,0 1,8 86,0
Sabugueiro 40,1 713 677 570 478 -5,0 -16,1 11,9

Sameice 10,2 539 510 397 367 -5,4 -7,6 36,0
Sandomil 13,2 1371 1269 1108 917 -7,4 -17,2 69,3

Santa Comba 11,8 873 758 741 834 -13,2 12,6 70,5
Santa Eulália 4,1 391 346 322 271 -11,5 -15,8 66,5

Santa Marinha 8,4 1045 1193 1175 991 14,2 -15,7 117,7
Santiago 7,4 1102 1142 1120 1205 3,6 7,6 162,1

São Martinho 6,7 966 915 816 638 -5,3 -21,8 95,8
São Romão 22,5 3589 3101 3078 2743 -10,9 -10,9 121,7

Sazes da Beira 7,8 460 392 341 283 -17,0 -17,0 36,3
Seia 23,7 5675 6465 6928 6342 13,9 -8,5 267,6

Teixeira 15,9 242 280 232 187 15,7 -19,4 11,7
Torrozelo 6,5 625 618 528 481 -1,1 -8,9 73,5
Tourais 21,4 2045 1800 1561 1440 -12,0 -7,8 67,2

Travancinha 12,5 670 630 546 472 -6,0 -13,6 37,8
Valezim 12,1 595 472 382 310 -20,7 -18,8 25,7

Várzea de Meruge 6,1 341 299 281 249 -12,3 -11,4 40,6
Vide 48,0 1525 1116 843 583 -26,8 -30,8 12,2

Vila Cova à
Coelheira

7,7 526 572 574 404 8,7 -29,6 52,6

TOTAL 4357 31352 30362 28144 24702 -3,2 -12,2 56,7
Quadro 8 - Densidade populacional e variação da população por localidade. Fonte: INE (2011).

Regista-se um padrão territorial polarizado sobretudo pelas localidades urbanas de Seia e São

Romão e pelas localidades de Paranhos e Tourais, localizadas na metade noroeste do município.

Atendendo  à  dinâmica  demográfica  para  a  década  mais  recente  verifica-se  que  todas  as

localidades, à exceção de Santa Comba, Santiago e Pinhanços, registam evoluções negativas.

Deste modo, Santa Comba, Santiago e Pinhanços registam acréscimos de 12,6%, 7,6% e 1,8%

(correspondendo a 93, 85 e 13 indivíduos, respetivamente). Numa referência às localidades com

maiores  quantitativos  populacionais,  Seia,  São  Romão,  Paranhos  e  Tourais  registam  perdas

populacionais de -8,5%, -10,9%, -12,3% e -7,8%, respetivamente. As localidades que apresentam

declínios mais expressivos são Girabolhos e Vide, -34,2% e -30,8%, respetivamente, e as que

registam declínios menos expressivos são Carragozela e Sameice, -5,7% e -7,6%, respetivamente.
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Figura 7 - Variação da população residente por localidade no município de Seia (2001-2011). Fonte: INE (2011).

De acordo com os dados relativos à população do Concelho e de acordo com os dados existentes

verificamos que a população residente em cada localidade é a que se apresenta no seguinte

quadro.

Localidades Lugares População Residente Sub-total

Alvoco da Serra

Aguincho 37

466
Alvoco da Serra 169
Outeiro da Vinha 58

Vasco Esteves de Baixo 148
Vasco Esteves de Cima 54

Cabeça Cabeça 178 178
Carragozela Carragozela 380 380
Folhadosa Folhadosa 327 327

Girabolhos
Girabolhos 255

317
Ortigueira 62

Lages Lages 273 273
Lapa dos Dinheiros Lapa dos Dinheiros 294 294

Loriga
Fontão 2

1053
Loriga 1051

Paranhos da Beira

Carvalhal da Louça 243

1503
Chaveiral 125

Paranhos da Beira 1018
Vale de Igreja 117

Pinhanços Pinhanços 716 716
Sabugeiro Sabugeiro 478 478
Sameice Sameice 367 367

Sandomil

Cabeça de Eiras 115

917
Corgas 197
Furtado 17
Sandomil 588

SUB-TOTAL 7269 7269
Quadro 9 - População residente em cada localidade do Concelho de Seia. Fonte: INE (2020).
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Localidades Lugares População Residente Sub-total

Santa Comba
Aldeia de São Miguel 133

834Santa Comba 486
Vila Chã 215

Santa Eulália
Maceirinha 56

271
Santa Eulália 215

Santa Marinha
Eirô 285

991
Santa Marinha 706

Santiago

Folgosa da Madalena 302

1205
Folgosa do Salvador 334

Maceira 64
Santiago 545

São Martinho
Póvoa Nova 146

638
São Martinho 492

São Romão
Catraia de São Romão 175

2743São Romão 2473
Senhora do Desterro 95

Sazes da Beira
Sazes da Beira 278

283Sazes Velho 5

Seia

Aldeia da Serra 143

6342

Arrifana 249
Póvoa Velha 25

Seia 5420
Vales 109
Vodra 396

Teixeira
Teixeira de Baixo 97

187Teixeira de Cima 90
Torrozelo Torrozelo 481 481

Tourais

Figueiredo 202

1440

Lapa de Tourais 156
Pereiro 168

Pradinho 23
Tourais 497

Vila Verde 394

Travancinha
Casal de Travancinha 159

472Travancinha 309
Vale André 4

Valezim Valezim 310 310

Várzea de Meruge
Arcozelo de Várzea 54

249
Várzea de Meruge 195

Vide

Abitureira 2

583

Baiol 24
Balocas 46

Baloquinhas 19
Barriosa 68

Carvalhinho 0
Casal do Rei 37

Casas Figueiras 7
Cide 62

Coucedeira 16
Frádigas 22
Gondufo 8

Malhada Cilhas 21
Muro 32

Ribeira 23
Rodeado 1
Silvadal 38
Vide 157

Vila Cova à Coelheira Vila Cova à Coelheira 404 404
SUB-TOTAL 17473 17433

TOTAL 24702 24702
Quadro 10 - População residente em cada localidade do Concelho de Seia. Fonte: INE (2020).
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Esta  repartição  da  população  por  lugares  e  escalões  dimensionais  traduz  um  padrão  de

povoamento dominado por aglomerados de pequena dimensão. No período em análise, verifica-

se que a percentagem de população a viver em lugares com menos de 500 habitantes, ascendia a

cerca de 50%. Estes valores traduzem também a existência de um povoamento disperso, sendo o

número  de  lugares  por  localidade bastante  significativo.  Por  outro  lado,  as  localidades  que

apresentam  os  maiores  quantitativos  populacionais  apresentam  um  povoamento  dominado

também por lugares de maior dimensão.

Fatores de Dinâmica Demográfica: Crescimento Natural e Saldo Migratório

Após análise dos dados, julgamos que as variações observadas na população do concelho de Seia,

possam estar, eventualmente, relacionados com o crescimento natural e com o saldo migratório.

A consideração do número de nados-vivos mostra uma tendência geral que se expressa numa

média de cerca de 209 nascimentos para o período entre 1991 e 2011. Os anos iniciais do período

em análise (1991, 1992, 1993 e 1994) registaram os valores mais elevados (287, 253, 264 e 275

respetivamente). O menor número de nados-vivos ocorreu no ano de 2011 (menor valor da série

com 147 nados-vivos) e, ainda 2009, 2007, 2006 e 2008 (159, 162, 170 e 170, respetivamente). A

tendência observada para os anos mais recentes parece querer evidenciar um movimento no

sentido da diminuição do número de nados-vivos, já que a partir de 2003 se registam valores

sempre inferiores e 200.

Uma análise  mais  detalhada  da  evolução  ocorrida  desde  a  década  de  noventa  indica  uma

tendência de diminuição da taxa de natalidade desde 1991. Efetivamente, neste ano a taxa de

natalidade registou o maior valor no período em análise (9,45%), sendo que até 1993 registou

uma diminuição para 8,87%, seguida de uma recuperação para 9,31%, em 2004. A partir deste

ano assiste-se a um período de acréscimos e decréscimos, traduzindo-se em 2011 numa taxa de

natalidade de apenas 5,95‰ (menor valor da taxa de natalidade do período considerado).

De uma forma global, destaca-se o facto de os valores da taxa de natalidade apresentarem na

maioria dos anos valores inferiores a 7%, e, concomitantemente, sempre inferiores aos valores

da taxa de mortalidade (que apresenta resultados superiores entre 9% e 15%).
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A análise da evolução do número de óbitos para o mesmo período de 1991 a 2011 parece revelar

um comportamento irregular. O menor valor do período analisado (279 óbitos) é registado no ano

de 2000 e o valor mais expressivo (411) em 1998.

A taxa de mortalidade apresenta,  assim, entre 1991 e 2011 uma evolução que mesmo com

oscilações, evidencia um aumento de 13,50‰ para 13,80‰, sendo que nos anos de 2003 e 2008

se verificaram as maiores taxas de mortalidade (15,63‰ e 15,24‰, respetivamente). A menor

taxa de mortalidade foi registada em 1994 (9,44‰).

Em 2020 o valor de óbitos foi de 384.

O  facto  de  a  natalidade  apresentar  continuamente  valores  inferiores  aos  registados  pela

mortalidade traduz-se num crescimento natural negativo.
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Figura 8 - Evolução da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento natural no concelho de Seia (1991-2011).
Fonte: INE (2011).

Ano N.º de Nascimentos

2021 -

2020 105

2019 119

2018 141

2017 141

2016 115

2015 132

2015 127
Quadro 11 - Nascimentos registados no concelho de Seia. Fonte: INE (2021).
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Localidades 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Alvoco da Serra 10 9 7 7 4 2 2 1 6 1 1 3 2 0 3 1 1 1 0 0 0 61
Cabeça 1 0 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 16

Carragozela 2 1 2 7 0 1 3 3 4 5 3 4 2 4 5 3 3 5 0 5 2 64
Folhadosa 3 6 1 2 4 4 6 1 3 1 2 1 3 1 4 3 3 1 0 2 3 54
Girabolhos 7 1 5 3 1 3 4 4 3 4 5 0 5 2 3 2 1 1 2 0 0 56

Lages 5 5 3 1 1 3 2 1 2 3 1 0 2 2 2 3 1 2 3 2 2 46
Lapa dos Dinheiros 3 5 5 3 1 3 1 0 1 2 0 4 0 1 0 1 1 1 0 0 2 34

Loriga 17 7 14 15 9 8 5 11 1 6 6 11 13 13 0 4 2 2 0 8 1 153
Paranhos da Beira 17 23 16 17 12 12 18 16 16 12 10 14 8 21 10 8 8 11 7 8 12 276

Pinhanços 7 8 5 9 6 8 6 6 4 4 5 12 3 3 3 7 4 8 2 4 4 118
Sabugueiro 10 3 5 5 4 2 8 4 5 3 6 5 6 2 2 1 2 4 6 2 5 90

Sameice 7 5 2 3 5 4 3 3 3 6 0 0 4 3 3 1 1 0 1 2 2 58
Sandomil 11 9 11 13 10 4 8 5 7 8 10 7 6 11 7 4 3 3 4 8 2 151

Santa Comba 8 3 5 10 6 13 6 5 6 3 7 4 5 9 12 3 9 6 6 4 2 132
Santa Eulália 0 1 1 3 1 1 2 2 4 3 4 3 2 0 4 0 1 1 3 3 4 43
Santa Marinha 13 10 11 9 13 8 7 11 10 7 10 7 9 5 1 6 7 4 4 2 2 156

Santiago 4 4 8 6 4 8 6 3 9 6 9 9 5 3 9 7 4 9 3 13 8 137
São Martinho 7 9 6 7 6 9 7 11 5 2 2 0 3 4 7 3 7 4 6 2 3 110
São Romão 33 30 31 29 29 28 26 20 30 21 29 33 25 22 24 29 19 19 21 28 18 544

Sazes da Beira 5 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 33
Seia 70 73 86 90 70 86 86 75 74 81 56 60 60 58 70 66 59 57 70 49 56 1452

Teixeira 2 4 1 0 3 3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 23
Torrozelo 5 6 6 3 5 3 1 3 0 5 5 4 4 1 1 3 1 3 3 2 2 66
Tourais 11 12 10 18 13 8 11 16 9 10 5 17 10 9 11 9 5 14 6 13 11 228

Travancinha 7 5 8 3 4 2 4 6 7 4 1 1 2 5 4 1 5 4 4 4 1 82
Valezim 4 4 2 1 7 2 7 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 0 2 1 48

Várzea de Meruge 1 0 1 1 1 2 2 3 1 0 1 1 1 5 0 1 1 1 5 3 2 33
Vide 10 3 5 5 7 2 4 6 4 5 2 3 2 2 2 2 3 1 0 1 0 69

Vila Cova à
Coelheira

7 5 2 4 1 2 3 4 5 1 2 2 2 3 3 1 4 4 2 2 2 61

TOTAL 287 253 264 275 229 234 243 225 223 211 187 210 190 192 193 170 162 170 159 170 147 4394

Quadro 12 - Nados-vivos por localidade no concelho de Seia (1991-2011). Fonte: INE (2011).
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Anos
Natalidade

(N)
Taxa de Natalidade

(TN)
Mortalidade

(M)
Taxa de Mortalidade (TM) Crescimento

Natural (CN)
Taxa Crescimento Natural

(TCN)
Nº % Nº % Nº %

1991 287 9.45 410 13.50 123 -4.05
1992 253 8.40 339 11.26 -86 -2.86
1993 264 8.87 372 12.50 -108 -3.63
1994 275 9.31 279 9.44 -4 -0.14
1995 229 7.84 385 13.18 -156 -5.34
1996 234 8.10 372 12.88 -138 -4.78
1997 234 8.49 379 13.24 -136 -4.75
1998 225 7.94 411 14.50 -186 -6.56
1999 223 7.94 381 13.56 -158 -5.63
2000 211 7.57 377 13.53 -166 -5.96
2001 187 6.64 363 12.90 -176 -6.25
2002 210 7.58 401 14.47 -191 -6.89
2003 190 6.87 432 15.63 -242 -8.76
2004 192 6.96 377 13.67 -185 -6.71
2005 193 7.03 400 14.57 -207 -7.54
2006 170 6.23 393 14.40 -223 -8.17
2007 162 5.98 391 14.44 -229 -8.46
2008 170 6.33 409 15.24 -239 -8.90
2009 159 5.97 384 14.42 -225 -8.45
2010 170 6.69 354 14.49 -184 -7.53
2011 147 5.95 341 13.80 -194 -7.85

Quadro 13 - Movimentos da população do concelho de Seia (1991-2011). Fonte: INE (2011).
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A taxa de natalidade em 2020 em Seia foi de 4,7 de acordo com o INE.

2014 2015 2016 2017
Distrito da Guarda* 5,1 5,2 5,2 4,9

SEIA 6,7 6,1 6,2 6,2
Região Centro 6,8 7,1 7,2 7,1

Portugal 7,9 8,3 8,4 8,4
* dados resultantes da média dos valores dos municípios 

Quadro 14 – Taxa Bruta de Natalidade4 (2014-2017). Fonte: EAPN (2018).

2014 2015 2016 2017
Distrito da Guarda* 27,3 27,9 28,0 26,7

SEIA 33,8 31,3 32,4 32,6
Região Centro 31,0 32,5 33,2 33,0

Portugal 34,3 36,0 37,1 37,2
* dados resultantes da média dos valores dos municípios 

Quadro 15 – Taxa de Fecundidade Geral5 (2014-2017). Fonte: EAPN (2018).

O índice síntetito de fecundidade em 2020 em Seia foi de 0,93 de acordo com o INE.

2014 2015 2016 2017
Distrito da Guarda* 1,04 1,06 1,05 0,99

SEIA 1,27 1,16 1,18 1,18
Região Centro 1,12 1,18 1,22 1,22

Portugal 1,23 1,30 1,36 1,37
* dados resultantes da média dos valores dos municípios 

Quadro 16 – Índice Sintético de Fecundidade6 (2014-2017). Fonte: EAPN (2018).

2014 2015 2016
Distrito da Guarda 102 107 86

SEIA 27 18 11
Região Centro 2488 2341 2110

Portugal 16762 16652 15959
Quadro 17 – Interrupção Voluntária da gravidez (2014-2016). Fonte: EAPN (2018).

4 Taxa Bruta de Natalidade tem em conta o n.º de nados vivos num determinado período de tempo e a população média nesse 
mesmo período.

5 Taxa de Fecundidade Geral tem em conta o n.º de filhos por 1000 mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos.
6 Índice Sintético de Fecundidade tem em conta o n.º médio de filhos por mulher em idade fértil.
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A taxa de bruta de mortalidade em 2020, em Seia foi de 17,3 de acordo com o INE.

2014 2015 2016 2017
Distrito da Guarda* 17,0 18,8 19,0 18,9

SEIA 15,7 14,7 16,3 15,2
Região Centro 11,7 12,2 12,5 12,5

Portugal 10,1 10,5 10,7 10,6
* dados resultantes da média dos valores dos municípios 

Quadro 18 – Taxa Bruta de Mortalidade7 (2014-2017). Fonte: EAPN (2018).

2014 2015 2016 2017
Distrito da Guarda* 2418 2570 2595 2518

SEIA 372 344 378 348
Região Centro 26621 27473 28059 28008

Portugal 104843 108539 110573 109586
* dados resultantes da média dos valores dos municípios 

Quadro 19 – Óbitos da população Residente (2014-2017). Fonte: EAPN (2018).

Seia 2014 2015 2016
Diabetes 9 10 8

Doenças do aparelho circulatório 120 93 109
Doenças do aparelho digestivo 21 24 28

Doenças do aparelho respiratório 58 69 59
SIDA 0 0 -

Suicídio 3 3 1
Tuberculose 2 0 1

Tumores malignos 92 68 85
Quadro 20 – Causas de Morte (2014-2016). Fonte: EAPN (2018).

De acordo com os censos  2011 verifica-se que ocorreu um crescimento natural  ligeiramente

positivo nas localidades de Santa Eulália, Santiago, Vila Cova à Coelheira, São Romão e Seia,

sendo que as restantes apresentam valores negativos e a localidade da Teixeira e Sameice que

apresentaram um crescimento nulo.

7 Taxa Bruta de Mortalidade tem em conta o n.º de pessoas que morrem por 1000 habitantes.
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Gráfico 1 - Crescimento natural por localidade no concelho de Seia (2001-2011). Fonte: INE (2011)

A consideração da dinâmica  das  migrações  totais  para a  população  do  concelho de Seia  no

período de 2001 a 2011, vem reforçar o cenário de evolução natural negativa do município.

Efetivamente,  se  o  crescimento  natural  é  negativo  na  década  em análise  (-2295),  o  saldo

migratório total apresenta um valor negativo (-1147 pessoas), o que em termos globais se traduz

numa perda de -3442 indivíduos.  A análise  do crescimento populacional  destaca  a  evolução

positiva das localidades de Pinhanços, Santa Comba e Santiago.
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Localidades Nados-vivosÓbitosCrescimento NaturalSaldo MigratórioCrescimento Efetivo

Alvoco da Serra 12 113 -101 -79 -180
Cabeça 7 49 -42 -9 -51

Carragozela 36 58 -22 -1 -23
Folhadosa 23 154 -131 29 -102
Girabolhos 21 66 -45 -120 -165

Lages 20 45 -25 -11 -36
Lapa dos Dinheiros 10 52 -42 -80 -122

Loriga 60 202 -142 -75 -217
Paranhos da Beira 117 268 -151 -60 -211

Pinhanços 55 75 -20 33 13
Sabugueiro 41 110 -69 -23 -92

Sameice 17 61 -44 14 -30
Sandomil 65 262 -197 6 -191

Santa Comba 67 86 -19 112 93
Santa Eulália 25 51 -26 -25 -51
Santa Marinha 57 287 -230 46 -184

Santiago 79 198 -119 204 85
São Martinho 41 79 -38 -140 -178
São Romão 267 352 -85 -250 -335

Sazes da Beira 10 126 -116 58 -58
Seia 661 762 -101 -485 -586

Teixeira 8 28 -20 -25 -45
Torrozelo 29 68 -39 -8 -47
Tourais 110 247 -137 16 -121

Travancinha 32 87 -55 -19 -74
Valezim 14 56 -42 -30 -72

Várzea de Meruge 21 43 -22 -10 -32
Vide 18 192 -174 -86 -260

Vila Cova à Coelheira 27 68 -41 -129 -170
TOTAL 1950 4245 -2295 -1147 -3442

Quadro 21 - Dinâmica da população por localidade no concelho de Seia (2001-2011). Fonte: INE (2011).

Evolução da População Residente

Segundo as estimativas anuais da população residente do INE, a população estimada do concelho

de Seia em 31 de Dezembro de 2019 era de 22.234 pessoas, das quais 10.512 são homens e

11.722 são mulheres. Dos dados provisórios conhecidos dos Censos 2021 a população do concelho

de  Seia  é  de  22506  pessoas.  Cumulativamente,  desde  2011  verificou-se  um  decréscimo

populacional de 9,12%, ou seja, um decréscimo de 2.232 pessoas, confirmando uma tendência

anual de perda de população residente. 
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Apesar  de  um saldo  migratório  positivo  em 2019  (68),  verificou-se,  ao  mesmo  tempo,  um  saldo  natural  negativo  (-246),

resultando num decréscimo populacional de 0,79%, ou seja, 178 pessoas.

Portugal Continente Centro
Beiras e Serra 

da Estrela
Seia Almeida Belmonte Celorico Covilhã

Figueira de 
Castelo 
Rodrigo

Fornos de 
Algodres

Fundão Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Trancoso

2011 10 542 398 10 030 968 2 316 169 233 478 24 466 7 066 6 808 7 608 51 196 6 224 4 965 28 940 13 892 42 126 3 400 5 118 9 503 12 351 9 815

2012 10 487 289 9 976 649 2 298 938 230 042 24 121 6 835 6 723 7 512 50 486 6 162 4 920 28 560 13 655 41 549 3 347 5 026 9 334 12 146 9 666

2013 10 427 301 9 918 548 2 281 164 226 747 23 795 6 628 6 673 7 403 49 749 6 073 4 888 28 200 13 450 40 994 3 297 4 941 9 205 11 914 9 537

2014 10 374 822 9 869 783 2 263 992 223 916 23 508 6 465 6 576 7 321 49 187 5 993 4 821 27 912 13 269 40 574 3 239 4 868 9 086 11 687 9 410

2015 10 341 330 9 839 140 2 256 364 221 767 23 329 6 323 6 531 7 246 48 741 5 918 4 796 27 714 13 114 40 237 3 199 4 802 8 983 11 489 9 345

2016 10 309 573 9 809 414 2 243 934 218 961 23 027 6 203 6 506 7 167 48 184 5 845 4 720 27 355 12 923 39 858 3 139 4 740 8 843 11 242 9 209

2017 10 291 027 9 792 797 2 231 346 216 188 22 742 6 062 6 460 7 064 47 660 5 733 4 646 27 039 12 711 39 486 3 094 4 689 8 727 11 003 9 072

2018 10 276 617 9 779 826 2 216 569 213 326 22 412 5 926 6 407 6 978 47 127 5 652 4 561 26 719 12 486 39 103 3 037 4 617 8 607 10 748 8 946

2019 10 295 909 9 798 859 2 217 285 211 705 22 234 5 830 6 398 6 928 46 787 5 584 4 528 26 495 12 387 38 969 3 007 4 587 8 511 10 585 8 875

2011 5 030 437 4 784 990 1 103 433 110 804 11 620 3 304 3 273 3 571 24 402 2 979 2 324 13 850 6 408 20 083 1 608 2 425 4 511 5 791 4 655

2012 4 995 697 4 750 790 1 093 565 109 021 11 452 3 188 3 233 3 514 24 039 2 952 2 290 13 643 6 277 19 772 1 579 2 387 4 424 5 692 4 579

2013 4 958 020 4 714 328 1 083 228 107 311 11 279 3 084 3 209 3 459 23 668 2 912 2 259 13 450 6 156 19 492 1 554 2 339 4 355 5 580 4 515

2014 4 923 666 4 681 840 1 073 816 105 824 11 099 3 002 3 165 3 422 23 395 2 871 2 222 13 295 6 071 19 243 1 524 2 299 4 291 5 473 4 452

2015 4 901 509 4 661 522 1 069 996 104 816 11 018 2 929 3 145 3 385 23 181 2 841 2 195 13 219 5 998 19 082 1 504 2 274 4 232 5 385 4 428

2016 4 882 456 4 643 917 1 063 284 103 404 10 871 2 871 3 116 3 343 22 872 2 804 2 166 13 058 5 896 18 890 1 480 2 239 4 153 5 275 4 370

2017 4 867 692 4 630 471 1 056 975 102 025 10 733 2 793 3 082 3 288 22 606 2 740 2 128 12 884 5 798 18 719 1 456 2 227 4 095 5 162 4 314

2018 4 852 366 4 615 656 1 049 038 100 568 10 566 2 736 3 053 3 244 22 322 2 698 2 077 12 726 5 665 18 565 1 429 2 191 4 012 5 040 4 244

2019 4 859 977 4 623 424 1 051 358 99 936 10 512 2 688 3 050 3 233 22 180 2 671 2 067 12 630 5 618 18 535 1 414 2 182 3 976 4 961 4 219

2011 5 511 961 5 245 978 1 212 736 122 674 12 846 3 762 3 535 4 037 26 794 3 245 2 641 15 090 7 484 22 043 1 792 2 693 4 992 6 560 5 160

2012 5 491 592 5 225 859 1 205 373 121 021 12 669 3 647 3 490 3 998 26 447 3 210 2 630 14 917 7 378 21 777 1 768 2 639 4 910 6 454 5 087

2013 5 469 281 5 204 220 1 197 936 119 436 12 516 3 544 3 464 3 944 26 081 3 161 2 629 14 750 7 294 21 502 1 743 2 602 4 850 6 334 5 022

2014 5 451 156 5 187 943 1 190 176 118 092 12 409 3 463 3 411 3 899 25 792 3 122 2 599 14 617 7 198 21 331 1 715 2 569 4 795 6 214 4 958

2015 5 439 821 5 177 618 1 186 368 116 951 12 311 3 394 3 386 3 861 25 560 3 077 2 601 14 495 7 116 21 155 1 695 2 528 4 751 6 104 4 917

2016 5 427 117 5 165 497 1 180 650 115 557 12 156 3 332 3 390 3 824 25 312 3 041 2 554 14 297 7 027 20 968 1 659 2 501 4 690 5 967 4 839

2017 5 423 335 5 162 326 1 174 371 114 163 12 009 3 269 3 378 3 776 25 054 2 993 2 518 14 155 6 913 20 767 1 638 2 462 4 632 5 841 4 758

2018 5 424 251 5 164 170 1 167 531 112 758 11 846 3 190 3 354 3 734 24 805 2 954 2 484 13 993 6 821 20 538 1 608 2 426 4 595 5 708 4 702

2019 5 435 932 5 175 435 1 165 927 111 769 11 722 3 142 3 348 3 695 24 607 2 913 2 461 13 865 6 769 20 434 1 593 2 405 4 535 5 624 4 656

População Total (N.º)

Homens (N.º)

Mulheres (N.º)

Ao longo do período compreendido entre 2011 e 2019, verificamos uma constante variação populacional negativa no que se refere à Região

Centro, Beiras e Serra da Estrela e todos os concelhos que o compõem, com exceção do ano 2019 na Região Centro, onde se verifica uma

variação positiva de 716 pessoas.
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Gráfico 2 - População Residente no Concelho de Seia - N.º (2011-2019. Fonte: INE (2021).

Gráfico 3 - População Residente no Concelho de Seia por Sexo - N.º (2011-2019). Fonte: INE (2021).
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Quadro 23 – Variação Populacional, Saldo Natural e Saldo Migratório. Fonte: INE (2021).
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Portugal Continente Centro
Beiras e 
Serra da 
Estrela

Seia Almeida Belmonte Celorico Covilhã
Figueira 

de Castelo 
Rodrigo

Fornos de 
Algodres

Fundão Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Trancoso

2011 -30 323 -27 031 -15 473 -3 148 -292 -213 -69 -116 -705 -58 -28 -336 -204 -489 -45 -102 -144 -240 -107

2012 -55 109 -54 319 -17 231 -3 436 -345 -231 -85 -96 -710 -62 -45 -380 -237 -577 -53 -92 -169 -205 -149

2013 -59 988 -58 101 -17 774 -3 295 -326 -207 -50 -109 -737 -89 -32 -360 -205 -555 -50 -85 -129 -232 -129

2014 -52 479 -48 765 -17 172 -2 831 -287 -163 -97 -82 -562 -80 -67 -288 -181 -420 -58 -73 -119 -227 -127

2015 -33 492 -30 643 -7 628 -2 149 -179 -142 -45 -75 -446 -75 -25 -198 -155 -337 -40 -66 -103 -198 -65

2016 -31 757 -29 726 -12 430 -2 806 -302 -120 -25 -79 -557 -73 -76 -359 -191 -379 -60 -62 -140 -247 -136

2017 -18 546 -16 617 -12 588 -2 773 -285 -141 -46 -103 -524 -112 -74 -316 -212 -372 -45 -51 -116 -239 -137

2018 -14 410 -12 971 -14 777 -2 862 -330 -136 -53 -86 -533 -81 -85 -320 -225 -383 -57 -72 -120 -255 -126

2019 19 292 19 033 716 -1 621 -178 -96 -9 -50 -340 -68 -33 -224 -99 -134 -30 -30 -96 -163 -71

2011 -5 992 -6 291 -8 017 -1 785 -194 -109 -47 -81 -268 -48 -45 -207 -155 -101 -35 -69 -97 -246 -83

2012 -17 757 -17 505 -10 913 -2 234 -265 -136 -67 -66 -311 -54 -64 -268 -195 -222 -46 -64 -131 -216 -129

2013 -23 756 -23 057 -11 683 -2 151 -251 -117 -33 -81 -350 -84 -50 -254 -167 -209 -43 -59 -91 -249 -113

2014 -22 423 -21 430 -11 059 -1 944 -214 -111 -77 -59 -294 -68 -68 -194 -149 -185 -49 -56 -86 -224 -110

2015 -23 011 -22 303 -11 376 -2 147 -201 -113 -51 -86 -341 -90 -51 -217 -189 -230 -43 -71 -101 -266 -97

2016 -23 409 -22 510 -11 807 -2 197 -234 -114 -25 -62 -367 -67 -77 -269 -160 -257 -49 -57 -109 -242 -108

2017 -23 432 -22 854 -12 082 -2 082 -207 -134 -48 -84 -304 -107 -79 -211 -177 -229 -33 -46 -79 -239 -105

2018 -25 980 -25 127 -12 406 -2 108 -245 -128 -48 -66 -304 -73 -86 -209 -188 -227 -44 -64 -81 -251 -94

2019 -25 214 -24 286 -12 195 -2 325 -246 -135 -46 -80 -411 -100 -67 -293 -160 -219 -35 -58 -114 -253 -108

2011 -24 331 -20 740 -7 456 -1 363 -98 -104 -22 -35 -437 -10 17 -129 -49 -388 -10 -33 -47 6 -24

2012 -37 352 -36 814 -6 318 -1 202 -80 -95 -18 -30 -399 -8 19 -112 -42 -355 -7 -28 -38 11 -20

2013 -36 232 -35 044 -6 091 -1 144 -75 -90 -17 -28 -387 -5 18 -106 -38 -346 -7 -26 -38 17 -16

2014 -30 056 -27 335 -6 113 -887 -73 -52 -20 -23 -268 -12 1 -94 -32 -235 -9 -17 -33 -3 -17

2015 -10 481 -8 340 3 748 -2 22 -29 6 11 -105 15 26 19 34 -107 3 5 -2 68 32

2016 -8 348 -7 216 -623 -609 -68 -6 0 -17 -190 -6 1 -90 -31 -122 -11 -5 -31 -5 -28

2017 4 886 6 237 -506 -691 -78 -7 2 -19 -220 -5 5 -105 -35 -143 -12 -5 -37 0 -32

2018 11 570 12 156 -2 371 -754 -85 -8 -5 -20 -229 -8 1 -111 -37 -156 -13 -8 -39 -4 -32

2019 44 506 43 319 12 911 704 68 39 37 30 71 32 34 69 61 85 5 28 18 90 37

Variação Populacional (N.º)

Saldo Natural (N.º)

Saldo Migratório (N.º)

Fonte: INE - Indicadores Demográficos, Saldo migratório (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual;Variação populacional (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual; Saldo natural (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual
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Gráfico 4 – Saldo Natural do Concelho de Seia 2011-2019. Fonte: INE (2021).
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Gráfico 5 – Saldo Migratório do Concelho de Seia 2011-2019. Fonte: INE (2021).

Ao longo do mesmo período verificamos uma taxa de crescimento efetivo sempre negativa, tal

como podemos observar pelo Gráfico seguinte, em resultado de dos saldos naturais negativos e

dos saldos migratórios também negativos, com a exceção do ano de 2019 que foi positivo (68),

embora compensado pelo saldo natural negativo (246) no mesmo período homólogo.
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Gráfico 6 – Taxa de Crescimento Efetivo do Concelho de Seia. Fonte: INE (2021).

Estrutura Etária da População

A pirâmide etária do concelho de Seia no ano de 2019, encontra-se invertida, significando que a

população  está extremamente envelhecida,  segundo os  dados  retirados do INE -  Estimativas

Anuais da População, cuja fonte serviu de base para a construção gráfica da pirâmide etária do

concelho de Seia em 2019.

Gráfico 7 - Pirâmide Etária do Concelho de Seia em 2019. Fonte: INE (2021).
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Em 2019 e em relação a 2012, verificou-se no concelho de Seia um decréscimo de 394 jovens

(pessoas dos 0 aos 14 anos) e de 2167 pessoas em idade ativa (pessoas dos 15 aos 64 anos). Em

contrapartida verificou-se um aumento de 329 pessoas idosas (pessoas com 65 e mais anos).

População em 2010 População 2019

Área
Territorial

(Km2)

População
2010

%Pop < 15
anos

%Pop
Ativa

%Pop
>65
anos

População
2019

%Pop <
15

anos

Pop
Ativa

%Pop.
65

anos

Densidade
populacional
(Hab/Km2)

Portugal 10.573.100 15,2 66,3 18,5 10.286.263 13,6 64,4 22,0 111,5

Concelho
de Seia

435,7 24.930 11,2 64,8 23,9 22.323 10,0 61,1 28,8 51,2

Concelho
de Gouveia

301 14.212 10,9 58,4 30,7 12.437 8,9 57,5 33,6 41,4

Concelho
de Fornos

131 5.040 11,8 59,6 28,6 4.545 9,7 63,4 26,9 34,6

Quadro 24 - Densidade Populacional, Variação da população residente no País e Municípios do NUT – Serra da Estrela.
Fonte: PORDATA - Fundação Francisco Manuel dos Santos (2021).
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Quadro 25 – População residente por grandes grupos etários. Fonte: INE (2021).

Em termos percentuais, a população residente no concelho de Seia em 2019 era composta por 9,93% de jovens, 60,94% de pessoas em idade

ativa e 29,13% de idosos.
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Portugal Continente Centro
Beiras e 
Serra da 
Estrela

Seia Almeida Belmonte Celorico Covilhã
Figueira 

de Castelo 
Rodrigo

Fornos de 
Algodres

Fundão Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Trancoso

2011 1 572 900 1 484 932 316 891 26 919 2 602 555 797 918 6 240 696 546 3 505 1 448 5 702 359 524 1 029 957 1 041

2012 1 550 201 1 464 380 310 487 26 142 2 533 513 770 901 6 138 695 527 3 403 1 403 5 504 344 501 974 940 996

2013 1 521 854 1 438 422 303 099 25 261 2 459 464 752 863 6 008 682 515 3 314 1 333 5 294 322 467 929 907 952

2014 1 490 241 1 409 482 294 490 24 475 2 415 433 706 835 5 796 670 488 3 228 1 281 5 188 283 451 912 891 898

2015 1 460 832 1 382 547 286 949 23 673 2 366 401 673 797 5 621 662 470 3 151 1 223 5 025 272 431 867 865 849

2016 1 442 416 1 366 254 281 444 23 046 2 343 383 697 776 5 476 649 460 3 030 1 160 4 883 262 430 823 839 835

2017 1 423 896 1 349 734 275 886 22 347 2 285 366 661 720 5 335 644 459 2 929 1 125 4 752 241 414 788 826 802

2018 1 407 566 1 335 327 270 525 21 745 2 260 351 650 693 5 172 623 453 2 844 1 110 4 585 232 401 772 813 786

2019 1 396 985 1 326 347 267 109 21 194 2 208 339 651 669 5 036 595 429 2 760 1 105 4 490 232 393 721 817 749

2011 6 961 852 6 608 420 1 489 936 144 396 15 716 4 051 4 289 4 503 32 930 3 576 2 986 17 622 8 083 27 770 2 163 2 834 5 466 6 500 5 907

2012 6 904 482 6 550 263 1 477 585 142 340 15 475 3 942 4 270 4 437 32 290 3 534 2 985 17 470 7 937 27 441 2 124 2 805 5 396 6 418 5 816

2013 6 835 604 6 481 463 1 461 752 139 914 15 180 3 838 4 245 4 372 31 553 3 471 2 968 17 247 7 743 27 019 2 087 2 776 5 337 6 343 5 735

2014 6 779 414 6 426 962 1 448 290 137 812 14 919 3 710 4 223 4 322 31 005 3 412 2 970 17 063 7 629 26 641 2 073 2 713 5 232 6 223 5 677

2015 6 739 674 6 388 939 1 443 401 136 515 14 706 3 643 4 205 4 315 30 581 3 398 2 997 16 937 7 597 26 423 2 034 2 687 5 163 6 188 5 641

2016 6 690 517 6 341 164 1 432 077 134 364 14 361 3 574 4 124 4 258 30 065 3 349 2 962 16 716 7 476 26 138 1 985 2 625 5 077 6 095 5 559

2017 6 653 857 6 306 096 1 420 215 132 215 14 085 3 504 4 086 4 212 29 441 3 303 2 937 16 497 7 323 25 815 1 943 2 592 4 993 6 006 5 478

2018 6 624 826 6 277 949 1 407 071 129 974 13 750 3 422 4 031 4 171 28 916 3 252 2 874 16 217 7 186 25 557 1 890 2 536 4 906 5 889 5 377

2019 6 618 500 6 271 542 1 406 221 128 758 13 549 3 384 3 992 4 146 28 551 3 257 2 885 16 058 7 107 25 386 1 848 2 524 4 869 5 838 5 364

2011 2 007 646 1 937 616 509 342 62 163 6 148 2 460 1 722 2 187 12 026 1 952 1 433 7 813 4 361 8 654 878 1 760 3 008 4 894 2 867

2012 2 032 606 1 962 006 510 866 61 560 6 113 2 380 1 683 2 174 12 058 1 933 1 408 7 687 4 315 8 604 879 1 720 2 964 4 788 2 854

2013 2 069 843 1 998 663 516 313 61 572 6 156 2 326 1 676 2 168 12 188 1 920 1 405 7 639 4 374 8 681 888 1 698 2 939 4 664 2 850

2014 2 105 167 2 033 339 521 212 61 629 6 174 2 322 1 647 2 164 12 386 1 911 1 363 7 621 4 359 8 745 883 1 704 2 942 4 573 2 835

2015 2 140 824 2 067 654 526 014 61 579 6 257 2 279 1 653 2 134 12 539 1 858 1 329 7 626 4 294 8 789 893 1 684 2 953 4 436 2 855

2016 2 176 640 2 101 996 530 413 61 551 6 323 2 246 1 685 2 133 12 643 1 847 1 298 7 609 4 287 8 837 892 1 685 2 943 4 308 2 815

2017 2 213 274 2 136 967 535 245 61 626 6 372 2 192 1 713 2 132 12 884 1 786 1 250 7 613 4 263 8 919 910 1 683 2 946 4 171 2 792

2018 2 244 225 2 166 550 538 973 61 607 6 402 2 153 1 726 2 114 13 039 1 777 1 234 7 658 4 190 8 961 915 1 680 2 929 4 046 2 783

2019 2 280 424 2 200 970 543 955 61 753 6 477 2 107 1 755 2 113 13 200 1 732 1 214 7 677 4 175 9 093 927 1 670 2 921 3 930 2 762

População dos 0 aos 14 Anos de Idade (N.º)

População dos 15 aos 64 Anos de Idade (N.º)

População de 65 e mais Anos de Idade (N.º)
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Gráfico 8 - População residente no Concelho de Seia em 2019 por Grandes Grupos Etários. Fonte: INE (2021).

Ao  longo  do  período  compreendido  entre  2011  e  2019,  o  concelho  de  Seia  apresentou

consecutivamente decréscimos na proporção de jovens em contraposição com o aumento da

proporção da população idosa.

Esta situação é transversal  à Região das Beiras  e  Serra da Estrela, verificando-se uma forte

tendência do envelhecimento demográfico de todos os concelhos que a compõem, bem como à

Região Centro, tal como se pode observar pelo quadro seguinte.

Estas  alterações  na  estrutura  etária  da  população  têm  influência  direta  no  grau  de

envelhecimento e de dependência das populações. 

Em 2019, o índice de dependência total do concelho de Seia situava-se em 64,1 jovens e idosos

por cada 100 pessoas em idade ativa, valor para o qual contribuíram 16,3 jovens e 47,8 idosos

por cada 100 pessoas em idade ativa, tal como se pode observar pelo quadro seguinte.
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Quadro 26 – Índice de Dependência Total, Índice de Dependência de Jovens e Índice de Dependência de Idosos. Fonte: INE (2021).

Entre 2011 e 2019, o índice de dependência total no concelho de Seia aumentou de 55,7 para 64,1 jovens e idosos por cada 100 pessoas em

idade ativa, sendo esta uma tendência transversal a todos os concelhos da Região das Beiras e Serra da Estrela, bem como na Região Centro.
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Portugal Continente Centro
Beiras e 
Serra da 
Estrela

Seia Almeida Belmonte Celorico Covilhã
Figueira 

de Castelo 
Rodrigo

Fornos de 
Algodres

Fundão Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Trancoso

2011 51,4 51,8 55,5 61,7 55,7 74,4 58,7 69,0 55,5 74,0 66,3 64,2 71,9 51,7 57,2 80,6 73,9 90,0 66,2

2012 51,9 52,3 55,6 61,6 55,9 73,4 57,4 69,3 56,4 74,4 64,8 63,5 72,0 51,4 57,6 79,2 73,0 89,2 66,2

2013 52,5 53,0 56,1 62,1 56,8 72,7 57,2 69,3 57,7 75,0 64,7 63,5 73,7 51,7 58,0 78,0 72,5 87,8 66,3

2014 53,0 53,6 56,3 62,5 57,6 74,3 55,7 69,4 58,6 75,6 62,3 63,6 73,9 52,3 56,2 79,4 73,7 87,8 65,8

2015 53,4 54,0 56,3 62,4 58,6 73,6 55,3 67,9 59,4 74,2 60,0 63,6 72,6 52,3 57,3 78,7 74,0 85,7 65,7

2016 54,1 54,7 56,7 63,0 60,3 73,6 57,8 68,3 60,3 74,5 59,4 63,6 72,9 52,5 58,1 80,6 74,2 84,4 65,7

2017 54,7 55,3 57,1 63,5 61,5 73,0 58,1 67,7 61,9 73,6 58,2 63,9 73,6 53,0 59,2 80,9 74,8 83,2 65,6

2018 55,1 55,8 57,5 64,1 63,0 73,2 58,9 67,3 63,0 73,8 58,7 64,8 73,8 53,0 60,7 82,1 75,4 82,5 66,4

2019 55,6 56,2 57,7 64,4 64,1 72,3 60,3 67,1 63,9 71,4 56,9 65,0 74,3 53,5 62,7 81,7 74,8 81,3 65,5

2011 22,6 22,5 21,3 18,6 16,6 13,7 18,6 20,4 18,9 19,5 18,3 19,9 17,9 20,5 16,6 18,5 18,8 14,7 17,6

2012 22,5 22,4 21,0 18,4 16,4 13,0 18,0 20,3 19,0 19,7 17,7 19,5 17,7 20,1 16,2 17,9 18,1 14,6 17,1

2013 22,3 22,2 20,7 18,1 16,2 12,1 17,7 19,7 19,0 19,6 17,4 19,2 17,2 19,6 15,4 16,8 17,4 14,3 16,6

2014 22,0 21,9 20,3 17,8 16,2 11,7 16,7 19,3 18,7 19,6 16,4 18,9 16,8 19,5 13,7 16,6 17,4 14,3 15,8

2015 21,7 21,6 19,9 17,3 16,1 11,0 16,0 18,5 18,4 19,5 15,7 18,6 16,1 19,0 13,4 16,0 16,8 14,0 15,1

2016 21,6 21,5 19,7 17,2 16,3 10,7 16,9 18,2 18,2 19,4 15,5 18,1 15,5 18,7 13,2 16,4 16,2 13,8 15,0

2017 21,4 21,4 19,4 16,9 16,2 10,4 16,2 17,1 18,1 19,5 15,6 17,8 15,4 18,4 12,4 16,0 15,8 13,8 14,6

2018 21,2 21,3 19,2 16,7 16,4 10,3 16,1 16,6 17,9 19,2 15,8 17,5 15,4 17,9 12,3 15,8 15,7 13,8 14,6

2019 21,1 21,1 19,0 16,5 16,3 10,0 16,3 16,1 17,6 18,3 14,9 17,2 15,5 17,7 12,6 15,6 14,8 14,0 14,0

2011 28,8 29,3 34,2 43,1 39,1 60,7 40,1 48,6 36,5 54,6 48,0 44,3 54,0 31,2 40,6 62,1 55,0 75,3 48,5

2012 29,4 30,0 34,6 43,2 39,5 60,4 39,4 49,0 37,3 54,7 47,2 44,0 54,4 31,4 41,4 61,3 54,9 74,6 49,1

2013 30,3 30,8 35,3 44,0 40,6 60,6 39,5 49,6 38,6 55,3 47,3 44,3 56,5 32,1 42,5 61,2 55,1 73,5 49,7

2014 31,1 31,6 36,0 44,7 41,4 62,6 39,0 50,1 39,9 56,0 45,9 44,7 57,1 32,8 42,6 62,8 56,2 73,5 49,9

2015 31,8 32,4 36,4 45,1 42,5 62,6 39,3 49,5 41,0 54,7 44,3 45,0 56,5 33,3 43,9 62,7 57,2 71,7 50,6

2016 32,5 33,1 37,0 45,8 44,0 62,8 40,9 50,1 42,1 55,2 43,8 45,5 57,3 33,8 44,9 64,2 58,0 70,7 50,6

2017 33,3 33,9 37,7 46,6 45,2 62,6 41,9 50,6 43,8 54,1 42,6 46,1 58,2 34,5 46,8 64,9 59,0 69,4 51,0

2018 33,9 34,5 38,3 47,4 46,6 62,9 42,8 50,7 45,1 54,6 42,9 47,2 58,3 35,1 48,4 66,2 59,7 68,7 51,8

2019 34,5 35,1 38,7 48,0 47,8 62,3 44,0 51,0 46,2 53,2 42,1 47,8 58,7 35,8 50,2 66,2 60,0 67,3 51,5

Índice de Dependência Total (N.º)

Índice de Dependência de Jovens (N.º)

Índice de Dependência de Idosos (N.º)



Este aumento resulta da influência do aumento do índice de dependência de idosos, dado que o

índice de dependência de jovens diminuiu em toda a esfera de influência da Região das Beiras e

Serra da Estrela, bem como na Região Centro.

Este facto traduz-se num duplo envelhecimento que caracteriza a generalidade das sociedades

dos países desenvolvidos, e deve merecer uma reflexão dada a rapidez em que se passou de uma

sociedade jovem para outra envelhecida.

Os valores do índice de envelhecimento refletem esta evolução, uma vez que para o total da

população passou de 151,0% em 2001 para 234,6% em 2011. Isto significa que para cada 100

jovens existiam 151 idosos em 2001 e 235 idosos em 2011, respetivamente. 

Considerando os valores por sexo, destacam-se claramente o género feminino com índices de

envelhecimento mais expressivos (279,6% contra 184,7%, sendo que em 2001 eram 193,8% e

120,2%, respetivamente).

De acordo com o INE, em 2020 o índice de envelhecimento do concelho de Seia é de 298,5%.

A população mais envelhecida apresenta baixos rendimentos auferidos pelas pensões de reforma

(maioritariamente do regime rural e dos lanifícios) e vive, na sua maioria, só e sem suporte

familiar,  acrescidas  de  grau  de  dependência  elevado  e  de  doenças  degenerativas,

nomeadamente do foro da saúde mental (e.g. demências), para o qual contribuem as situações

decorrentes da solidão e isolamento.

A dinâmica populacional do concelho é claramente regressiva, resultante do registo sucessivo de

crescimento negativo nos saldos natural e migratório.

Deste ponto de vista os valores populacionais registados em 2011 vêm, infelizmente, confirmar

uma tendência de perda populacional que se regista desde a década de 80 (séc. XX) e que se

têm vindo a agudizar já neste século.

Mantendo-se as tendências regressivas, aliás expetáveis, pela expressão evolutivas das pirâmides

etárias o próximo registo censitário de 2021 poderá fazer descer a população concelhia às duas

dezenas de milhares de habitantes.
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Figura 9 - Comparação das pirâmides etárias de Seia (1991-2011). Fonte: INE (2011).

Admitindo três  cenários possíveis  de evolução populacional  no próximo registo censitário em

2021 o concelho de Seia poderá apresentar valores populacionais que andarão entre os 22726

(cenário  otimista)  e  os  19762  (cenário  pessimista).  E  de  facto,  de  acordo  com  os  dados

provisórios dos Censos 2021, a população no concelho de Seia é de 22506 pessoas.

Relativamente ao índice de envelhecimento no concelho de Seia, verificamos uma tendência de

subida nos últimos  20 anos.  Se em 2001, o índice de envelhecimento se cifrava em 153,5, em

2020, a percentagem apresentada era de  298,5.

Quadro 27 – Índice de Envelhecimento Beiras e Serra da Estrela 2001-2020. Fonte: INE (2021).
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Entre 2011 e 2019 assistiu-se ao aumento progressivo deste índice, sendo transversal a todos os concelhos da região das Beiras e Serra da

Estrela, tal como podemos observar pela leitura do quadro seguinte.

Quadro 28 – Índice de Dependência Total, Índice de Dependência de Jovens e Índice de Dependência de Idosos na região das Beiras e Serra da Estrela. Fonte: INE
(2021).

Ao longo deste período, verificou-se, também, o envelhecimento da população em idade ativa no concelho de Seia, como evidencia a

diminuição do índice de renovação da população em idade ativa, com a exceção do ano de 2019 em que se registou um ligeiro aumento

passando de 57,3 para 57,4 pessoas com 20 a 29 anos de idade por cada 100 pessoas dos 55 aos 64 anos de idade.

Podemos verificar pela leitura do quadro que se segue que este índice, no concelho de Seia, passou de 67,5 para 57,4 pessoas com 20 a 29

anos de idade por cada 100 pessoas dos 55 aos 64 anos de idade, entre os anos de 2011 a 2019.
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Portugal Continente Centro
Beiras e 
Serra da 
Estrela

Seia Almeida Belmonte Celorico Covilhã
Figueira 

de Castelo 
Rodrigo

Fornos de 
Algodres

Fundão Gouveia Guarda Manteigas Mêda Pinhel Sabugal Trancoso

2011 127,6 130,5 160,7 230,9 236,3 443,2 216,1 238,2 192,7 280,5 262,5 222,9 301,2 151,8 244,6 335,9 292,3 511,4 275,4

2012 131,1 134,0 164,5 235,5 241,3 463,9 218,6 241,3 196,4 278,1 267,2 225,9 307,6 156,3 255,5 343,3 304,3 509,4 286,5

2013 136,0 138,9 170,3 243,7 250,3 501,3 222,9 251,2 202,9 281,5 272,8 230,5 328,1 164,0 275,8 363,6 316,4 514,2 299,4

2014 141,3 144,3 177,0 251,8 255,7 536,3 233,3 259,2 213,7 285,2 279,3 236,1 340,3 168,6 312,0 377,8 322,6 513,2 315,7

2015 146,5 149,6 183,3 260,1 264,5 568,3 245,6 267,8 223,1 280,7 282,8 242,0 351,1 174,9 328,3 390,7 340,6 512,8 336,3

2016 150,9 153,9 188,5 267,1 269,9 586,4 241,8 274,9 230,9 284,6 282,2 251,1 369,6 181,0 340,5 391,9 357,6 513,5 337,1

2017 155,4 158,3 194,0 275,8 278,9 598,9 259,2 296,1 241,5 277,3 272,3 259,9 378,9 187,7 377,6 406,5 373,9 505,0 348,1

2018 159,4 162,2 199,2 283,3 283,3 613,4 265,5 305,1 252,1 285,2 272,4 269,3 377,5 195,4 394,4 419,0 379,4 497,7 354,1

2019 163,2 165,9 203,6 291,4 293,3 621,5 269,6 315,8 262,1 291,1 283,0 278,2 377,8 202,5 399,6 424,9 405,1 481,0 368,8

Índice de Envelhecimento (N.º)



Quadro 29 – Índice de renovação da população ativa na região das Beiras e Serra da Estrela. Fonte: INE (2021).

Estrutura da População

A análise da distribuição dos valores de população residente nas vinte e uma freguesias que integram o município de Seia permite distinguir

grupos de localidades que apresentam comportamentos demográficos no período intercensitário mais recente. A localidade de Seia é a mais

populosa, distinguindo-se claramente das restantes, apresentando a densidade populacional mais elevada, designadamente 362 hab/km2.

Para além de Seia, também as localidades de São Romão, Paranhos e Tourais podem ser englobadas no grupo das freguesias mais populosas

representando cerca de 23% dos residentes, num total de 5686 habitantes (2743, 1503 e 1440 residentes, respetivamente). 
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Um segundo grupo é formado pelas localidades de Loriga, Sandomil, Santa Comba, Santa Marinha

e Santiago, representando de acordo com os censos 2011, cerca de 20,2% dos residentes (1053,

917, 834, 991 e 1025 residentes, respetivamente). Vide, São Martinho e Pinhanços constituem

um terceiro grupo com pesos populacionais de 2,4%, 2,6% e 2,9% representando, em 2011, cerca

de  7,8%  dos  residentes  (583,  638  e  716  residentes,  respetivamente).  Alvoco  da  Serra,

Sabugueiro, e Torroselo constituem um último grupo com pesos populacionais mais reduzidos.

Com efeito, representam 5,8% dos residentes, designadamente 1,90%, 1,94%, e 1,95%, a que

correspondem respetivamente 466, 478 e 481 indivíduos. 

No que diz respeito à distribuição por escalões etários observa-se a diminuição das classes mais

jovens  e o  subsequente  aumento  das  classes  mais  idosas,  o  que  contribui  para a crescente

tendência de envelhecimento da população.

Procedendo-se  a  uma  análise  mais  pormenorizada  dos  grupos  etários,  constata-se  que  no

concelho de Seia a população adulta (25 e 64 anos) sofreu um aumento desde 1981 (de 44,2%

para 52,5%) e a população idosa (65 anos ou mais) apresentou um aumento significativo (de

14,2% para 26,3%). Por outro lado, a população jovem/adulta (15 - 24 anos) e a infantil (0 - 14

anos)  decresceram  no  mesmo  período  de  16,6%  para  10,0%  e  de  24,9%  para  11,2  %,

respetivamente.

Nível de instrução

O nível de instrução predominante no concelho de Seia é o ensino primário, representando 34%,

designadamente  8431  indivíduos,  valor  que  acompanha  a  tendência  da  Sub-região  Serra  da

Estrela, com 35% representando 15393 indivíduos.

Relativamente aos restantes níveis de ensino verifica-se uma falta de continuidade dos estudos

por parte da população concelhia, dado que se encontram afetos ao 2º e 3º ciclo do Ensino

Básico, bem como do Ensino Secundário um total de apenas 36% da população (11%, 14% e 11%,

respetivamente).  Os  valores  para  a  população  com um nível  de ensino  além do  Secundário

(Ensino Pós-Secundário8 e Superior) são pouco significativos, registando 9% da população total.

8 De  acordo com o  INE  trata-se de  uma oferta formativa pós  secundária,  não  superior,  que  prepara jovens  e  adultos  para o
desempenho de profissões qualificadas, por forma a favorecer a entrada na vida ativa. A organização do curso tem componentes de
formação  em contexto escolar  e  em contexto  de  trabalho.  Confere  um diploma de  especialização  tecnológica e  qualificação
profissional de nível 4.
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Importa ainda referir que a população com nível de instrução elevado (Ensino superior) registou

um ligeiro acréscimo, uma vez que em 2001 se situava nos 7,31% e em 2011 nos 8%. 

De salientar que cerca de 21% da população do concelho não detém qualquer nível de instrução,

o que evidencia o carácter rural deste Município. No que concerne à estrutura das qualificações

por sexos constata-se que por um lado, o sexo feminino preenche a maior fatia de população

sem nenhuma qualificação e por outro, domina a frequência no Ensino Superior, acompanhando

mais uma vez a tendência regional.

Figura 10 – Níveis de instrução da população no Concelho de Seia e na Sub-região da Serra da Estrela (2011). Fonte: INE (2011).

Famílias

O número de famílias do Município de Seia em 2011 era de 9661, o que significa que sofreu um

decréscimo desde 2001.

Analisando o número de famílias em cada localidade, verifica-se que Santa Comba apresenta um

aumento do número de famílias na ordem dos 20,88%. Deste modo, esta variação positiva do

número de famílias acompanhou a tendência de crescimento populacional desta localidade.

As  localidades  de  Pinhanços  e  Santiago  também registam dinâmicas  populacionais  positivas,

apresentando  um  aumento  do  número  de  famílias  menos  significativo,  9,40%  e  16,45%,
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respetivamente. Observou-se, ainda, acréscimos pontuais no número de famílias nas localidades

de Carragosela, Seia e Torrozelo (0,74%, 0,12% e 2,55% respetivamente).

As restantes localidades do Concelho de Seia apresentam uma diminuição no número de famílias,

destacando-se  as  localidades  de  Alvoco  da  Serra,  Sabugueiro  e  Vide  com  decréscimos

acentuados, nomeadamente -21,84%, -20,44% e -28,42%, respetivamente.

Freguesias 2001 2011 Variação (%) (2001/2011)

Alvoco da Serra 261 204 -21,84
Cabeça 101 89 -11,84

Carragozela 136 137 0,74
Folhadosa 134 110 -17,91
Girabolhos 188 153 -18,62

Lages 129 116 -10,08
Lapa dos Dinheiros 147 127 -13,61

Loriga 486 432 -11,11
Paranhos 586 575 -1,88
Pinhanços 266 291 9,40
Sabugueiro 225 179 -20,44

Sameice 148 146 -1,35
Sandomil 407 382 -6,14

Santa Comba 249 301 20,88
Santa Eulália 116 109 -6,03

Santa Marinha 395 362 -8,35
Santiago 383 446 16,45

São Martinho 284 255 -10,21
São Romão 1018 1018 0,00

Sazes da Beira 125 108 -13,60
Seia 2438 2441 0,12

Teixeira 98 87 -11,22
Torrozelo 196 201 2,55
Tourais 566 552 -2,47

Travancinha 218 189 -13,30
Valezim 151 135 -10,60

Várzea de Meruge 110 96 -12,73
Vide 373 267 -28,42

Vila Cova à Coelheira 209 176 -15,79
TOTAL 10143 9661 -453

Quadro  30 - Evolução do número de famílias por localidade no concelho de Seia (2001-2011). Fonte: INE (2011).

Esta variação reflete uma alteração ao nível da dimensão das famílias. Assim, entre 2001 e 2011

assistiu-se a uma quebra acentuada da proporção das famílias numerosas (compostas por cinco

ou mais pessoas) de cerca de - 40%, ao passo que as famílias compostas por uma ou duas pessoas

cresceram apenas 11% e 13%, respetivamente.
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Figura 11 - Dimensão das famílias clássicas no concelho de Seia (2001-2011). Fonte: INE (2011).

Minorias étnicas e Migração

Os Ciganos estão em Portugal há 500 anos. Oriundos do Nordeste da Índia, iniciaram os seus

movimentos migratórios por volta do séc. III. Fizeram longas caminhadas, atravessaram inúmeros

países,  onde  muitos  grupos  foram  ficando,  enquanto  outros  continuaram  essas  incessantes

viagens. 

Estas passagens por regiões tão diversas, bem como as suas fixações, trouxeram forçosamente

influências e apropriações em termos culturais  e linguísticos, proporcionando a formação de

vários grupos que, sendo diferentes entre si, têm raízes comuns.

Este facto faz do povo cigano um conjunto heterogéneo, dentro das suas semelhanças.

Nos últimos 40 anos, assistimos à criação de dinâmicas de inclusão das comunidades ciganas,

através de diversas iniciativas levadas a cabo por instituições públicas e privadas, com o objetivo

comum de promover a cultura cigana e fazer a sensibilização para os problemas sociais  que

afetam estas comunidades. São várias e de grande relevo as intervenções nesta área: a Obra

Nacional  da  Pastoral  dos  Ciganos  e  os  seus  Secretariados  Diocesanos;  a  Santa  Casa  da

Misericórdia de Lisboa, com o Programa de Promoção Social dos Ciganos, pioneira na formação

de mediadores  ciganos;  o  Ministério da Educação e Ciência com a formação de  mediadores

ciganos escolares;  o Secretariado Entreculturas, com respostas pedagógicas que promoveram

maior equidade no acesso e sucesso de todos os alunos, bem como a divulgação da história e

cultura do povo cigano; o Instituto das Comunidades Educativas com o seu projeto «Nómada»,

que  envolveu  largas  dezenas  de  docentes  e  ainda,  mas  não  menos  relevantes,  diversos  e
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numerosos  projetos  de  associações  que,  a  nível  local,  contribuíram  largamente  para  o

desenvolvimento e inserção das comunidades ciganas. 

O Grupo de Trabalho para a Igualdade e Inserção dos Ciganos veio salientar a necessidade de

uma  intervenção  articulada  junto  destas  comunidades  e  o  Rendimento  Social  de  Inserção

permitiu minorar algumas carências sentidas pelas famílias ciganas. O trabalho da Academia tem

vindo  a  enriquecer  substancialmente  o  conhecimento  sobre  estas  comunidades,  dando  uma

panorâmica de realidades durante muito tempo esquecidas. 

A Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e Família, da Comissão Parlamentar de Ética,

Sociedade e Cultura,  a  propósito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural,  elaborou um

relatório, apresentado em março de 2009, onde se destaca a evidência de situações de pobreza,

exclusão e marginalidade, de que as comunidades ciganas continuam a ser vítimas, elencando

uma série de recomendações no sentido de colmatar as carências observadas em diversas áreas,

sobretudo ao nível da educação e habitação.

O Programa Escolhas, fundido no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P.

(ACIDI, I.P.), desde 2004 e que visa promover a inclusão social de crianças e jovens em risco,

particularmente descendentes  de imigrantes  e  minorias  étnicas,  integra,  na sua 4.ª  geração

(2010-2012), 66 projetos dirigidos às comunidades ciganas, traduzindo as necessidades cada vez

mais sentidas a nível local de encontrar respostas adequadas à inclusão destas crianças e jovens.

A criação  do  Gabinete  de  Apoio  às  Comunidades  Ciganas,  em  2007,  pelo  ACIDI,  I.P.,  veio

responder à necessidade de um apoio mais sistemático e eficiente a estas comunidades.

Em abril de 2009 foi lançado o Projeto-Piloto Mediadores Municipais, que constituiu um marco,

como uma das primeiras iniciativas nesta área, apoiadas por um Governo português.

Após a aprovação da resolução de 9 de março 2011, o Parlamento Europeu convidou a Comissão

Europeia e o Conselho Europeu a adotar  uma estratégia  europeia para os  ciganos.  Assim, a

Comissão Europeia fez a comunicação «Quadro Europeu para as Estratégias Nacionais  para a

Integração  dos  Ciganos  até  2020»,  em 5  de  abril  2011,  definindo  as  responsabilidades  dos

Estados-Membros, prioridades das estratégias nacionais, mecanismos de monitorização e fundos.

Portugal, como outros países da Europa, não integra a variável «etnia» nos censos, resultando

daí algum desconhecimento sobre o número real, localização geográfica e modos de vida das
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comunidades ciganas portuguesas, dados fundamentais para a criação de medidas adequadas de

intervenção.

No âmbito de políticas públicas relativas à integração das comunidades ciganas, e no seguimento

da comunicação da Comissão Europeia, COM (2011) 173 de 5 de abril, intitulada “Um quadro

europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020”, foi aprovada, em

Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC),

na Resolução n.º 25/2013 de 27 de Março, publicada em Diário da República a 17 de Abril de

2013.

A Estratégia,  coordenada  pelo  Alto  Comissariado  para  as  Migrações  (ACM),  através  do  seu

Gabinete  de  Apoio  às  Comunidades  Ciganas  (GACI),  resulta  dos  contributos  dos  vários

ministérios, municípios, peritos, organizações da sociedade civil, associações e representantes

das comunidades ciganas, após a promoção de várias reuniões setoriais e de um processo de

consulta pública, que decorreu de 28 de Dezembro de 2011 a 18 de janeiro de 20129.

A ENICC contempla cinco Eixos – Transversal, Educação, Habitação, Formação e Emprego e Saúde

– sendo que o Eixo Transversal é composto pelas dimensões “Conhecimento das comunidades

ciganas  e  acompanhamento  da  Estratégia”,  “Discriminação”,  “Educação  para  a  Cidadania”,

“História  e  cultura  ciganas”,  “Igualdade  de  género”,  “Justiça  e  segurança”,  “Mediação”  e

“Segurança social”.

A implementação das Prioridades de cada um dos Eixos ou Dimensões define um parceiro, ou

conjunto de parceiros responsáveis que, tendo em conta as necessidades verificadas em cada

uma das áreas de intervenção, executa e avalia o conjunto de medidas previstas, reportando os

resultados alcançados ao ACM e ao Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas

(CONCIG).

A  cultura  cigana  é  ágrafa,  ou  seja,  transmite-se  entre  gerações  apenas  pela  palavra.  Os

elementos utilizados no estudo da história do povo cigano são a sua língua, as suas lendas e os

seus hábitos. De acordo com investigações recentes, em Portugal deverão existir cerca de 25 mil

ciganos,  que  representam cerca de 4,5% face ao total  de  famílias  beneficiárias  Rendimento

Social de Inserção. A Guarda e em específico Seia são duas das zonas sinalizadas como território

em que encontramos ciganos. 

9 Estratégia Nacional Para a Integração das Comunidades Ciganas 2013 – 2020 e estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas.
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A ocupação geral  dos ciganos é o negócio, a venda ambulante,  em feiras e mercados. Uma

pequena percentagem ocupa postos de trabalho precário: na construção civil, nos barcos, em

empresas industriais – são os trabalhos menos remunerados. O seu tipo de habitação é a barraca

de bairros de lata, onde não têm as condições mínimas de higiene e, em muitos centros urbanos,

as  autarquias  procuram resolver  os  problemas  de  habitação  dos  mais  carenciados,  e  há  já

algumas famílias que habitam casas dos bairros sociais e têm acesso aos benefícios sociais.

No território de Seia um dos enfoques prioritários de intervenção familiar é uma comunidade de

etnia cigana residente,  nomeadamente, em São Romão. Esta  distribui-se por 3 zonas distintas

constituídas por 19 núcleos familiares, representando cerca de 70 indivíduos. Neste sentido, este

facto permite tipificar esta área urbana como núcleo de construção precária.

Importa também referir que existem mais núcleos familiares da comunidade cigana, em Santa

Comba  (aglomerados  em  Santa  Comba,  Vila  Chã),  em  Santiago  (aglomerados  em  Santiago,

Folgosa do Salvador, Folgosa da Madalena e Maceira) e em Seia  (aglomerados em Seia e  na

Arrifana).

Neste  sentido,  verifica-se  que  esta  comunidade  apresenta  situações  críticas  que  justificam

intervenção a vários níveis, nomeadamente devido ao desemprego de longa duração, escassa

atividade económica, pobreza e exclusão social, fenómenos de exclusão social designadamente

associados  à  condição  de  minorias,  baixo  nível  de  instrução,  insucesso e  abandono  escolar,

criminalidade, delinquência e ambiente degradado. 

O  perfil  migratório  dos  países  tem  mudado  significativamente,  a  um  ritmo  acelerado, nos

últimos  anos.  O  fenómeno  da  globalização,  as  crises  financeiras  e  as  assimetrias entre

blocos económicos justificam estas mudanças10.

No caso português, o perfil migratório alterou-se profundamente desde os anos 60 do século

passado.  De  um  país  fortemente  marcado  pela  emigração  transformou-se,  na década  de

90   do   mesmo  século,   num  país   muito   procurado  por   imigrantes   para viverem e

trabalharem.

10 Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020.
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Quadro 31 – Recentes vagas Migratórias Portuguesas. Fonte: Adapatado de Padilla, B. & Matias, R. Migratory and nationality politics
in Portugal (2018).

Esta alteração de perfil tem várias explicações: a melhoria das condições económicas e sociais,

que  conduziu  a  uma  maior  atratividade  para  trabalhadores  de  outros  Estados;  um  vasto

programa de obras públicas e de construção de infraestruturas, que permitiu a  capacidade  de

absorção  de  muitos  trabalhadores  nesses  setores,  maioritariamente em  posições  pouco

qualificadas;  e, finalmente,  a  instabilidade  política  e  social  em países com os quais Portugal

tem históricas relações culturais e afinidades linguísticas, que  justificou  a  procura  desses

trabalhadores  por  melhores  condições  de  vida  em Portugal. 

Desde o início do século XXI tem-se assistido a uma nova alteração do perfil migratório do  país.

Assistiu-se  a  um  decréscimo  da  população  imigrante,  numa  tendência  que  se confirma

igualmente no ano de 2014. 

Paralelamente  registou-se  um  aumento  gradual  da emigração  de  portugueses  para  o

estrangeiro. Não sendo a experiência emigratória portuguesa um fenómeno recente, e tendo

Portugal uma emigração acumulada bastante superior ao número de imigrantes residentes  no

país,  foi  nos  últimos  anos  que  o  país  retomou os  saldos  migratórios negativos.

Nesta  nova  realidade,  o  fenómeno  migratório  também  se  complexificou.  Já  não estamos

apenas   a   falar   da  imigração   sul-norte.   As  populações   migrantes   tornaram-se mais

diversificadas  em  razão  dos  países  de  origem,  dos  países  de destino,  da  duração

migratória e dos motivos para a imigração.
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A circularidade em que  hoje se processam muitas  migrações  e  a  crescente  mobilidade  de

migrantes   portugueses   e   estrangeiros  que   aproveitam  oportunidades  profissionais   em

diferentes  países,  aconselham  a  que  os  fluxos  migratórios  sejam considerados   com   uma

visão   de   conjunto.   É   neste   contexto   que   alguns   países tradicionalmente  sujeitos  a

significativos  fluxos  de  imigração  e  de  emigração  têm procurado  gradualmente  articular  e

integrar  as  políticas  migratórias,  quer  as  relativas às  entradas,  quer  as   relativas  às

saídas,  internalizando  uma  visão   integrada  do fenómeno imigratório e emigratório.

Quadro 32 – Evolução das principais nacionalidades estrangeiras em Portugal. Fonte: INE.

Quadro 33 – Principais nacionalidades estrangeiras em Portugal. Fonte: INE (2011).

Os  movimentos  migratórios  de  emigração  e  imigração  têm  sido  uma constante em

Portugal, persistindo com altos e baixos ambos fenómenos em simultâneo até ao presente. 
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Pensando na imigração, desde os finais da década de 1990, a principal característica  tem  sido

a   crescente   europeização   dos   marcos   legais.   Ditos   marcos   têm   contribuído

paulatinamente  para  a  restrição  da  liberdade  de  acção dos países membros da UE. Apesar

disso podemos identificar alguma flexibilidade nas medidas portuguesas. 

Por um lado, a europeização traduz-se no factor ou motor das mudanças legislativas  que  são

consequência  da  transposição  de  directivas  da  UE  à  legislação nacional (i.e. reunificação

familiar, retorno, imigração qualificada, estudantes  internacionais,  asilo,  etc.).  Por  outro

lado,  ultrapassando  a  europeização,  a  influência  da  globalização  também  tem  modelado

alguns   aspetos   da  imigração  em  Portugal,   tal   como  o   demonstra   a   persistente

irregularidade  que  caracteriza  os  fluxos, a  crescente  segmentação  do mercado de trabalho,

e a criminalização.  A partir  de 2001 a criminalização torna-se  mais  evidente  devido  aos

ataques   terroristas   nos   Estados   Unidos.   Consequentemente,  a  legislação  europeia  e

portuguesa têm-se tornado mais controladora, criminalizadora e penalizadora. 

No pólo oposto, alguns elementos da influência portuguesa tem sido sui generis, contrapesando

à  criminalização e apostando,  na medida  do  possível,  na   vertente  da  incorporação  dos

imigrantes  à  sociedade  de  acolhimento.  Dita aposta visa melhorar também a posição e

reconhecimento internacional de  Portugal,  tal  como  mostrado  na  liderança  de  iniciativas

de   integração   a   nível   europeu   nas   diferentes   esferas,   especialmente   durante   a

Presidência  Portuguesa  do  Conselho  da  União  Europeia  em  2007.

Tal  tendência  é  analisada no MIPEX (Migration Integration Policy Índex, ou índice de políticas

de integração de imigrantes na versão portuguesa),  elaborada pelo Migration Policy Group e

patrocinado  pelo  British  Council  (http://www.mipex.eu/),  no  qual  Portugal  é  classificado

segundo melhor. 

Se  até  2009  os  fluxos  migratórios  tiveram  uma  tendência  crescente, em  2010  e  em  2011

a  tendência  reverte-se.  No  entanto,  o  balanço  dos  fluxos migratórios do último decénio

mostra-se  positivo,  já  que  a  sociedade  portuguesa  assistiu  a  um  aumento  considerável  da

diversidade  étnica/racial,  religiosa,   económica   e   cultural,   tal   como  vários   estudos

apontam.

Ao longo da primeira década do século XXI, aos fluxos migratórios tradicionais, dominados  pelos

imigrantes das ex-colónias portuguesas em África e do  Brasil  que  ainda  mantêm-se  ativos,
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somaram-se  outros  fluxos  que  vieram diversificar  de  forma  significativa  a  sua  composição.

Esta  diversificação, impensável a meados da década de 1990, engloba diversas nacionalidades

provenientes  de  países  da  Europa  de  Leste  (Ucrânia,  Roménia,  Moldávia, Rússia,  Bulgária)

e  da  Ásia  (China,  Índia,  Paquistão,  e  mais  recentemente Bangladesh). Outra consequência

do boom migratório tem sido o aumento dos  nascimentos  e  casamentos,  bem  como  um  certo

rejuvenescimento da população em idade ativa, fenómenos positivos face ao envelhecimento da

população nacional, ainda que não sejam suficiente para alterar a tendência. 

No geral, as respostas de Portugal aos desafios da imigração, tal como mencionado, têm  sido

harmonizadoras,  conciliando  as necessidades do mercado  de  trabalho  nacional  com  as

exigências  europeias.  No  contexto  europeu de crescente criminalização, a visão portuguesa

até agora tem sido mais  humanitária,  mesmo  implementando  as  restrições  que  chegam  por

exigências  europeias  (deportações,  expulsões,  maior  controle  dos  fluxos). Portugal está

entre  os  países  que  aplica  de  forma  mais  benévola  as  regras  que  endurecem  as  políticas

migratórias europeias. Assim,  identificaram-se  vários  tipos  de  respostas  de  diferente  índole

face ao intenso aumento das migrações registado no território português na última década: a) a

legalização  ou  regularização  dos  imigrantes,  promovendo  uma  integração  no  mercado   de

trabalho formal, vinculando a residência a um contrato de trabalho e contrariando a subsistência

da  economia  informal  (mesmo  quando  as  tentativas  acabaram  por  não   ter   o   sucesso

desejado); b) a adoção de um regime que favorece  a  aquisição  da  nacionalidade  portuguesa,

privilegiando  a  cidadania  plena,  mesmo  que  ainda  persistam  lacunas,  inconsistências  e

desigualdades;  c)  criação  de  uma estrutura  institucional  própria  para as  migrações,  o  Alto-

Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI) com o objetivo de melhorar e

promover a integração dos imigrantes. Dito organismo tem dado uma ampla gama de respostas

às diferentes vertentes da integração dos imigrantes. 

Reconhecendo  que  as  migrações  têm  um  impacto  positivo  na  sociedade  em  diferentes

dimensões, Portugal enfrenta hoje  cinco desafios particularmente   decisivos   que convocam as

migrações: (i) o combate transversal ao défice demográfico e o equilíbrio do  saldo migratório;

(ii)  a  consolidação  da  integração  e  capacitação  das  comunidades  imigrantes  residentes  em

Portugal,  respeitando e aprofundando a tradição humanista  de  Portugal;  (iii)  a  inclusão dos

novos portugueses, em razão da aquisição de nacionalidade ou da descendência de  imigrantes;

(iv)  a  resposta  à  mobilidade  internacional,  através  da  internacionalização  da  economia

portuguesa,  na  perspetiva  da  captação  de  migrantes  e  da  promoção  das  migrações  como

incentivo ao crescimento económico;  (v) o acompanhamento da nova emigração portuguesa,
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através do reforço dos laços de vínculo e da criação de incentivos para o regresso e reintegração

de cidadãos nacionais emigrados.

Estes cinco desafios ao nível da integração, da inclusão, da captação e do regresso dos nossos

emigrantes tornam perentório o desenho de uma nova estratégia nacional para as  migrações

que   seja   articulada  transversalmente.  Assim,  foi  criado  o   Plano  Estratégico  para   as

Migrações  (2015-2020).11

De acordo com o Alto Comissariado das Migrações (ACM) Portugal é hoje o país da União Europeia

com  mais  emigrantes  em  proporção  da  população  residente.  O  número  de  emigrantes

portugueses supera os dois milhões, o que significa que mais de 20% dos portugueses vive fora do

país em que nasceu. Entre 2010 e 2013, o número de saídas de Portugal cresceu mais de 50%.

Entre 2013 e 2014, a emigração estabilizou em torno das 110 mil pessoas por ano.

O Reino Unido é hoje o país para onde emigram mais portugueses: 30 mil em 2013, 31 mil em

2014. Seguem-se, como principais destinos dos fluxos, a Suíça (20 mil em 2013), a França (18 mil

em 2012) e a Alemanha (10 mil em 2014). Fora da Europa, os principais países de destino da

emigração portuguesa integram o espaço da CPLP: Angola (5 mil em 2014, 6.º país de destino),

Moçambique (4 mil em 2013, 9.º país de destino) e Brasil (2 mil em 2014, 11.º país de destino).

A França continua a ser o país do mundo onde vivem mais emigrantes portugueses (592,281 em

2011), mesmo não sendo aquele para onde hoje se dirigem mais emigrantes portugueses. A Suíça

surge em segundo lugar, com mais de 210 mil emigrantes portugueses (211,451 em 2013). Ainda

com mais de 100 mil emigrantes portugueses residentes encontramos, por ordem decrescente, os

EUA (177 mil em 2014), Canadá (140 mil em 2011), Brasil (138 mil em 2010), Espanha (117 mil

em 2014), Alemanha (107 mil em 2014) e Reino Unido (107 mil em 2013).

Na emigração portuguesa predominam os indivíduos em idade ativa mas existe uma tendência

geral para o envelhecimento. O grupo etário dos emigrantes com mais de 64 anos passou de 9%

para 16% entre 2001 e 2011, no conjunto dos países da OCDE, graças sobretudo ao contributo do

grande envelhecimento observado nos países de destino americanos, para onde diminui muito a

intensidade dos fluxos de entrada de novos portugueses. No Canadá, aquela percentagem atingiu

os 28% em 2011, valor que contrasta com o de 7% observado no Reino Unido, no mesmo ano.

11 Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020.
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Predominam também, entre os portugueses emigrados, os indivíduos com baixas e muito baixas

qualificações,  embora  se  observe  um  crescimento  da  proporção  dos  mais  qualificados.  A

percentagem dos portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE

praticamente  duplicou,  passando  de  6%  para  11%,  entre  2001  e  2011.  No  Reino  Unido,  a

percentagem dos emigrantes com mais de 15 anos que dispunham de um diploma do ensino

superior era, em 2011, de 38%. No polo oposto, os emigrantes portugueses a residir em Espanha

e no Luxemburgo com, no máximo, o ensino básico, representavam, respetivamente, 74% e 73%

dos emigrantes portugueses residentes naqueles países com mais de 15 anos, em 2011.

A evolução  das  remessas  dos  emigrantes  acompanhou,  embora  com  menor  intensidade,  a

evolução da emigração. Em 2014, o valor das remessas de emigrantes recebidas em Portugal foi

ligeiramente superior a três mil milhões de euros (3,057,277,000), valor que representou cerca

de 1.8% do PIB daquele ano. Os dois países onde residem mais portugueses, França e Suíça,

foram também os países de origem de mais de metade das remessas recebidas em Portugal em

2014 (29% e 26%, respetivamente). O terceiro país foi Angola, de onde vieram 8% das remessas

recebidas.

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) detém um conjunto de entidades preparadas para

promover, em conjunto ou isoladamente, uma maior qualidade de vida para os migrantes. Para

além do acesso ao financiamento e dos Planos Municipais de Integração dos Imigrantes, o ACM

disponibiliza vários serviços, na ótica do projeto One Stop Shop, e programas de apoio como o

“Português Para Todos“, o “Escolhas” e o “Mentores para Migrantes”.

Para  as  autarquias  locais  surge  outro  desafio  que  se  prende  com  o  Projeto  de  Mediação

Intercultural  em  Serviços  Públicos  (MISP)  consiste  numa  mediação  intercultural  de  enfoque

comunitário,  baseada  em três  princípios  que  se  cruzam  e  se  alimentam  continuamente:  o

princípio  da  mediação,  o  princípio  da  interculturalidade  e  o  princípio  da  intervenção

comunitária.  Trata-se  de  um  projeto  promovido  por  Câmaras  Municipais,  em  parceira  com

entidades da Sociedade Civil, designadamente associações de imigrantes.

Neste  modelo  de  intervenção,  destaca-se  o  papel  das  autarquias,  enquanto  estruturas

privilegiadas para a promoção, no plano local, da coesão social e da convivência intercultural,

assumindo  também  um  importante  papel  na  gestão  próxima  da  diversidade  sociocultural,

nomeadamente com a mobilização e participação de todos os protagonistas locais, públicos e

privados, organizações e indivíduos.
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 A implementação do MISP tem sido assegurada pelo cofinanciamento do Fundo Europeu para a

Integração  de  Nacionais  de  Países  Terceiros  (FEINPT),  assumindo  o  ACM,  I.P.  o  estatuto  de

autoridade delegada.

O  objetivo  principal  do  Projeto  de  Mediação  Intercultural  em  Serviços  Públicos  (MISP)   é

contribuir  para  a  coesão  social,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  a  convivência  cidadã

intercultural,  em  municípios  com  diversidade  cultural  significativa,  mediante  uma  gestão

positiva e preventiva dessa mesma diversidade, através de uma intervenção mediadora e da

participação dos protagonistas locais.

E, mais especificamente: facilitar a relação e a comunicação entre os diferentes protagonistas

da  comunidade  (instituições,  profissionais  e  cidadãos/ãs);  aumentar  a  participação  dos

protagonistas para fortalecer e desenvolver a comunidade; adequar as instituições e os serviços

às características da comunidade e às suas necessidades e promover a prevenção e a regulação

da conflitualidade manifesta e latente da comunidade local.

As  linhas  de  ação  global  prendem-se  com  esclarecimentos  ao  nível  dos  Códigos  culturais

relevantes; a Tradução linguística; Legislação da imigração; Nacionalidade e Acesso dos nacionais

de países terceiros a vários serviços e instituições; Sensibilização e capacitação dos serviços

públicos e Adequação institucional entre os diferentes atores. Este apoio aos profissionais não

está centrado apenas no apoio individual  aos mesmos, mas visa mudanças estruturantes nas

instituições e nos serviços, quer no âmbito da sua eficiência, quer da sua eficácia promovendo a

Participação Social  e Cidadã  (ajudar a promover a participação cidadã e social  de todos  os

cidadãos,  com  especial  relevância  para  os  nacionais  de  países  terceiros)  e  a  Convivência

Intercultural (ajudar a promover a interação construtiva entre os diferentes grupos de cidadãos,

em especial entre grupos de diferentes matrizes culturais).

As competências dos agentes de mediação intercultural são: a) Prestar apoio aos profissionais e

instituições,  potenciando  canais  de  comunicação,  bem  como  a  adequação  institucional;  b)

Assessorar os agentes sociais na sua relação com os grupos de pertença, grupos minoritários, em

temas de interculturalidade, diversidade cultural/étnica/religiosa e relações intercomunitárias;

c) Apoiar os cidadãos no sentido de fomentar a capacitação individual; d) Facilitar o acesso aos

serviços  públicos,  bem  como  aos  recursos  públicos  e  privados;  e)  Prevenção,  mediação  e

resolução  de  conflitos;  f)  Apoiar  todos  os  protagonistas  para  que se  organizem,  utilizem os

recursos existentes, valorizem também os novos, procurando ainda outros programas e projetos
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que deem resposta às necessidades identificadas; g) Fomentar a aproximação, a comunicação, a

articulação  e  relação  entre  os  diversos  recursos  existentes  na  comunidade,  na  procura  de

respostas de forma a integrar as necessidades dos cidadãos e h) Promover a interculturalidade,

pela  participação,  livre  e  espontânea,  pela  aprendizagem da  convivência,  novas  formas  de

relação,  onde  as  pessoas  se  reconhecem  como  interlocutores,  dialogam  e  se  enriquecem

mutuamente.

Caracterização Socioeconómica

Segundo dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento a remuneração média mensal total no

concelho de Seia, atualmente é de 864,00€.

Figura 12 - Remuneração média mensal, valor base (Distrito da Guarda)12. GEP-Boletim Estatístico (2021). 

12 Remuneração mensal base: montante ilíquido em dinheiro e/ou géneros pago aos trabalhadores no período de referência e
correspondente  às  horas  normais  de  trabalho,  independentemente  de  terem faltado  ou  não  por  férias,  maternidade,  greves,
formação profissional, doença e acidentes de trabalho por tempo igual ou inferior a um mês.
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Figura 13 - Remuneração média mensal, valor total (Distrito da Guarda)13. GEP-Boletim Estatístico (2021). 

As diferenças de género relativamente ao ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem,

ainda são muito significativas no concelho de Seia, sendo acima dos 150,00€ em 2016, segundo

os dados da Pordata.

SEXO
TOTAL Masculino Feminino

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Seia 797,3€ 833,2€ 874,2€ 912,9€ 729,2€ 760,3€

Quadro 34 - Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sexo14. Fonte: Pordata (2021).

Desemprego

No período intercensitário 2001-2011 a população ativa do concelho de Seia diminuiu, bem como

a taxa  de  atividade.  A descida  da taxa  de  atividade é  superior  à  registada  nos  valores  do

Continente.

                       

População 
ativa total

População
 empregada

Taxa de atividade (%)
2001 2011

2001 2011 2001 2011 Homem Mulher Total Homem Mulher Total
Seia 11.917 10.099 10.966 8.767 49,2 36,1 42,3 45,5 36,7 40,9

Continente 4.778.115 5.023.367 4.450.711 4.361.187 54,9 42,3 48,4 51,6 43,9 47,6
Quadro 35 - População ativa, empregada e taxa de atividade (2001-2011). Fonte: INE (2021).

13 Remuneração mensal ganho: remuneração base, prémios e subsídios regulares e remuneração por trabalho suplementar.
14 Maior e menor o ordenado médio, por mês, com horas extra, subsídios ou prémios, dos homens ou mulheres aprendizes, quadros 
médios e superiores ou outros empregados.
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Os dados apresentados refletem um aumento do desemprego de 951 para 1332 indivíduos, o que

representa um aumento da taxa de desemprego de 8,0% para 13,2%, ainda assim um pouco

abaixo da taxa de desemprego do continente, em 2011 de 13,8%.

Unidade

População 
ativa total

População 
empregada

População
desempregada

Taxa de desemprego (%)

2001 2011

2
0
0
1

2
0
1
1

2
0
0
1

2
0
1
1

2
00

1

2
0
1
1
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om

em
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u
lh

e
r

A
m

b
os
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M
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e
r

A
m

b
os

Seia 11.917 10.099 10.966 8.767 951 1.332 5,9 10,6 8,0 11,9 14,7 13,2
Continente 4.778.115 5.023.367 4.450.711 4.361.187 327.404 662.180 5,3 8,7 6,9 12,58 13,83 13,8

Quadro  36 - Indicadores de emprego e desemprego (2001-2011). Fonte: INE (2021).

Relativamente ao desemprego, verifica-se que a grande maioria dos desempregados encontram-

se à procura de novo emprego, afetando ligeiramente mais as mulheres.

Total Procura do 1º emprego Procura de novo emprego
Ambos Homem Mulher Ambos Homem Mulher Ambos Homem Mulher
1332 634 698 279 121 158 1053 513 540

Quadro 36 - População desempregada. Fonte: INE (2011).

A estrutura social do emprego por setores revela que em poucas décadas o Concelho de Seia

mudou significativamente o padrão da sua base social de emprego.

Setores de atividade económica
1981 1991 2001 2011

N.º % N.º % N.º % N.º %

Setor Primário 2697 11,6 1236 5,0 549 5 229 2,6
Setor Secundário 5915 54,2 5772 45,4 4980 45 2781 31,7
Setor Terciário 2475 34,2 3635 49,6 5437 50 5757 65,7

Total 11087 - 10643 - 10966 - 8767 -
Quadro 37 - População residente empregada segundo o setor de atividade económica (1981-2011).Fonte: INE (2011).

O emprego  no  setor  primário  baixou  significativamente,  o  que  indica  que  menos  de  3% da

população  ativa  tem como  atividade  este  setor.  O  emprego  no  setor  secundário  (indústria,

construção), embora apresentando ainda algum peso, revela uma tendência de queda. No que

concerne ao setor terciário, em três décadas passou de 22% para 66% de preponderância no

emprego, polarizando uma transformação radical da estrutura social do emprego.
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Gráfico 9 – População empregada segundo setor atividade económica (1981-2011). Fonte: INE (2021).

Nos censos 2011 é possível verificar que o setor terciário, que abrange atividades profissionais

relacionadas  com a  atividade  económica  e outras  de  natureza  social,  representam mais  de

metade  do  emprego  do  setor  terciário,  aproximadamente  30%  (2714)  da  população  ativa

empregada.

Primário Secundário
Terciário de natureza

social

Terciário relacionado com a

atividade económica
Total terciário (total)

Região Centro 35018 282800 272878 349515 622393
Concelho de Seia 229 2781 2714 3043 5757

Quadro 38 - População residente empregada por ramo de atividade (2011). Fonte: INE (2021).

Em Maio de 2021 conseguimos verificar a existência de 674 indivíduos inscritos.

Inscritos < 1.º CEB 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário Superior Total

Seia 48 101 112 136 177 100 674

Quadro 39 – Desempregados registados por concelho por níveis de escolaridade (Maio 2021). Fonte: IEFP-CFPSeia (2021).

Inscritos Ex-inactivo/a Despedido/a Despediu-se 
Despedimento

mútuo acordo

Fim de

trabalho não

permanente

Trabalho conta

própria

Outros 

motivos
Total

Seia 6 11 3 3 19 2 14 58

Quadro 40 – Desempregados inscritos por motivo de inscrição (Maio 2021). Fonte: IEFP-CFPSeia (2021).
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Condições Habitacionais

As  problemáticas  territoriais  e  socioeconómicos  de  Seia  refletem-se  no  despovoamento,  no

envelhecimento  populacional  e nas comunidades  desfavorecidas  que se dispersam no espaço

urbano  com  núcleos  de  construção  precária  e/ou  condições  de  habitabilidade  e  conforto

deficitárias que conduzem a constrangimentos no que respeita ao desenvolvimento territorial. 

 

O parque residencial  do  concelho  apresenta  um valor  de 17.693 alojamentos,  que  inclui  os

alojamentos clássicos, não clássicos (barracas e ou construções rudimentares)  e alojamentos

coletivos (lares de idosos por exemplo). 

Considerando  a  relação  entre  população,  famílias  e  alojamentos  verifica-se  um número  de

alojamentos muito superior às necessidades habitacionais, numa relação de 1,83 alojamentos

por família.

Zona

Geográfica

População

residente

População

residente

2021

Famílias

clássicas

Alojamentos

familiares clássicos

Edifícios

clássicos

Dimensão

média de

família

clássica

Razão entre

Alojamentos

familiares /Famílias

clássicas
Portugal 10562178 - 4043726 5859540 3544389 2,61 1,45
Centro 2327755 - 904770 1443886 1111952 2,57 1,60

Seia 24702 22506 9661 17693 14977 2,56 1,83
Quadro 41 - Dimensão média das famílias, razão entre alojamento e famílias (2011). Fonte: INE, Censos (2011) e INE (2020).

Analisada a forma de ocupação dos alojamentos, regista-se o elevado número de alojamentos

ocupados como residência secundária e vagos.

Alojamentos familiares clássicos

utilizados como residência habitual

Residência

secundária
Vagos Outras situações

Seia (concelho) 9592 5281 2820 143
Quadro 42 - Análise da forma de ocupação dos alojamentos, regista-se o elevado número de alojamentos ocupados como residência

secundária e vagos. Fonte: INE (2011).
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Gráfico 10 - Alojamentos segundo a forma de ocupação 2011. Fonte: INE (2011).

De facto, pouco mais de metade dos alojamentos são ocupados como residência habitual das

famílias.  O  retrato  da  forma  de  ocupação  dos  alojamentos  revela  ainda  expressões  mais

extremas  em  algumas  das  localidades,  com  destaque  para  Vide  onde  mais  de  70%  dos

alojamentos não são ocupados como residência habitual das famílias.

Alojamentos familiares clássicos utilizados como

residência habitual

Residência

secundária
Vagos Outras situações

Portugal 3991112 1133300 735128 19216
Região Centro 893857 353055 196974 4758

Seia (concelho) 9592 5281 2820 143
Alvoco da Serra 203 224 135 4

Cabeça 88 119 5 1
Carragozela 137 28 25 2
Folhadosa 108 47 59 1
Girabolhos 153 134 102 0

Lajes 113 62 35 0
Loriga 431 344 135 4

Paranhos 573 186 220 3
Pinhanços 279 187 34 2
Sabugueiro 177 49 107 34

Sameice 146 72 53 0
Sandomil 379 280 43 3

Santa Comba 293 131 58 9
Santa Eulália 106 60 32 1
Santa Marinha 359 175 112 3

Santiago 440 131 116 2
São Martinho 255 101 81 0
São Romão 1004 400 192 12

Sazes da Beira 107 88 103 3
Seia 2418 812 639 43

Teixeira 87 150 3 2
Torrozelo 199 114 86 3
Tourais 550 194 244 3

Travancinha 189 168 43 0
Valezim 135 76 52 3

Várzea de Meruge 96 71 27 0
Vide 266 714 6 2

Vila Cova à Coelheira 174 77 53 1
Lapa dos Dinheiros 127 87 20 2

Quadro 43 - Alojamentos segundo a forma de ocupação no concelho de Seia por freguesias (2011).  Fonte: INE (2011).
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De acordo com os dados dos Censos 2011 aparentemente em termos quantitativos no concelho

de Seia, não se regista carência habitacional do número de alojamentos, importa no entanto

realçar que para a população vulnerável, de acordo com a nossa perceção baseada no feedback

recolhido junto das equipas com intervenção territorial, o valor das rendas é elevado e o número

de alojamentos disponibilizados e apetrechados não são assim tão significativos.

Importa no entanto referir que em termos qualitativos, analisadas as condições dos alojamentos

referenciadas  às  instalações  existentes,  neste  caso  apenas  conhecidas  nos  alojamentos  com

ocupação  residencial  habitual,  verifica-se  a  seguinte  realidade  conforme  consta  no  quadro

seguinte.

Seia % Centro %
Com água, sanitários, sistema de aquecimento e instalação de banho 8980 93,47% 828013 92,48%

Com água, sanitários, sistema de aquecimento e sem instalação de banho 173 1,80% 7495 0,84%
Com água, sanitários e instalação de banho 273 2,84% 47577 5,31%

Com água, sanitários e sem instalação de banho 17 0,18% 1378 0,15%
Só água e sistema de aquecimento 74 0,77% 3293 0,37%

Só sanitários e sistema de aquecimento 12 0,12% 1752 0,20%
Só sanitários 0 0,00% 529 0,06%

Só água 9 0,09% 637 0,07%
Só sistema de aquecimento 49 0,51% 3192 0,36%

Sem instalações 20 0,21% 1448 0,16%
Total 9607 _ 895314 _

Quadro 44 - Alojamentos familiares ocupados como residência habitual por instalações existentes. Fonte: INE (2011).

Os  valores  do  quadro  anterior,  refletem  uma  situação  genericamente  favorável  quanto  à

qualidade/conforto habitacional. Não sendo todavia possível aferir a qualidade/conforto de todo

o parque habitacional dado que esta informação apenas é recolhida nos alojamentos ocupados

como residência habitual. Porém, de acordo com as entidades com intervenção no território,

importa fazer referência à ausência de alojamento social.

Indicadores de Saúde

Dos  indicadores  gerais  de  saúde,  salienta-se  a  baixa  taxa  de  médicos  por  habitante,

relativamente às taxas nacionais e regionais. Ainda que tal taxa resulte da variável médicos por

local  de  residência,  não  deixa  de  suscitar  bastante preocupação.  Mesmo relativamente  aos

enfermeiros os valores per capita estão abaixo da média nacional e regional. 
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Enfermeiro

s por 1 000

habitantes

Médicos por

1 000

habitantes

Farmácias e

postos

farmacêuticos

móveis por 

1 000 habitantes

Internamentos

por 1 000

habitantes

Intervenções de

grande e média

cirurgia por dia nos

estabelecimentos

de saúde

Consultas

por

habitante

Camas (lotação

praticada) 

por   

1 000 habitantes

nos

estabelecimentos

de saúde

Taxa de ocupação de

camas nos

estabelecimentos de

saúde

Número %
2011 2010

Portugal 6,1 4,1 0,3 113,0 2 510,9 4,1 3,4 77,9
Continente 6,0 4,1 0,3 112,7 2 443,3 4,2 3,2 78,0

Centro 6,0 3,6 0,3 105,4 504,8 4,5 3,3 75,9
Seia 5,3 1,8 0,4 31,6 1,9 3,9 1,3 98,3

Quadro 45 - Indicadores gerais de saúde por município (2010 e 2011) 15. Fonte: INE( 2011).

Relativamente aos serviços de saúde no território apresenta as estruturas que se apresentam no

quadro que segue.

Distrito da Guarda SEIA
Agrupamento de Centros de Saúde 1 -

Centros de Saúde 14 1
Serviços de Urgência Básica 2 1

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 68 9*
Unidades de Cuidados na Comunidade 2 1

Unidade de Saúde Familiar 1 -
* Seia, São Romão, Torrozelo, Tourais, Vide, Loriga, Paranhos, Pinhanços e Sandomil

Quadro 46 – Cuidados de Saúde Primários. Fonte: EAPN (2018).

No  que  se  refere  ao  número  de  camas  destinadas  a  internamento  tem-se  verificado  um

decréscimo do mesmo.

2014 2015 2016
Hospital Sousa Martins, Guarda 228 228 283
Hospital N. Sra. Assunção, Seia 59 25 25

Distrito da Guarda 287 253 308
Região Centro 5281 5263 5303

Quadro 47 – Lotação dos Hospitais do Distrito – número de camas destinadas a internamento. Fonte: EAPN (2018).

15 A rubrica "Médicos por 1 000 habitantes" é apresentada por local de residência. A rubrica "Enfermeiros por 1 000 habitantes" é
apresentada  por  local  de  atividade.  A partir  de  2010,  o  apuramento  dos  hospitais  incluídos  nos  estabelecimentos  de  saúde
corresponde integralmente à contagem do número de hospitais em atividade, pela aplicação integral do conceito estatístico (unidade
local). A partir de 2008, as estatísticas de intervenções cirúrgicas referem-se exclusivamente a hospitais. Os dados da população
residente utilizados no cálculo dos indicadores para 2011 têm por base o exercício  ad hoc de estimativas anuais de população
residente, pelo que não são diretamente comparáveis com a série anterior. Estes valores serão revistos na sequência da divulgação
da nova série de estimativas, com base nos resultados definitivos dos Censos 2011.
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Guarda Seia Distrito da Guarda

Cirurgia geral
2014 5049 1680 6729
2015 4932 1630 6562
2016 4783 1470 6253

Ginecologia
2014 6183 970 7153
2015 6046 767 6813
2016 5999 911 6910

Medicina interna
2014 14579 2112 16691
2015 16138 2157 18295
2016 16968 2353 19321

Oftalmologia
2014 7797 1688 9485
2015 6975 1454 8429
2016 6541 1480 8021

Ortopedia
2014 8207 - 8207
2015 7277 - 7277
2016 6579 - 6579

Otorrinolaringologia
2014 4015 1581 5596
2015 4272 2136 6408
2016 3041 1943 4984

Pediatria médica 2014 4098 0 4098
2015 4814 0 4814
2016 4706 419 5125

Psiquiatria
2014 7863 1358 9221
2015 29787 5721 35508
2016 31063 7413 38476

TOTAL
2014 86696 15601 102297
2015 87855 15194 103049
2016 88459 17431 105890

Quadro 48 – Número de consultas externas (2014-2016). Fonte: EAPN (2018).

 

2014 2015 2016*
Hospital Sousa Martins, Guarda 9467 9067 8600
Hospital Nossa Sra. Assunção, Seia 898 855 799
Distrito da Guarda 10365 9922 9399
Região Centro 206751 203070 201501

*Dados provisórios
Quadro 49 – Número de doentes internados nas unidades hospitalares. Fonte: EAPN (2018).

2014 2015 2016*
Hospital Sousa Martins, Guarda 78679 74695 75462
Hospital Nossa Sra. Assunção, 
Seia

12454 12351 13644

Distrito da Guarda 91133 87046 89106
*Dados provisórios

Quadro 50 – Número de dias de internamento hospitalar. Fonte: EAPN (2018).
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O Hospital Nossa Senhora da Assunção apresenta na sua Unidade de Convalescença 10 camas e a

Unidade de Cuidados Paliativos. Na Santa Casa da Misericórdia de Seiaa UMDR tem 42 camas.

Quanto ao número de farmácias e postos farmacêuticos móveis, o concelho de Seia, dispõe de

10. O número médio de pessoas por estabelecimento farmacêutico diminui no período de tempo

considerado em todos os concelhos, tendo em conta, as alterações na população residente. 

Município 2014 2015 2016 2017
Aguiar da Beira 2586,3 2540,3 2493,5 2441,3
Almeida 3273,3 3197 3131,5 3066,3
Celorico da Beira  1840,5 1820,9 1801,6 1778,9
Figueira de Castelo Rodrigo 2011 1985,2 1960,5 1929,7
Fornos de Algodres 2427,3 2404,3 2379 2341,5
Gouveia 1908,5 1884,5 1859,8 1831
Guarda 3137,2 3108,1 3337,3 3051,7
Manteigas  1634 1609,5 1584,5 1558,3
Mêda 4904,5 4835 4771 4714,5
Pinhel 1829,1 1806,9 1782,6 1757
Sabugal 1311,2 1287,6 1262,8 1235,8
Seia 2365,2 2341,9 2317,8 2288,5
Trancoso 1578,9 1562,9 1546,2 1523,4
Vila Nova de Foz Côa 2314,5 1711,9 1683,1 1658,8

Quadro 51 – Número de habitantes por farmácia e posto farmacêutico móvel, por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 

Município 2014 2015 2016 2017
Aguiar da Beira 6 7 7 8
Almeida 16 16 17 16
Celorico da Beira  2 2 2 2
Figueira de Castelo Rodrigo 11 12 11 11
Fornos de Algodres 12 12 13 13
Gouveia 26 27 26 26
Guarda 211 228 236 241
Manteigas  6 6 6 5
Mêda 5 5 5 7
Pinhel 13 15 16 19
Sabugal 13 13 14 13
Seia 53 56 61 64
Trancoso 17 18 21 24
Vila Nova de Foz Côa 8 9 13 13

Quadro 52 – Número de médicos (inscritos na Ordem), por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 
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Município 2014 2015 2016 2017
Aguiar da Beira 862,1 725,8 712,4 610,3
Almeida 409,2 399,6 368,4 383,3
Celorico da Beira  3681 3641,8 3603,3 3557,8
Figueira de Castelo Rodrigo 548,5 496,3 534,7 526,3
Fornos de Algodres 404,5 400,7 366 360,2
Gouveia 513,8 488,6 500,7 493
Guarda 193,3 177,2 169,7 164,6
Manteigas  544,7 536,5 528,2 623,3
Mêda 980,9 967 954,2 673,5
Pinhel 703,5 602,3 557,1 462,4
Sabugal 907,7 891,4 811,8 855,6
Seia 446,3 418,2 380 357,6
Trancoso 557,3 521 441,8 380,9
Vila Nova de Foz Côa 867,9 760,8 517,9 510,4 

Quadro 53 – Número de habitantes por médico, por município (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 

 
Município 2014 2015 2016 2017

Aguiar da Beira 23 23 21 6
Almeida 24 23 25 6

Celorico da Beira  19 20 22 10
Figueira de Castelo Rodrigo 28 30 29 10

Fornos de Algodres 18 20 18 11
Gouveia 53 54 56 22
Guarda 577 589 615 938

Manteigas  13 14 16 12
Mêda 23 23 25 9
Pinhel 42 39 42 11

Sabugal 40 36 34 13
Seia 137 138 143 71

Trancoso 26 27 29 12
Vila Nova de Foz Côa 24 24 27 11
Quadro 54 – Número de enfermeiros (inscritos na Ordem), por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 

Município 2014 2015 2016 2017
Aguiar da Beira 6 5 5 5

Almeida 5 5 4 4
Celorico da Beira  5 8 8 7

Figueira de Castelo Rodrigo 6 7 8 8
Fornos de Algodres 4 4 4 4

Gouveia 13 10 11 11
Guarda 48 47 44 52

Manteigas  4 4 4 3
Mêda 5 4 3 3
Pinhel 8 8 8 8

Sabugal 6 6 6 8
Seia 21 21 22 23

Trancoso 6 7 6 8
Vila Nova de Foz Côa 6 6 5 5

 Quadro 55 – Número de farmacêuticos, por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 

Diagnóstico Social 2021-2023  96



Município 2014 2015 2016 2017
Aguiar da Beira 862,1 1016,1 997,4 976,5

Almeida 1309,3 1278,8 1565,8 1533,1
Celorico da Beira  1472,4 910,4 910,8 1016,5

Figueira de Castelo Rodrigo 1005,5 850,8 735,2 723,6
Fornos de Algodres 1213,6 1202,1 1189,5 1170,8

Gouveia 1027,7 1319,2 1183,5 1165,2
Guarda 849,7 859,7 910,2 762,9

Manteigas  817 804,8 792,3 1038,8
Mêda 980,9 1208,8 1590,3 1571,5
Pinhel 1143,2 1129,3 1114,1 1098,1

Sabugal 1966,8 1931,3 1894,3 1390,3
Seia 1126,3 1115,2 1053,5 995

Trancoso 1578,9 1339,6 1546,2 1142,6
Vila Nova de Foz Côa 1157,3 1141,3 1346,5 1327

  Quadro 56 – Número de habitantes por farmacêutico, por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 
 

Município 2014 2015 2016
Aguiar da Beira 1 2 1

Almeida 5 5 6
Celorico da Beira  2 4 5

Figueira de Castelo Rodrigo 4 6 6
Fornos de Algodres 1 1 1

Gouveia 4 4 4
Guarda 39 42 44

Manteigas  0 0 0
Mêda 5 5 5
Pinhel 7 8 8

Sabugal 4 5 5
Seia 19 17 18

Trancoso 4 4 4
Vila Nova de Foz Côa 4 3 3

Quadro 57 – Número de dentistas, por concelho (2014-2017). Fonte: EAPN (2018). 

Seia Guarda Região Centro
2014 2015 2016 2014 2015 2016 201

4
20
15

2016

Enfermeiros 71 80 83 364 384 412 395
4

39
66

4156

Médicos 5 5 5 149 155 135 756
7

77
57

8020

Pessoal Auxiliar
de Enfermagem

53 53 53 229 226 219 485
0

50
59

4890

Técnicos de
Diagnóstico e
Terapêutica 

18 16 16 63 69 72 149
4

14
66

1500

Quadro 58 – Pessoal ao serviço nos Hospitais (2014-2016). Fonte: EAPN (2018). 
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Feridos Mortos 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Seia 121 86 91 118 3 0 1 1
Distrito da
Guarda  

631 518 531 589 8 9 9 14

Região Centro   10004 10116 10083 10874 150 165 153 147
Quadro 59 – Número de acidentes com vítimas (feridos e mortos) no Concelho de Seia, Distrito da Guarda e Região Centro.

Fonte: EAPN (2018). 

É possível afirmar que o número de acidentes com vítimas, bem como o número de feridos no

distrito da Guarda tem vindo a diminuir no período entre 2014 e 2017. No entanto, o número de

mortos  tem  vindo  a  aumentar,  passando  de  8  no  ano  de  2014,  para  14  no  ano  de  2017,

representando aproximadamente 9,5% do número de mortos na região Centro. 

2014 2015 2016 2017
Seia 4,1 2,9 3,0 3,5

Distrito da Guarda*  3,1 2,5 2,7 3,1
Região Centro   3,4 3,5 3,5 3,8

*Os valores referentes ao distrito resultam da média dos valores dos municípios 
Quadro 60 – Número de acidentes com vítimas por mil habitantes (2014 – 2017). Fonte: EAPN (2018). 

2014 2015 2016 2017
Seia 12 33 7 10

Guarda  20 1 19 15
Quadro 61 – Número de peões atropelados por concelho (2014 – 2017). Fonte: EAPN (2018).  

Sistema Urbano e Povoamento

O concelho de Seia apresenta um sistema urbano polinucleado, que resulta fundamentalmente

de um processo histórico de agregação de pequenos concelhos e de surgimento de diversos pólos

de desenvolvimento agrícola e industrial.

O  sistema  urbano  está  estruturado  em  função  da  localização  da  sede  de  concelho  e  das

principais vias de comunicação. A cidade de Seia é o principal pólo de desenvolvimento e o ponto

central da rede viária e do sistema urbano concelhio. Nas últimas três décadas, o crescimento da

cidade  tem  sido  acompanhado  pelo  crescimento  dos  aglomerados  mais  próximos,

particularmente  de  São  Romão,  que  forma  já  uma  contínuo  edificado  com  Seia.  Contudo,

importa  referir  que este  crescimento  se deve  sobretudo  à  atração  de  população  de  outras

freguesias  do concelho,  tendo implicado o progressivo esvaziamento dos centros  rurais  mais

periféricos.
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A partir de Seia existem dois principais eixos de desenvolvimento urbano: no sentido Sudoeste-

Nordeste, ao longo da antiga Estrada da Beira (EN17) os lugares de maior dimensão são Santa

Marinha,  São  Martinho,  Vodra,  Pinhanços,  Sandomil,  Torrozelo  e  Folhadosa;  e  no  sentido

Noroeste-Sudeste,  ao longo da EN231 (ligação a Nelas e  Viseu),  encontram-se os lugares de

Paranhos, Tourais, Santa Comba e Vila Chã.

O  padrão  de  povoamento  é  relativamente  mais  concentrado  na  zona  de  montanha  e  mais

disperso na zona de vale. A análise da distribuição da população por lugares com mais de 100

habitantes  evidencia  precisamente  uma  grande  assimetria  entre  a  zona  Norte-Noroeste  do

concelho, de relevo mais suave, que se estende grosso modo entre o sopé da Serra e o vale do

Mondego e onde reside 82,5% da população do concelho e a zona Sul-Sudeste, que abrange a

encosta Setentrional da Serra da Estrela.

Esta  zona  montanhosa,  correspondente  aos  lugares  de  Alvoco  da  Serra,  Cabeça,  Lapa  dos

Dinheiros,  Loriga,  Sabugueiro,  Sazes da Beira,  Teixeira, Valezim e Vide, é caracterizada por

densidades populacionais muito baixas, entre 14hab/km2 e 46hab/km2 e pela existência de um

reduzido  número  de  aglomerados  populacionais  com mais  de  100  habitantes,  praticamente

limitados às sedes de freguesia e localizados maioritariamente ao longo da EN231. Nesta zona

destacam-se apenas dois aglomerados de maior dimensão: Loriga, que foi um importante núcleo

da indústria têxtil; e Sabugueiro.

Seia é uma das portas de entrada para aceder à Serra da Estrela, constitui a segunda maior

cidade  do  distrito  da  Guarda,  atualmente  com 5383  habitantes  a  residir  no  seu  perímetro

urbano,  onde  se  estruturam políticas  de  desenvolvimento  urbano que  se  articulam entre  a

análise das diversas problemáticas e a certeza das potencialidades que se podem desenvolver no

seu território.

O  instrumento  de  gestão  territorial  é  o  PDM,  onde  assenta  toda  a  base  da  estratégia  de

desenvolvimento  municipal,  e  onde  se  estabelece  a  estrutura  espacial,  a  classificação  e

qualificação do território concelhio,  assim  como  os  respetivos  parâmetros  de  ocupação  que

a  ele  se  encontram associados.

O  conjunto  de  normas  constante  do  PDM  vincula  os  particulares  e  as  entidades  públicas,

designadamente os órgãos e serviços afetos à administração pública central e local, aos quais
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compete a elaboração de planos, programas ou projetos e a adoção de medidas que incidam

sobre a ocupação, o uso e a transformação do solo.

O Município tem vindo a consubstanciar o trabalho desenvolvido com vista ao desenvolvimento

estratégico da cidade e do concelho de Seia, tendo como base a valorização de critérios de

requalificação  urbana  que  já  haviam  sido  apontados  noutros  documentos  de  promoção  e

orientação para o desenvolvimento regional e local, neste sentido procedeu à delimitação de

uma área de reabilitação urbana na cidade de Seia.

Neste  enquadramento,  a  delimitação  da  ARU  do  Centro  Histórico  de  Seia vem  reforçar  e

complementar  os  objetivos  estratégicos  definidos  no  Programa  Nacional  da  Política  de

Ordenamento do Território (PNPOT), no Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro

(PROT-C), Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT 2013-2015), no Plano de Ação Regional do

Centro - CRER 2020, na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM), Plano

Estratégico Seia 2020, Plano Dinamização do Comércio Local, Plano de Eficiência Energética ou o

Plano de Mobilidade Sustentável (em final de desenvolvimento), entre outros documentos que se

têm revelado como instrumentos fundamentais na orientação de uma política de requalificação

urbana.

Por Área de Reabilitação Urbana, designa-se a área territorialmente delimitada que, em virtude

da  insuficiência,  degradação  ou  obsolescência  dos  edifícios,  das  infraestruturas,  dos

equipamentos  de  utilização  coletiva e dos  espaços  urbanos  e  verdes  de  utilização  coletiva,

designadamente no que se refere às suas condições  de  uso,  solidez,  segurança,  estética  ou

salubridade,  justifique uma intervenção integrada,  através  de uma operação de reabilitação

urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana.

A área de reabilitação urbana na cidade de Seia e o seu centro histórico delimitada centra-se no

espaço relativo à génese da implantação urbana de Seia, em que a escolha do sítio – defensivo –

a 550 metros de altitude, se carateriza pela existência de uma muralha e pela “configuração do

cerco”  que  envolve  uma  implantação  de  estrutura  medieval,  que  conteve  a  forma  do

aglomerado urbano que pouco se ampliou até ao início do século XX.

Atualmente, a estrutura da muralha é impercetível e, apenas se mantêm os principais eixos que

circundam o “alto do castelo”, ladeados por pequenos lotes, cujos edifícios se sobrepõem e

foram sofrendo alterações ao longo do tempo, sobretudo em altura, pelo acrescentar de pisos à
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área de implantação inicial. Esta centralidade correspondente à génese de implantação urbana

que se expandiu, de forma circular, ao longo de séculos pelas vias de acesso ao Castelo e pelas

zonas contíguas a ele.

À  semelhança  de  outras  cidades,  o  centro  de  Seia  é  uma  área  urbana  consolidada,  então

composto  por  edifícios  antigos,  que  rodeiam  algumas  praças  e  ruas  tradicionais,  que

correspondem à matriz identitária da cidade, refletindo a sua génese.

Até meados do século XX, o crescimento da cidade foi bastante contido, e só mais tarde se

expande para fora deste núcleo de implantação inicial.

Ao longo do tempo, algumas ruas foram alargadas e retificadas, permitindo uma maior fluidez de

tráfego, os passeios alargaram-se e os restantes espaços contíguos reconfiguraram-se no sentido

de lhes conceder maior funcionalidade, representatividade e até simbolismo, como é o caso da

Praça da República ou do Largo Dr. Borges Pires (frente aos Paços do Concelho).

As Igrejas,  casas  brasonadas  e  casas  antigas,  misturam-se com prédios  e  edifícios  recentes,

maioritariamente mais altos, cuja heterogeneidade fez com que se desfigurasse uma imagem

mais coerente do aglomerado urbano na sua implantação primordial.

A zona  que se propõe delimitar  detém 217  edifícios  que  perfazem uma matriz  densa  onde

outrora se localizavam edifícios que albergavam várias funções. Mais tarde, o desenvolvimento

da economia mercantil  e a especulação imobiliária foram restringindo a oferta que se podia

localizar  em  ruas  estreitas  e  becos.  Neste  contexto,  em  Seia,  o  comércio  tradicional

praticamente desapareceu junto às vias que circundam o alto da Igreja Matriz, uma vez este

local foi perdendo escala, habitantes e conforto, estendendo-se atualmente a outras ruas com

maior amplitude e tráfego.

A imagem do centro urbano consolidado deteriorou-se ao longo do tempo e a descaracterização

e  deterioração  dos  imóveis  é  consequência  de  fenómenos  como  a  globalização,  a

desindustrialização, a emigração, a pressão especulativa, a desertificação, o envelhecimento da

população, a crise sentida no comércio tradicional, ou a dificuldade de mobilidade, que por sua

vez alteraram as formas de ocupação do território.
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Importa agora criar instrumentos e incentivos que atenuem estas problemáticas e que valorizem

aspetos  como  a  localização,  o  ambiente,  novos  usos,  novos  habitantes,  emprego,  turismo,

vivências, produtos locais, empreendedorismo, no sentido de impulsionar uma tendência inversa

rumo à requalificação e à valorização do lugar.

Uma outra ARU definida foi a  ARU da Vila às Fábricas que propõe delimitar uma área que é

contígua à área a que corresponde a génese da cidade - “o centro histórico” - constituindo a

primeira área de expansão do aglomerado urbano inicial, a população fixou-se em diferentes

bairros que se acoplaram à avenida principal que liga a cidade de Seia à vila de São Romão.

A intervenção neste espaço sublinha a importância do reequacionar o desenho da cidade que

tem ficado  comprometido  pelo  desestruturado crescimento  urbano  que  ocorreu  nas  últimas

décadas e a carência de qualidade arquitetónica da maioria das construções, sobretudo nas mais

recentes,  completam o  cenário  de descaracterização  do conjunto urbano face  à  envolvente

natural e às técnicas construtivas tradicionais que caracterizam a arquitetura beirã.

O Município reafirma a necessidade de se delimitar esta área como um espaço prioritário de

intervenção, em consequência do número de imóveis em mau estado de conservação e sobretudo

pela urgência na intervenção no desenho urbano desta área de modo a torna-la mais aprazível e

funcional.

Nesta conjuntura, a área de intervenção é delimitada a norte pela Avenida Terras de Sena, a

nascente pela Avenida 1º de Maio, a poente pelo conjunto compreendido pelo Bairro da Fisel e a

sul pela Rua Dr. Gaspar Rebelo.

O  enquadramento  urbano  da  área  delimitada  pela  ARU  “da  Vila  às  Fábricas”  espelha  o

desenvolvimento socioeconómico que a cidade foi alvo ao longo das últimas décadas. É portanto

fruto de áreas de expansão que foram crescendo sem planeamento e consequência de episódios

de  crescimento  económico,  da  especulação  imobiliária  e  também  do  desejo  político,  que

proporcionaram a falta de interligação, continuidade e coerência na estruturação da imagem da

cidade.

A implementação urbana caracteriza-se pela dispersão de várias centralidades, onde em cada

zona se agregaram tipologias de habitação, comércio e serviços.
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As assimetrias verificadas entre a zona mais antiga e central [o Centro Histórico] e as zonas de

expansão, carecem de um projeto uniformizador, pois as vias – avenidas e ruas - deram lugar a

bairros,  como já  referimos,  compostos  sobretudo por  edifícios  de  habitação,  com tipologias

diversas, desde a habitação unifamiliar até aos edifícios de apartamentos.

Ao  longo  das  últimas  décadas,  as  transformações  económicas  dos  métodos  de  produção,

distribuição e consumo desencadearam mudanças significativas nas formas de apropriação dos

espaços residenciais e nas restantes tipologias.

Neste enquadramento, a  construção do cemitério concluída no ano de 1881 originou que se

“rasgasse” um caminho entre o núcleo  urbano da vila  e esta infraestrutura.  Nesta zona de

vertente floresta da onde inicialmente se localizou um pequeno caminho a serpentear a encosta,

este passou a constituir o eixo de ligação entre o centro da cidade e as zonas de expansão da

Vila de Seia.

Assim, desde os anos 60 que o alargamento da malha urbana foi concretizado em diferentes

fases,  no entanto uma via estruturante (Av. 1º  de maio) representa a “espinha dorsal”, que

serpenteia  a  encosta  e  onde  se  acoplaram  a  ela  diferentes  fases  de  desenvolvimento,

compreendidas por bairros, ruas, e quarteirões.

Mais tarde, grandes unidades fabris consolidam-se a Sul da cidade (onde se implantam empresas

como a Fisel  e  a  Fercol)  relacionadas  com a produção de têxteis/tecidos  e  carpetes.  Estas

unidades  constituíram  o  motor  da  economia  local  durante  décadas.  Depois  construíram-se

também  a  Sul  diversas  escolas,  consequentemente  a  população  deslocou-se  para  Sul  pela

proximidade destas infraestruturas.

Em torno das unidades fabris Fisel e Fercol criadas respetivamente nos anos 1961 e 1966, e mais

tarde  junto  às  escolas  construídas  nos  anos  70-80,  cresceram  “dormitórios”,  edifícios

habitacionais que correspondem a áreas de expansão urbana, com alguns espaços comerciais.

Neste período surgiu a necessidade de alojar a população que trabalhava nas empresas e que

provinha  de  outros  aglomerados  urbanos  do  concelho  para  se  fixar  na  cidade.  Também se

construíram muitas residências para emigrantes nesta área de expansão.

A ampliação sucessiva da área inicial e mais contida de assentamento da matriz urbana tem

início nos anos 70 e 80, quando se desenvolve um processo de urbanização desregrado, e onde
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são concretizadas intervenções pontuais no que diz respeito ao domínio público. Mas é sobretudo

nesta altura que desponta a construção de edifícios para habitação coletiva que incorporaram a

malha urbana da cidade em diversos locais, que deram lugar a Bairros como o Bairro da Fisel,

Bairro  25  de  Abril,  Bairro  Nossa  Senhora  do  Rosário,  quer  na  zona  central,  quer  nas  zonas

adjacentes.  Os  bairros  somaram-se  junto  dos  edifícios  representativos,  como as  Igrejas,  as

Escolas ou o Centro de Saúde.

A imagem desta área onde se localizavam as principais fábricas deteriorou-se ao longo do tempo

e  a  descaracterização  e  decadência  dos  imóveis  é  consequência  de  fenómenos  como  a

globalização, a desindustrialização, e das diferentes crises económico-sociais que se têm travado

nas últimas décadas.

Com a conjuntura de crise dos têxteis no final dos anos 80 e 90, uma grande parte dos edifícios

industriais ficou desativada, exigindo à autarquia soluções para ocupar os pavilhões abandonados

com novas funções (onde para além da empresa Beiralã se foram fixando o CACE, a associação

de artesãos ou os CTT). Estas novas funções permitem que seja assegurada a manutenção destes

edifícios, evitando que esta área industrial localizada no núcleo da cidade se tornasse obsoleta.

A reconversão deste “aglomerado de pavilhões” que ocupa uma área de 4.5ha na malha urbana

consolidada constitui  um desafio sobretudo no que  diz  respeito à  conceção de empresas,  à

criação de núcleos empreendedores e de novas oportunidades.

Na perspetiva de enquadramento territorial e paisagístico, a expansão da malha urbana inicial

de  Seia  é  fortemente  condicionada  pela  topografia  do  território,  no  entanto,  a  pressão

construtiva introduziu uma lógica de crescimento denso e sem preocupações de estética ou de

requalificação ambiental.

Nestas áreas de expansão, a construção é compacta, caracterizada por uma arquitetura pobre e

sem referências  locais,  em que muitas  vezes  se constroem muros  altos  para conter  terra  e

vencer o desnível da encosta, de modo a criar plataformas de construção para habitações.

Assim, o crescimento e densidade construtiva refletem a desqualificação urbana e arquitetónica.

Os  espaços  exteriores  de  utilização  coletiva  são  praticamente  inexistentes  nestas  áreas

residenciais,  onde para além das  vivências urbanas se deveriam promover o lazer,  a prática

desportiva e a relação com a envolvente natural.
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Nestas zonas, o projeto urbano não deu prioridade aos espaços verdes, ou às infraestruturas

coletivas. Muitas vezes os passeios têm dimensão exígua e são pontuados por obstáculos (postes,

acesso a garagens, …) que dificultam a mobilidade pedonal.

Neste contexto, a atitude preconizada sobretudo nos anos 80 - a ânsia de construir muitos fogos,

escritórios  e  espaços  comerciais  -  descaracterizou  completamente  a  encosta  rasgada  pela

Avenida 1º de Maio. É neste local que se encontra a maioria do comércio e o único Hotel da

cidade.

Hoje na Avenida 1º de Maio, coexistem diversas volumetrias, cérceas, escalas, e alinhamentos

que vão compondo o conjunto desta “via corredor” sem se percecionar ordem ou hierarquia. Mas

é também na ligação da Avenida 1º de Maio com a Rua Dr.ª Ester da Cunha Barata que se localiza

um dos espaços mais interessantes da cidade, tratando-se de um “vazio urbano” onde se estende

o Largo da Feira Semanal que surge num espaço de “desafogo” no que se refere à perspetiva que

podemos deter relativa à envolvente natural.

Neste largo não existe qualquer edificação para além dos muros de contenção que suportam o

talude.  Trata-se  de  uma  encosta  onde  se  criou  uma  plataforma  com  6000m2  em  que  o

enquadramento paisagístico permite vislumbrar quer o núcleo central e mais antigo da cidade,

quer a sucessão de plataformas de pasto e cultivo que se localizavam nas áreas rurais  mais

próximas do núcleo central da vila.

A norte do largo da feira semanal localiza-se a ribeira da forja, um curso de água que ao longo

do tempo foi parcialmente canalizado e que se pretende agora requalificar nas encostas e no

curso  de  água  propriamente  dito.  É  nestes  espaços  que  se  pretende  dinamizar  uma  nova

centralidade  pela  localização  de  diversas  funções  que  podem  incrementar  desenvolvimento

económico para este local e para a cidade em geral.

A requalificação urbanística do Largo da Feira e área envolvente já iniciou e contempla o arranjo

do espaço público desde a Av. 1º de Maio, Largo da Feira, Largo do Cemitério, Ribeira da Forja,

refletindo também sobre novas funções, a relação entre estes espaços e as zonas verdes da

cidade - Parque Municipal e Jardim do CISE. Nesta circunstância, a intervenção nesta área em

muito contribuiria para a requalificação da imagem da cidade e para o seu desenvolvimento

urbano, económico e social.
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Tal como noutras cidades, os projetos urbanos desenvolvidos mais recentemente vincularam-se

muitas  vezes  a  projetos  emblemáticos,  na  sequência  de  iniciativas  excecionais  ou  até  de

intervenções de cariz político ou de ordenamento político/administrativo, como a reabilitação

urbana realizada nos anos 90 no Centro Histórico, ou a requalificação da Praça da República ou

do Largo Dr. Borges Pires, já no início do século XXI.

A requalificação da área a que corresponde a ARU da Vila às Fábricas e a interligação entre a

zona do Centro-Histórico e as restantes zonas da cidade, constitui provavelmente o principal

desafio  que  se  coloca ao  nível  da  política  urbanística  que  pretende encetar,  através  duma

perspetiva de mudança para com a leitura do espaço urbano e as possibilidades de intervenção

que urge concretizar.

Pretende-se na  ARU da Vila às Fábricas desenvolver não só operações de regeneração física e

económica,  mas  também de regeneração  social,  no  sentido  de  promover  a  inclusão  social,

combater a pobreza e a discriminação. Neste sentido serão fomentadas práticas que premeiem a

reabilitação urbana, resultante da adoção de critérios de eficiência energética nos edifícios, a

promoção  de  outras  atividades  económicas  e  dos  produtos  endógenos,  que  salvaguardem a

envolvente ambiental e uma comunidade inclusiva e solidária.

Importa ainda realçar que a estratégia de intervenção nas Áreas de Reabilitação Urbana e neste

caso na ARU da Vila às Fábricas deverão promover o seu contexto em território montanhoso e ser

acompanhadas por um plano de marketing  e  branding territorial  sob o slogan “Seia  –  viver,

investir, visitar”.

Enquadrado no modelo de governação dos Fundos Europeus Estruturais - Portugal 2020 e da sua

regulamentação  específica  aplicável  ao  cofinanciamento  e  aos  programas  operacionais

financiadores dos sistemas de incentivo e de apoio, o Município de Seia, sendo entidade elegível,

já  vê  em  implementação  a  sua  candidatura  no  âmbito  dos  Planos  Estratégicos  de

Desenvolvimento Urbano, que contempla na sua candidatura diversos âmbitos de intervenção,

desde a mobilidade urbana sustentável à regeneração urbana e às comunidades desfavorecidas.

Exemplo  da  vitalidade  desta  intervenção,  foi  a  operação  de  Reabilitação  do  Edifício  do

Conservatório – Casa das Artes, que se tratou de um investimento enquadrado no âmbito do

Plano  de  Ação  de  Reabilitação  Urbana  (Investimentos  incluídos  na  Pi  6.5  (6.e)  Regeneração

urbana. 
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Esta operação enquadra-se na tipologia na alínea c) da P.I 6.5 (6e) Qualificação e modernização

dos  edifícios  públicos,  visando  a  dinamização  de  atividades  económicas  em  meios  urbanos

através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas (indústrias criativas,

mostras de atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de ambientes urbanos

dinamizadores da criatividade, do networking e da inovação social.

Atualmente e após inauguração já se encontra em funcionamento pleno.
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III PARTE

DIAGNÓSTICO SOCIAL
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Diagnóstico Social

O diagnóstico pelo seu caráter dinâmico deve estar sempre aberto a novos dados e informações,

uma vez que se trata de uma ferramenta de trabalho inacabada que conduz a uma reelaboração

permanente  do  mesmo  (Idanez  &  Ander-Egg,  2007).  Assim,  cumprimento  do  artigo  35º  do

Decreto-lei 115/2006 o DS encontra-se na sua sexta atualização.

O DS pressupõe, assim, a utilização de metodologias participativas promovendo o confronto de

perspetivas e visões, preponderantes para a produção de conhecimento sobre a realidade social

da área geográfica em questão.

Para Guerra (2000) um bom diagnóstico garante a adequabilidade das respostas às necessidades

locais e é fundamental para garantir a eficácia de qualquer projeto de intervenção.

Considerando o quadro de fragilidades e oportunidades que se colocam a Seia nos próximos anos

e com o  objetivo de orientar  o  novo ciclo   de  desenvolvimento  social  e  económico  deste

território, foram identificadas 5 grandes ambições para Seia: 

Ambição 1 | Fazer de Seia uma cidade de referência ambiental; 
Ambição 2 | Construir uma sociedade de pleno emprego; 
Ambição 3 |  Preparar os jovens para a economia do conhecimento da inovação e do 

         empreendedorismo; 
Ambição 4 | Criar uma governação ao serviço do cidadão e da competitividade; 
Ambição 5 | Favorecer a atração de novos residentes.

O Município  de  Seia  assume também na  sua  atuação  os  princípios  subjacentes  à  estratégia

Europa 2030. 

Avisão da Estratégia Portugal 2030 pretende recuperar a economia e proteger o emprego,

e fazer da próxima década um período de recuperação e convergência de Portugal com a União

Europeia, assegurando maior resiliência e coesão, social e territorial.

A Estratégia Portugal 2030 está estruturada em torno de quatro agendas temáticas centrais para 

o desenvolvimento da economia, da sociedade e do território de Portugal no horizonte de 2030.
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Figura 14 – Agendas da Estratégia Portugal 2030.

A Agenda 1 coloca as pessoas no centro das preocupações e pretende promover uma sociedade

mais inclusiva e menos desigual, respondendo ainda aos desafios da transição demográfica e do

envelhecimento.  Estes  desafios  são  tanto  mais  necessários  face  às  consequências

socioeconómicas desencadeadas pelo surgimento do COVID-19 com reflexos no agudizar dessas

desigualdades nos públicos-alvo da presente agenda.

A Agenda 1 apresenta como objetivos para 2030: 

 Mitigar a perda populacional atualmente projetada para 2030, prosseguindo a recuperação dos
indicadores de natalidade e reforçando os saldos migratórios,

 Reduzir a incidência de fenómenos de exclusão, incluindo do desemprego de longa duração, e
pobreza e os indicadores de desigualdade e de precariedade laboral nos adultos, e especialmente
nos jovens, convergindo para os níveis médios da União Europeia.

A Agenda  2 enfrenta  os  bloqueios  das  qualificações  e  da  competitividade  e  transformação

estrutural do tecido produtivo, respondendo também aos novos desafios tecnológicos e societais

associados à transição digital e à indústria 4.0; às novas dinâmicas de crescimento setorial pós-

COVID; à necessidade de contribuir para a autonomização e resiliência geoestratégica da União

Europeia; e ao mesmo tempo garantir a capacitação e modernização do Estado para promover a

resposta a estes desafios.

A Agenda 2 apresenta como objetivos para 2030: 

 Aumentar a despesa total em I&D para 3% do PIB em 2030; 
 Reduzir  a  percentagem  de  adultos,  incluindo  jovens,  em  idade  ativa  sem  o  nível  de  ensino

secundário; 
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 Alcançar um nível de 60 % dos jovens com 20 anos que frequentem o ensino superior, com 50 % dos
graduados de educação terciária na faixa etária dos 30-34 anos até 2030; 

 Alcançar um nível de liderança europeia de competências digitais até 2030; 
 Reforçar  a  participação  de  adultos  em  formação  ao  longo  da  vida;  reforçar  a  autonomia  e

soberania produtiva da União Europeia; 
 Aumentar as exportações de bens e serviços, ambicionando-se atingir um volume de exportações

equivalente a 50 % do PIB na primeira metade desta década, com enfoque na performance da
balança tecnológica; 

 Aumentar a resiliência financeira e a digitalização das PME; aproximar os níveis de investimento
em capital de risco à média da Europa e reforçar a atração de investimento direto estrangeiro.

A Agenda 3 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de recursos,

promovendo  a  economia  circular  e  respondendo  ao  desafio  da  transição  energética  e  à

resiliência do território.

A Agenda 3 apresenta como objetivos para 2030: 

 Reduzir as emissões globais de GEE em 45% a 55% e em 40% no setor dos transportes face a 2005;
 Aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia; 
 Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo a

aumentar a capacidade de sequestro do carbono.

A Agenda 4 esta focada na coesão territorial, visa promover um desenvolvimento harmonioso do

conjunto do território nacional e, em especial, contribuir para reduzir a disparidade entre os

níveis de desenvolvimento das diversas regiões, em particular das regiões mais desfavorecidas,

num contexto de promoção de transições ecológicas e digitais com forte incidência territorial e

de superação dos impactos da pandemia e da crise económica nos territórios mais afetados, em

particular nos mais desfavorecidos.

A Agenda 4 apresenta como objetivos para 2030: 

 Promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional, assegurando que todas as 
regiões NUTS II convergem em PIB per capita com a média europeia.

O Portugal 2030 consubstancia, em Portugal, o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da

União Europeia, que vigorará de 2021 a 2027.

As  negociações  para  o  QFP  iniciaram-se  em  2018,  tendo  conhecido  importantes

desenvolvimentos em julho de 2020, no Conselho Europeu, que atribuiu a Portugal 29,8 mil M€,

dos quais 21 mil M€ no âmbito dos Fundos da Coesão (FEDER, FSE+ e FC). Para operacionalizar o

Portugal 2030 é necessário estabelecer um Acordo de Parceria com a Comissão Europeia.
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Neste  sentido,  e  tendo  como  referencial  estratégico  a  Estratégia  Portugal  2030,  foram

estabelecidos  os  seguintes  princípios  orientadores  para  o  próximo período  de  programação,

conforme figura seguinte.

Figura 15 – Portugal 2030 – Princípios de Programação.

A Programação será  efetuada  tendo  por  base  as  prioridades  elencadas  nas  quatros  Agendas

Temáticas da Estratégia Portugal  2030, as quais se articulam com os 5 Objetivos de Política

definidos pela Comissão Europeia.

Figura 16 – Portugal 2030 – Objetivos de Política definidos pela Comissão Europeia.

á́A Programação dos fundos ser , assim, efetuada tendo por base as prioridades elencadas nas

quatros Agendas Temáticas da Estratégia Portugal 2030, as quais se articulam com os 5 Objetivos

de Política definidos pela Comissão Europeia.

 OP1 - Uma Europa mais inteligente;
 OP2 - Uma Europa mais verde;
 OP3 - Uma europa mais conetada;
 OP4 - Uma Europa mais social;
 OP5 - Uma Europa mais próxima dos cidadãos.
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As seis prioridades da Comissão para 2019-2024 são:

 Pacto Ecológico Europeu  
A Europa ambiciona ser o  primeiro continente com impacto neutro no clima, graças a uma economia
moderna e eficiente em termos de recursos.

 Uma Europa preparada para a era digital  
A estratégia digital da UE permitirá empoderar as pessoas através de uma nova geração de tecnologias.

 Uma economia ao serviço das pessoas  
A UE deve criar um ambiente de investimento mais atrativo e um crescimento que crie empregos de
qualidade, especialmente para os jovens e as pequenas empresas.

 Uma Europa mais forte no mundo  
A UE reforçará a sua voz no mundo, fazendo a defesa do multilateralismo e de uma ordem internacional
assente em regras.

 Promoção do modo de vida europeu  
A Europa deve proteger o Estado de direito para defender a justiça e os valores fundamentais da UE.

 Um novo impulso para a democracia europeia  
Precisamos de dar mais voz aos europeus e proteger a nossa democracia de interferências externas, como
a desinformação e as mensagens de incitação ao ódio em linha.

As prioridades  do Programa Portugal 2030 assentam em 8 eixos, cada um deles com os seus

objetivos estratégicos:

Inovação  e  Conhecimento  -  Assegurar  as  condições  de  competitividade  empresarial  e  o  
desenvolvimento da base científica e tecnológica nacional  para uma estratégia  sustentada na  
inovação;
Qualificação, Formação e Emprego -  Assegurar a disponibilidade de recursos humanos  com as  
qualificações necessárias ao processo de desenvolvimento e transformação económica e social  
nacional, assegurando a sustentabilidade do emprego;
Sustentabilidade  demográfica  -  Travar  o  envelhecimento  populacional  e  assegurar  a  
sustentabilidade  demográfica,  assegurando  simultaneamente  a  provisão  e  bens  e  serviços  
adequados a uma população envelhecida;
Energia e alterações climáticas - Assegurar as condições para a diminuição da dependência
energética e de adaptação dos territórios às alterações climáticas, nomeadamente garantindo a 
gestão dos riscos associados;
Economia  do  Mar  -  Reforçar  o  potencial  económico  estratégico  da  Economia  do  Mar,  
assegurando a sustentabilidade ambiental e dos recursos marinhos;
Competitividade e  coesão dos  territórios  do  litoral  -  Assegurar  a  dinâmica económica  e a  
coesão social e territorial dos sistemas urbanos atlânticos;
Competitividade  e  coesão  dos  territórios  do  interior  -  Reforçar  a  competitividade  dos  
territórios  da  baixa  densidade  em  torno  de  cidades  médias,  potenciando  a  exploração  
sustentável dos  recursos  endógenos  e  o  desenvolvimento  rural,  diversificando  a  base  
económica para promover a sua convergência e garantindo a prestação de serviços públicos;
Agricultura/florestas  -  Promover  um  desenvolvimento  agrícola  competitivo  com  a  
valorização do regadio, a par de uma aposta estratégica reforçada na reforma florestal.

A  programação do próximo período de aplicação dos fundos da política de coesão da União

Europeia  (Fundo  Europeu  de  Desenvolvimento  Regional,  Fundo  Social  Europeu  e  Fundo  de

Coesão), com o foco nos desafios que se pretendem endereçar, beneficiando da experiência de

aplicação  do  Portugal  2020  e  explorando  todas  as  possibilidades  previstas  nas  propostas

regulamentares europeias  que garantam quer a coerência estratégica, quer a flexibilidade e
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eficiência  operacionais  necessárias  à  boa  execução  desses  fundos  europeus,  incluindo  a

possibilidade de recondução da designação dos atuais sistemas de gestão e controlo. Estabelece,

assim,  os seguintes princípios orientadores da programação e da implementação do Acordo de

Parceria 2021-2027:

Concentração: concentrar  o  apoio  dos  fundos  europeus  num  número  limitado  de  domínios
estratégicos  e tipologias  de intervenção por  forma a maximizar  o seu  impacte  nas  dimensões
económica, social, ambiental e territorial;
Simplificação: prosseguir  uma  estratégia  de  redução  dos  custos  administrativos  associados  à
gestão dos fundos;
Orientação para resultados: assegurar que a aplicação dos fundos europeus está centrada nos
resultados a atingir;
Abertura  à  inovação: através  da  experimentação  de  projetos-piloto  e  abordagens  territoriais
inovadoras em domínios financiados pelos fundos europeus;
Transparência  e prestação de contas: aplicar  à  gestão  dos  fundos  europeus  boas  práticas  de
informação pública dos apoios a conceder e de avaliação dos resultados;
Subsidiariedade: fazer coincidir o nível territorial de decisão das políticas com o nível de decisão
dos financiamentos;
Segregação das  funções  de  gestão  e  de  prevenção  de  conflitos  de  interesse: subordinar  o
modelo de gestão dos fundos europeus ao primado da separação rigorosa de funções de análise e
decisão, de pagamento, da função contabilística e de auditoria e controlo;
Sinergias entre fontes de financiamento nacionais e comunitárias: assegurar uma visão global
dos recursos mobilizados ao serviço da Estratégia.

Define também a seguinte estrutura operacional dos fundos da política de coesão:

a) Três PO Temáticos no Continente:

Demografia  e  inclusão, dando  cumprimento,  à  agenda  temática  da  Estratégia  «As  pessoas
primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade» e qualificações,
da  agenda  temática  da  Estratégia  «Digitalização,  inovação  e  qualificações  como  motores  do
desenvolvimento»;
Inovação  e  transição  digital,  dando  cumprimento,  principalmente,  à  agenda  temática  da
Estratégia «Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento»;
Transição climática e sustentabilidade dos recursos, dando cumprimento, à agenda temática da
Estratégia «Transição climática e sustentabilidade dos recursos».

b) Cinco PO Regionais no Continente, correspondentes ao território de cada NUTS II, dando

cumprimento,  principalmente,  à  agenda  temática  da  Estratégia  «Um  país  competitivo

externamente e coeso internamente»;

c) Dois PO Regionais nas Regiões Autónomas;

d) Um PO de Assistência Técnica.

Outro aspeto preponderante a ter em atenção prende-se com os objetivos de desenvolvimento

sustentável,  uma  vez  que  estes  estabelecem  metas  concretas  para  os  próximos  15 anos,

assegurando o equilíbrio entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável - económica,

social  e  ambiental,  e  centrando-se,  nomeadamente:  na  dignidade  humana;  na  estabilidade

regional e mundial; num planeta saudável; em sociedades justas e resilientes e na prosperidade

económica.
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O tecido social da Europa mudou substancialmente na última década e os fatores globais estão a

ter um impacto profundo sobre a forma como vivemos e trabalhamos. Esta tendência é, em

grande medida, irreversível e deverá evoluir mais rapidamente nos próximos anos em todos os 27

Estados-Membros.  Deverá  dar  origem  a  muitos  desafios  comuns  mas  também  criará  novas

oportunidades.

Na elaboração do diagnóstico Social e após auscultação dos parceiros sociais no âmbito da Rede

Social e de parceiros territoriais foram definidos 7 eixos estratégicos para explorar.

Eixos Estratégicos Prioritários

Eixo A – Ambiente, Turismo e Energia

Eixo B – Coesão Territorial, Acessibilidades e Parcerias

Eixo C – Educação, Formação e Qualificação Profissional

Eixo D – Intervenção Social 

Eixo E – Saúde e Qualidade de Vida

Eixo F – Tecido Empresarial, Empregabilidade e Empreendedorismo

Eixo G – Vulnerabilidades (Envelhecimento, Deficiências, Habitação, Multiculturalidade, Pandemia, Segurança e
Violência, Sem-abrigo) 

Quadro 62 – Eixos Estratégicos Prioritários. 
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Ambiente, Turismo e Energia

“…  há  responsabilidades  partilhadas  na  compatibilização  de  objectivos  de  desenvolvimento

sustentável  e  protecção  do  ambiente:  as  autoridades  nacionais,  regionais  e  locais,  as

associações de empresários e de ecologistas, as empresas, a comunicação social, as escolas, os

cientistas, os cidadãos e os próprios turistas – todos têm um papel a desempenhar na promoção

do desenvolvimento sustentável da atividade turística” (Moniz, 2006).

Situada no setor sudoeste da serra da Estrela, Seia assume-se como a porta de entrada na mais

imponente  montanha portuguesa,  um local  privilegiado de  encontro  com a  natureza no seu

estado mais puro. A diversidade e beleza paisagística,  enquanto área de grande importância

ecológica e de características únicas no país, a riqueza da gastronomia e o vasto património

cultural, material  e imaterial fazem de Seia um local que merece ser visitado, em qualquer

época do ano, assumindo-se com um concelho para as quatro estações. 

Os  dias  amenos e longos, da Primavera  e Verão,  são os  que  melhor  permitem desfrutar  da

Natureza,  convidando  à  prática  de  pedestrianismo  e  outros  desportos  de  natureza.  A este

respeito, o território tem ao dispor os Caminhos de Montanha, constituídos por uma rede de

percursos  pedestres  (com aproximadamente  100 km)  e percursos  cicláveis  (com 150  km de

trilhos de diferentes altimetrias). 

As lagoas da serra e as praias fluviais, entre outras áreas balneares construídas nas ribeiras e

rios,  de  águas  puras  e  cristalinas  constituem igualmente  interessantes  escolhas  no calor  do

Verão. Refrescar-se na única praia fluvial portuguesa situada num vale glaciário – a praia de

Loriga, com qualidade de água de ouro, ou nas praias fluviais de Sandomil, Vila Cova à Coelheira

(praia Acessível) e Lapa dos Dinheiros (praia Acessível) são ótimas opções. 

No Outono, a serra ganha cores quentes e suaves e, no Inverno, a neve transforma a paisagem e

cria  cenários  únicos  e  de  rara  beleza.  Neste  ambiente,  a  fruição  da  neve  e  a  prática  de

desportos de inverno são uma realidade exclusiva em Portugal.

A tudo isto, o concelho tem conseguido afirmar-se, ao longo do ano, através de um conjunto de

eventos  direcionados  para  públicos  distintos:  Feira  do Queijo,  Skyroad e Oh Meu Deus,  nas

vertentes do cicloturismo e ultra trail; Cabeça, Aldeia Natal; Festival de Jazz; Festival de Artes
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de Seia – Artis; Festa da Transumância e dos Pastores, Festas do Concelho, CineEco – Festival

Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, etc. 

No sopé da montanha, alojadas em vales cavados por rios e ribeiras, descobrem-se as Aldeias de

Montanha,  um  conjunto  de  aglomerados  representativos  de  um  riquíssimo  património

histórico/cultural e ambiental. Este património coletivo integra a Rede das Aldeias de Montanha,

um  projeto  de  desenvolvimento  que  proporciona  aos  visitantes  experiências  genuínas  num

contexto de montanha. 

No Queijo Serra da Estrela, no Requeijão de Seia, no pão de centeio, na Broa e Bolo Negro de

Loriga,  nos  enchidos  e  no  cabrito  serrano,  encontram-se  alguns  dos  melhores  Sabores  de

Montanha. Indissociável da gastronomia de montanha está, pois, o Vinho do Dão, um vinho de

altitude produzido nas encostas da serra da Estrela.

O concelho está também dotado de uma rede de equipamentos museológicos  e culturais de

grande relevância. Evidenciam-se o Museu do Brinquedo, o Museu Natural da Electricidade, o

Museu do Pão e numa vertente mais interpretativa, o CISE (Centro Interpretação da Serra da

Estrela). 

O Museu do Brinquedo com cerca de oito mil brinquedos em exposição, de Portugal e do mundo,

o museu apela à fantasia das crianças e favorece, nos mais idosos, o “regresso” aos tempos

felizes da infância.  Conhecer o Mundo a Brincar é a sala que preserva a memória da cultura

lúdica mundial com brinquedos típicos de todos os continentes. Na sala Memórias de Infância os

guizos, bonecas, carrinhos, animais de pano e de borracha recordar-lhe-ão os seus tempos de

criança.  Brincar… é sonhar é o espaço onde as histórias apelam ao sonho e à imaginação. Os

brinquedos tradicionais portugueses, de papel, barro, madeira, canas, cortiça … são exemplos da

identidade cultural de Portugal, por várias décadas de brincadeiras. 

No ano de 2011 foi aberto ao público o Museu Natural da Electricidade, que nasceu a partir da

centenária  Central  Hidroelétrica  da  Senhora  do  Desterro  e  tem  como  missão  divulgar  o

património tecnológico, histórico, natural e social associado à produção de energia elétrica em

Portugal,  de  1909 até à atualidade.  A exposição permanente  é composta por quatro grupos

geradores de energia equipados com turbinas  Pelton e alternadores síncronos, equipamentos

que,  durante  nove décadas,  permitiram o fornecimento de  eletricidade a 18  concelhos  dos

distritos da Guarda, de Viseu e de Castelo Branco. 
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O CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela assume-se como um local privilegiado na

descoberta da maior cadeia montanhosa de Portugal Continental, onde é possível conhecer o seu

património  natural  e  cultural.  Para  o  efeito  conta  com  um  conjunto  de  equipamentos

recreativos, didáticos e científicos únicos na região. Na exposição permanente é possível viajar

por toda a serra, com acesso às novas tecnologias e à realidade virtual. O CISE promove, ainda,

atividades de animação ambiental (percursos pedestres, saídas temáticas para observações de

fauna,  flora e  cogumelos,  passeios  fotográficos  e  workshops  diversos).  O  município  de  Seia

entende as alterações climáticas como um dos grandes desafios do século XXI. 

Relativamente aos indicadores do Turismo, de acordo com os últimos dados registados do INE, no

ano 2016, no concelho de Seia, existiam 28 estabelecimentos hoteleiros: repartindo-se por 2

hotéis,  9  alojamento  locais  e  17  de  turismo no  espaço  rural  e  turismo de  habitação,  com

capacidade de alojamento de 1097 camas.

Estabelecimentos Capacidade de alojamento

Total Hotelaria Alojamento
local

Turismo no
espaço rural e

turismo de
habitação

Total Hotelaria Alojamento
local

Turismo no espaço
rural e turismo de

habitação

2016 28 2 9 17 1097 - - 353

2015 22 2 5 15 941 - - 302
Quadro 63 - Estabelecimentos e capacidade de alojamento por município. Fonte: INE (2017).

O Município de Seia encontra-se na 18ª posição no nº total de hóspedes (48465) e na 19ª posição

no número de dormidas (83486) da região centro.

Hóspedes Dormidas Proveitos de aposento

Total Hotelaria Alojamento
local

Turismo no
espaço
rural e

turismo de
habitação

Total Hotelaria Alojamento
local

Turismo no
espaço rural
e turismo de

habitação

Total Hotelaria Alojamento
local

Turismo no
espaço
rural e

turismo de
habitação

Nº Milhares de euros

2016 48465 12266 83486 26944 2048 480

2015 37914 9991 64049 21031 1456 344

Quadro 64 - Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento nos estabelecimentos de alojamento turístico por município. Fonte: INE
(2017).

Segundo dados do INE, em relação ao turismo rural e turismo de habitação, Seia está no 1º lugar

no que diz respeito ao nº de dormidas (26944) e no 2º lugar no nº de hóspedes (12266), na região

centro obtém proveito de 1,9 Milhares de Euros.

Estada média
de hóspedes

estrangeiras/os

Capacidade
de

alojamento
por 1000
habitante

Hóspedes
por

habitante

Proporção
de hóspedes

de países
estrangeiros

Proporção
de dormidas
entre Julho-

Setembro

Dormidas em
estabelecimentos

de alojamento
turístico por 100

habitantes

Proveitos de
aposento por
capacidade

de
alojamento

Nº de noites Nº % Nº Milhares de
euros

2016 2,2 47,3 2,1 9,1 29,7 360,2 1,9
2015 1,9 40,2 1,6 9,7 30,8 273,5 1,5

Quadro 65 - Indicadores dos estabelecimentos de alojamento turístico por município. Fonte: INE (2017).
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No que diz respeito à nacionalidade dos hóspedes 97% são portugueses, 7% de países da UE28

(excluindo Portugal) e 2% de outros continentes (sobretudo da América).

Total Portugal

Europa
(excluindo
Portugal)

UE28 (excluindo Portugal)

África América Ásia Oceâni
a/ n.e

Total dos quais

Alemanha Espanha França Reino
Unido

2016 48465 44067 3293 3158 484 798 507 174 27 942 113 23

2015 37014 34248 2726 2633 445 643 414 159 23 758 152 7

Quadro 66 - Hóspedes nos estabelecimentos de alojamento turístico por município, segundo o continente de residência habitual.
Fonte: INE (2017).

 

Total
Dormidas

(Unidades)

Quota
2017 Var%

Total Hóspedes

(Unidades)
Var% REVPAR

Proveitos

(Unidades)

Taxas de
Ocupação

Alemanha 212180 3,14 31,56 93839 27,94
24,23€

3,62€

316307517

23,31

34,33

3,40

Bélgica 67403 1,00 10,23 28746 11,65

Brasil 240067 3,55 47,37 154412 49,76

Espanha 736185 10,88 15,64 363257 19,32

EUA 162316 2,40 88,16 84518 75,40

França 425727 6,29 14,96 207482 12,14

Holanda 91339 1,35 16,79 41518 9,26

Itália 246955 3,65 78,50 126124 53,02

Irlanda 50089 0,74 100,61 14946 76,65

Reino Unido 132659 1,96 37,41 52085 30,83

Outros 858087 12,69 56,71 466202 45,01

Total
Estrangeiros

3223007 47,65 36,33 1633129 32,77

Quadro 67 - Análise Mercados Centro de Portugal em 2017. Fonte: INE (Agosto 2018).

Concelho Total Nacional
Total

Estrangeiros
Alemanha Espanha França

Reino
Unido

África América Ásia
Oceânia

/n.e.
Outras
Países

Almeida 18379 12819 5560 158 2483 1807 359 6 182 0 5 560

Belmonte 21902 12059 9843 694 735 1012 734 25 3055 1980 164 1444

Celorico
da Beira

19744 16825 2919 106 599 783 89 14 271 115 68 874

Covilhã 264280 224356 39924 894 13524 4754 2416 1598 7634 3059 148 5897

Figueira
de Castelo

Rodrigo
8514 7093 1421 203 252 28 256 0 108 13 13 548

Fornos de
Algodres

20841 19662 1179 49 243 400 42 0 141 12 0 292

Fundão 84676 77345 7331 337 1322 2547 555 60 513 301 38 1658

Gouveia 12680 10085 2595 110 338 328 76 4 735 230 7 767

Guarda 74990 59932 15058 788 3294 3643 460 385 1150 3189 44 2105

Manteigas 18596 12499 6097 659 448 680 503 19 2129 201 86 1372

Mêda 16096 13113 2983 435 585 495 287 17 339 111 92 622

Pinhel 1727 1701 26 0 4 14 0 0 0 0 0 8

Sabugal 20158 18749 1409 72 403 642 50 7 82 0 7 146

Seia 83486 73898 9588 830 2153 1330 328 60 1344 169 25 3349

Trancoso 17208 13940 3268 220 385 643 102 3 682 731 45 457

Região
Beiras e
Serra da
Estrela

683277 574076 109201 5555 26768 19106 6257 2198 18365 10111 742 20099

Peso
Relativo (%) 100,00 84,02 15,98 0,81 3,92 2,80 0,92 0,32 2,69 1,48 0,13 2,94

Quadro  68 -  Dormidas nos Estabelecimentos de Alojamento Turístico, Nacionais e Estrangeiros por Concelho e Mercado - Região
Beiras e Serra da Estrela - Ano 2016. Fonte: INE (Agosto 2018 )16

16 Os dados apresentados referem-se ao total de dormidas dos estabelecimentos hoteleiros, alojamento local, turismo em espaço
rural e turismo de habitação.
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A adoção  de  uma  Estratégia  Municipal  de  Adaptação  às Alterações  Climáticas  (EMAAC)

pretende promover,  em  todo  o  território  municipal,  uma  resposta  adequada  às  múltiplas

problemáticas relacionadas com as alterações climáticas e colocar o município na linha da frente

a nível nacional, no que diz respeito a estas matérias. 

As projeções climáticas para o município de Seia apontam, entre outras alterações, para uma

potencial  diminuição  da  precipitação  total  anual  e  para  um  potencial  aumento  das

temperaturas, em particular das máximas no verão e outono, intensificando a ocorrência de

verões mais quentes e secos. É projetado ainda um aumento da frequência de ondas de  calor  e

de  eventos  de  precipitação  intensa  ou  muito intensa. 

Estas alterações poderão implicar um conjunto de impactos sobre o território municipal bem

como sobre os sistemas naturais e humanos que o compõem. Mesmo na presença de respostas

fundamentadas na adaptação planeada aos cenários climáticos futuros, existirão sempre riscos

climáticos  que  irão  afetar  o  município   em   múltiplos   aspetos   ambientais,  sociais  e

económicos. Torna-se por isso fundamental a análise, desenvolvimento e implementação de um

conjunto coerente e flexível de opções de adaptação que permitam ao município estar melhor

equipado para lidar com os potenciais  impactos das alterações climáticas,  bem como tomar

partido de potenciais oportunidades.  

Esta  EMAAC foca-se  na  identificação  de  opções  e  ações  de  adaptação  planeada  que  visem

promover a minimização  dos  efeitos  das  alterações  climáticas. A partir da identificação e

priorização das atuais vulnerabilidades e riscos climáticos e da sua projeção até ao final  do

século, o município de Seia procura promover um conjunto integrado de opções de adaptação

para responder não apenas ao clima futuro, mas igualmente aos diferentes impactos climáticos

já observados.  

A EMAAC de Seia constitui um instrumento a ser revisto e atualizado, com base na evolução do

conhecimento científico e das práticas de  adaptação às alterações climáticas. Sendo esta a

primeira estratégia do género no município pretende-se que seja um ponto de partida para  o

contínuo  desenvolvimento  de  políticas  territoriais  coerentes,  baseadas  nas  necessidades  dos

diferentes  grupos  populacionais  e  setores  económicos  e  que  permita  um  real  reforço  da

resiliência climática do município e de quem nele habita ou visita.   
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Apesar  desta  EMAAC  se  centrar   necessariamente   em   questões   relacionadas   com   a

adaptação,   o  município  reconhece  que  é  igualmente  essencial  a  adoção  de  respostas  de

mitigação, ou seja, de ações que promovam a redução das emissões de gases com efeito de

estufa (GEE). Assim sendo o município promoverá,  sempre  que  possível,  a  adoção  de  opções

de  adaptação  que  promovam  igualmente  a mitigação e que fomentem o correto planeamento

e desenvolvimento de uma sociedade e economia resiliente, competitiva e de baixo carbono, tal

como preconizado pela Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC

2020). 

A necessidade de intervenção face às alterações climáticas no sentido da adaptação local  é

fundamental, e é encarada na esfera municipal como matéria prioritária, pela inevitabilidade

que  os  seus  impactos  produzem  e  continuarão  a  produzir  no  território  e  quotidiano  da

população. 

Desta forma, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Seia 

tem como visão estratégica:

 Promoção e desenvolvimento da consciência cívica,do conhecimento técnico e da capacitação

institucional no entendimento e resposta às alterações climáticas, incorporando na gestão das

ações territoriais os fatores climáticos, compreendendo em particular os fatores associados às

projeções de evolução climática. 

A  Estratégia  Municipal  de  Adaptação  às  Alterações  Climáticas  do  Município  de  Seia,  em

conformidade com a Estratégia Nacional  de Adaptação  às Alterações Climáticas,  encontra-se

estruturada em quatro objetivos nucleares: 

 Objetivo 1 - Investigar, conhecer e (in) formar sobre o clima, as alterações climáticas e o seu
impacto na vida da comunidade que permitam identificar e implementar as opções de adaptação
em face do seu interesse económico, ambiental e social. 

 Objetivo 2 - Assumir a participação do público ( atores do setor público e do setor privado) como
fator essencial de legitimação e na definição das opções de adaptação, na sua implementação,
monitorização e avaliação, dinamizando a comunicação e criação de estruturas participativas e
decisórias. 

 Objetivo 3 - Promover a adoção de práticas de planeamento e gestão do território adequadas às
condições climáticas atuais e ao quadro projetado de alterações de curto, médio e longo prazo,
desenvolvendo  novas  práticas  de  gestão  do  risco  climático  numa  perspetiva  de  prevenção  e
aproveitamento de oportunidades. 

 Objetivo 4 - Cooperação Institucional para a investigação e conhecimento, designadamente com
universidades, outras instituições internacionais ou nacionais e ao nível local com a comunidade
intermunicipal e os municípios. 

A  Câmara   Municipal   (CM)   de   Seia   iniciou   em   2015,   no  âmbito   do   projeto

ClimAdaPT.Local,  o desenvolvimento da sua Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
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Climáticas  (EMAAC).  Como participante  no  projeto  e contando com o apoio de  uma equipa

técnica própria, a CM de Seia seguiu uma metodologia  de  base  designada  por  ADAM  (Apoio  à

Decisão  em  Adaptação  Municipal),  que  guiou  a elaboração desta estratégia, ao longo de um

conjunto de etapas e tarefas específicas. 

A metodologia ADAM foi desenvolvida integralmente no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local tendo

sido especialmente  adaptada  à  realidade  portuguesa  a  partir  do  modelo  desenvolvido  pelo

UKCIP2  (UK Climate Impacts Programme). 

As alterações climáticas são um dos principais desafios que as cidades e municípios terão de

enfrentar durante o século XXI. 

Segundo  o  quinto  relatório  de  avaliação  (AR5)  do  IPCC  (2013),  o  aquecimento  do  sistema

climático é inequívoco,  estimando-se que as concentrações de Dióxido de Carbono (CO2) na

atmosfera  terrestre  tenham  aumentado  em  40%  desde  o  período  pré-industrial,  devido

principalmente à queima de combustíveis fósseis e a alterações de usos do solo. As mais recentes

evidências apontam para que a atual concentração atmosférica de Gases com Efeito de Estufa

(GEE) não tenha tido precedentes pelo menos nos últimos 800 mil anos. Por exemplo, o período

de 1983 a 2012 foi provavelmente o período de 30 anos mais quente dos últimos 1400 anos e

cada uma das últimas 3 décadas foi sucessivamente a mais quente desde 1850. 

Evidências recentes apontam para que, no período entre 1880-2012, o aumento da temperatura

média global à superfície tenha sido de cerca de 0,85 [0,65 a 1,06] °C. Relativamente ao clima

futuro  espera-se  que  a  emissão  continuada  de  GEE  provoque  um  aumento  adicional  da

temperatura  média  global  e  variadas  alterações  no  sistema  climático,  que  apenas  uma

substancial e sustentada redução de emissões poderia limitar. Cenários recentes projetam um

aumento entre 0,3°C a 0,7°C para o período 2016-2035 e de 0,3°C a 4,8°C para o período 2081-

2100,  relativamente a 1986-2005. Assim e comparativamente a 1850-1900,  é provável  que a

temperatura média global à superfície supere os 1,5°C ou até mesmo os 2°C, até ao fim do

século XXI (2081-2100). 

O município de Seia localiza-se na região centro, e tem um clima mediterrâneo, do tipo Cs

(temperado  com  verão  seco)  segundo  a  classificação  de  Köppen-Geiger.   As   principais

alterações  climáticas  projetadas  para  o  município  de  Seia  são  apresentadas  de  forma

resumida na figura que se apresenta.
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Figura 17 - Resumo das principais alterações climáticas projetadas para o Município de Seia até final do século. Fonte: Município de

Seia (2018).

Figura 18 – Tabela resumo dos principais impactos associados a eventos climáticos com consequências observadas para o Município de
Seia. Fonte: Município de Seia (2018).
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 Coesão Territorial, Acessibilidades e Parcerias

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, para além de representar uma emergência de saúde 

pública,  que  obrigou  a  respostas  imediatas  no  plano  sanitário,  desencadeou  uma  retração

generalizada  da  atividade  económica,  originando  impactos  sem  precedentes  e  severas

consequências de ordem económica e social à escala mundial.

As  medidas  adotadas  para  controlar  a  doença  em  Portugal,  e  na  generalidade  dos  países

europeus, tiveram impacto direto no consumo das famílias e na atividade das empresas, o que

levou à adoção de medidas excecionais, nomeadamente de apoio à liquidez e à manutenção de

postos  de  trabalho  das  empresas,  evitando  a  destruição  irreversível  de  empregos  e  de

capacidade produtiva,  limitando também a perda de rendimentos  das  famílias.  As respostas

desencadeadas  para  mitigar  a  primeira  vaga  da  pandemia  foram  sendo  prolongadas,

aprofundadas e complementadas por novas medidas, de modo a conter os efeitos da segunda e

terceira vagas e que obrigaram, uma vez mais, à imposição de fortes medidas restritivas.

Perante os graves impactos da pandemia nas economias europeias, foi criado um instrumento

comunitário  estratégico  de  mitigação  do  impacto  económico  e  social  da  crise,  capaz  de

promover a convergência económica e a resiliência das economias da União, contribuindo para

assegurar  o crescimento sustentável  de longo prazo e para responder aos  desafios  da dupla

transição  para  uma sociedade  mais  ecológica  e  digital.  Foi  neste  contexto  que  o  Conselho

Europeu criou o Next Generation EU, um instrumento temporário de recuperação, a partir do

qual se desenvolve o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, onde se enquadra este Plano de

Recuperação e Resiliência (PRR).

O Next Generation EU apresenta-se como um mecanismo extraordinário que será utilizado pela

primeira vez na história da União e que demonstra o compromisso dos Estados-Membros com o

projeto  europeu,  baseado  na  prosperidade  partilhada.  Este  acordo  foi  determinante  para

assegurar  uma  resposta  dimensionada  e  atempada  a  uma  crise  sem  precedentes  e,  em

simultâneo, garantir a coesão do espaço europeu, mitigando os efeitos que decorreriam de uma

capacidade de resposta assimétrica entre Estados-Membros. A combinação dos fundos europeus

do Quadro Financeiro Plurianual e do Next Generation EU permitirá a Portugal aceder a um

volume de cerca de 50 mil milhões de euros (M€) no período de 2021 a 2029, considerando

apenas  as  subvenções.  Esta  oportunidade única permitirá  ao  país  recuperar  da severa  crise
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conjuntural com uma resposta estrutural, assegurando um crescimento robusto e sustentável,

sem deixar ninguém para trás.

O PRR português é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, e

vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que permitirá ao país retomar o

crescimento económico sustentado,  reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao

longo da próxima década.

A Estratégia Portugal 2030 estabelece uma trajetória de médio-prazo para o desenvolvimento

económico, social e ambiental do país no horizonte de uma década, preconizando opções para

ultrapassar o conjunto de bloqueios estruturais que se lhe têm colocado e que, em muitos casos,

foram aprofundados pela crise pandémica. 

O reforço da coesão económica e social através da redução das disparidades entre as regiões do

espaço comunitário é um objetivo claro da União Europeia.

A coesão territorial corresponde a um objetivo fundamental do desenvolvimento territorial.

Os  territórios  da  UE  caracterizam-se  por  uma  diversidade  incrível.  O  objetivo  da  coesão

territorial  consiste,  basicamente,  em  garantir  que  as  populações  dispõem  dos  mecanismos

necessários  para  aproveitar  ao  máximo as  características  intrínsecas  das  áreas  onde vivem.

Nenhum  cidadão  europeu  deve  ser  prejudicado  em  termos  de  acesso  a  serviços  públicos,

habitação ou oportunidades de emprego, simplesmente por viver numa determinada região. A

coesão territorial visa um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.

A coesão territorial é um conceito multidimensional com pelo menos três componentes:

 Qualidade territorial - qualidade do ambiente de trabalho e vivencial; padrões de qualidade de
vida semelhantes entre diferentes territórios; acesso equitativo aos serviços de interesse geral e
ao conhecimento;

 Eficiência  territorial - eficiência de recursos no que respeita à energia, ao solo e aos recursos
naturais; competitividade do tecido económico e atratividade do território; acessibilidade interna
e externa; capacidade de resistência às forças desagregadoras relacionadas com os processos de
globalização; integração territorial e cooperação entre regiões;

 Identidade territorial - presença de “capital social”; capacidade de desenvolver visões partilhadas
sobre  o  futuro;  especificidades  e  conhecimento  locais;  vocações  produtivas  e  vantagens
competitivas de cada território.

O Ato Único Europeu (1986) dirigiu as políticas comunitárias para o reforço da coesão económica

e social,  objetivo que  numa fase  inicial  se  traduziu  na procura da  redução  das  assimetrias

regionais com base na distribuição equitativa de fundos comunitários, mas que se revelou pouco
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eficaz. Apesar da diminuição das desigualdades entre estados membros, registou-se um aumento

as disparidades regionais dentro de cada estado, contrariando, assim, os objetivos de base para

os quais a Política de Coesão foi desenhada.

O Tratado de Lisboa (2009) e a nova estratégia de alto nível da UE (Europe 2020) introduziram

uma  terceira  dimensão:  a  coesão  territorial.  Com  a  clarificação  do  conceito  de  coesão

territorial,  inscrito  pela  primeira  vez  no  Tratado  de  Amesterdão  (1997),  e  adotado  como

princípio, é clara a função catalisadora da estratégia europeia para o desenvolvimento regional.

A partir dessa data, e de forma cada vez mais consistente, a coesão territorial é referência nas

políticas públicas europeias, passando o território a ser o terceiro pilar dessas mesmas políticas.

No Livro Verde Sobre a Coesão Territorial pode ler-se: “A coesão territorial procura alcançar o

desenvolvimento  harmonioso  de  todos  estes  territórios  e  facultar  aos  seus  habitantes  a

possibilidade de tirar o melhor partido das características de cada um deles. Nessa medida, a

coesão territorial é um fator de conversão da diferença em vantagem, contribuindo, assim, para

o  desenvolvimento  sustentável  de  toda  a  UE.  Neste  contexto  e,  de  acordo  com  o  mesmo

documento, a coesão territorial tem o propósito de alcançar o desenvolvimento socioeconómico

equilibrado e equitativo de todos os territórios, valorizar o seu capital físico, a sua diversidade,

complementaridade e endogeneidade.”

Em 2010, a importância do território é consagrada no documento “Territory matters to make

Europe  2020  a  success”,  assumindo-se  assim  a  territorialização  na  agenda  da  UE  para  o

desenvolvimento. A publicação da Agenda para o Território em 2011 consolida a importância do

território em matéria de desenvolvimento e define estratégias para a sua aplicação.

A referida estratégia “Europa 2020: a estratégia europeia de crescimento” determina 5 objetivos

e  iniciativas  emblemáticas  em  matéria  de  emprego,  inovação,  educação,  inclusão  social  e

clima/energia, que deverão ser alcançados até 2020. Cada país da UE adotou os seus próprios

objetivos nacionais em cada uma destas áreas (Comissão Europeia, 2012).

Paralelamente,  é  estruturada  uma  Agenda  para  o  Interior,  constituída  por  oito  iniciativas

transversais  que  refletem  os  desafios  e  questões  estruturantes  que  se  colocam  ao

desenvolvimento dos territórios do interior:

1. Envelhecimento com qualidade;
2. Inovação da base económica;
3. Capital territorial;
4. Cooperação transfronteiriça;
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5. Relação rural-urbana;
6. Acessibilidade digital;
7. Atratividade territorial;
8. Abordagens, redes e participação.

Cada  vez  mais,  o  Estado  confia  nas  Instituições  sociais  e  no  trabalho  de  proximidade  que

desenvolvem, no que concerne aos instrumentos necessários para desenvolverem em conjunto

outras iniciativas, para além das suas áreas tradicionais de atuação, fomentando a inovação, a

responsabilidade  social  e  a  sustentabilidade  envolta  de  uma  essência  empreendedora,

reforçando o potencial de crescimento do território e contribuindo para o reforço da coesão

social e do empowerment das comunidades.

Novos desafios se colocam neste território e às suas populações, uma vez que há a necessidade

de adequar as respostas aos novos perfis de utentes/clientes, aos diferentes graus de exclusão e

de vulnerabilidade,  na medida em que se procura compreender os mecanismos associados à

exclusão dos indivíduos e grupos, bem como as novas políticas/legislação que irão nortear no

futuro próximo a coesão social.

Assim, as entidades do setor social e solidário, do nosso concelho ou dos consórcios constituídos,

para fazer face aos desafios quotidianos, serão um pilar fundamental no suporte e apoio a todos

aqueles  que,  por  vicissitudes  diversas  se  encontrem  numa  situação  de  vulnerabilidade,

constituindo-se num instrumento mais próximo dos cidadãos e com maior capacidade de resposta

garantindo a equidade, a inclusão e o envolvimento, às situações de carência e desigualdade

social.

A capacitação institucional e a articulação entre as entidades locais com responsabilidade no

desenvolvimento e implementação de ações de intervenção social, contribuirão para minorar o

isolamento das populações, ampliar a atuação ao nível da saúde física e psicológica, melhorar a

qualidade de vida dos munícipes (e.g. quer em termos de prevenção, de promoção, de atuação

comunitária, dos cuidados diferenciados ou dos continuados), reforçar a coesão social, valorizar

as  características  idiossincráticas  associadas  à  multiculturalidade  ou  às  etnias,  valorizar  e

implementar  a  igualdade  de  género,  a  não  discriminação  em  razão  do  sexo,  na  área  da

orientação sexual e identidade de género e manter um continuo de atualização participada e

responsável, reforçando o empowerment e a participação de todos os indivíduos, com vista a um

planeamento estratégico, para o nosso concelho.
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A Resolução do Conselho de Ministros nº 98/2020 aprova a Estratégia Portugal 2030, decisiva para

a elaboração do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais para o ciclo de programação

2021-2017,  e  que estabelece  referências  para  a  condução  das  políticas  públicas  na  próxima

década, em prol da convergência externa, alicerçada na promoção da recuperação económica

face aos impactos da crise pandémica e no aumento da resiliência económica, social e territorial

perante choques imprevistos.

A Estratégia Portugal 2030 está estruturada em torno de quatro agendas temáticas centrais para

o desenvolvimento da economia, da sociedade e do território de Portugal no horizonte de 2030 e

que enquadrará a programação dos fundos da política de coesão para o período 2021-2027:

 As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade;
 Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento;
 Transição climática e sustentabilidade dos recursos.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela comunidade internacional em

setembro de 2015, representa um novo e ambicioso plano de resposta às tendências e desafios

globais. No cerne da Agenda 2030 estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e

as  metas  associadas,  que  vão até 2030.  Juntamente com as  outras  cimeiras  e  conferências

internacionais a realizadas em 2015 em Adis Abeba e Paris, a comunidade internacional tem um

novo e ambicioso enquadramento para que todos os países colaborem no âmbito de desafios

partilhados. Pela primeira vez, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são universalmente

aplicáveis a todos os países e a UE está empenhada em assumir uma posição de liderança na sua

aplicação.
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Educação, Formação e Qualificação Profissional

“É necessária uma mudança fundamental na maneira como pensamos o papel da educação no

desenvolvimento global, porque ela tem um efeito catalizador sobre o bem-estar das pessoas e

para  o  futuro  do  nosso  planeta  […].  Agora,  mais  do  que  nunca,  a  educação  tem  a

responsabilidade de se alinhar com os desafios e aspirações do século XXI, e promover os tipos

certos de valores e habilidades que irão permitir um crescimento sustentável e inclusivo, e uma

convivência pacífica“.           Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO

O direito universal à Educação como suporte de um desenvolvimento integrado e equilibrado da

sociedade impõe a implementação de medidas capazes de minimizar as desigualdades sociais

que  impedem  o  acesso  a  níveis  mais  elevados  de  escolarização  por  parte  dos  alunos  com

dificuldades económicas.

A Educação constitui um bem fundamental na vida de todas as pessoas, assumindo um papel

essencial  no  desenvolvimento  de  competências  académicas  e  qualificações,  mas também no

desenvolvimento pessoal e social de cada indivíduo, e da própria comunidade contribuindo para

um futuro sustentável.

A Organização das Nações Unidas definiu vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  (ODS)

até 2030, o 4º  objetivo referente à área da educação é:  garantir uma educação inclusiva e

equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para

todos, com várias metas definidas (UNESCO, 2017):

 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completam o ensino primário e secundário,
que deve ser de acesso livre, equitativo e de qualidade, conduzindo a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de quali-
dade na primeira infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, de modo a que estejam
preparados para o ensino primário.

 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,
profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à universidade.

 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações rele-
vantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empre-
endedorismo.

 Até 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos
os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com
deficiência, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade.

 Até 2030, garantir literacia e aptidões numéricas a todos os jovens e a uma substancial proporção
dos adultos, homens e mulheres.

 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e habilidades necessárias para
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da educação para o desenvolvimento
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sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de
uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

 Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às
deficiências e às questões de género, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e
não violentos, inclusivos e eficazes para todos.

 Até 2020, ampliar substancialmente, a nível global, o número de bolsas de estudo - para os países
em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países africanos - para o ensino superior, incluindo programas de formação
profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, científicos e de
engenharia, em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento.

 Até 2030, aumentar substancialmente o contingente  de professores  qualificados, inclusive por
meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimen-
to, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimen-
to.

A Câmara Municipal de Seia e as  Entidades parceiras,  assumiram alguns projetos e estratégias

cujos compromissos inerentes à sua execução e dinamização promovem os princípios da Agenda

2030, da ONU, exemplos disso são os seguintes projetos e programas:

 Conselho Municipal da Educação; 
 Plano de Educação Ambiental do Centro de Interpretação da Serra da Estrela;
 Ação Social Escolar;
 Autarquia Familiarmente Responsável;
 Cidade Amiga das Crianças - UNICEF; 
 Cidade Amiga do Desporto;
 Mês da Prevenção dos Maus Tratos InfantoJuvenis;
 Plano de Prevenção da  Equipa de Intervenção para a Problemática da Violência Doméstica

(EIVIDA);
 ExpoSocial;
 Semana do Brincar;
 … .

Atendendo  aos  indicadores  sociodemográficos  que  caracterizam  o  Município  de  Seia,

nomeadamente no que se refere ao nível de qualificação da população residente, cabe à Rede

Social,  em  particular,  ao  Município  e  aos  Estabelecimentos  de  Ensino  a  definição  de  um

compromisso conjunto com a educação e o desenvolvimento em prol dos seus munícipes.

De realçar  a continuidade do projeto O ATUA! Projeto de Empreendedorismo nas Escolas  da

Região, promovido no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar

(PIICIE),  que  foi  concebido  com o objetivo de inspirar  comunidades  educativas  para  a  ação

enquanto  agentes  de  mudança  do  seu  território,  incentivando  o  desenvolvimento  das

competências empreendedoras, fomentando a criação de uma geração de problema solvers. Para

atingir este objetivo foram desenvolvidos dois programas pedagógicos, “A Aventura da Estrela e

do Mondego” e “Cria o Teu Futuro”.
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O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) envolveos 15 concelhos da

CIMBSE, (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda,

Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal, Trancoso, Belmonte, Covilhã e Fundão).

Oferta de Educação, Formação e Ensino

Em Seia é prestado um serviço de educação que engloba os vários níveis de ensino, desde a

creche ao ensino superior. 

Estabelecimentos Públicos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

Agrupamento de Escolas de Seia Escola Evaristo Nogueira 
Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de

Carvalho 
Escola Profissional Serra da Estrela 

Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia
Conservatório de Música de Seia 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria
Rede Privada (Jardim-de-Infância) 

Centro Paroquial de Seia Fundação Aurora Borges 
Santa Casa da Misericórdia de Seia Centro de Assistência Paroquial de Loriga

Patronato da Sagrada Família Centro de Assistência Social N.ª Sr.ª de La Salette 
Quadro 69 - Organização da Rede Educativa/Formativa do Concelho de Seia. Fonte: Município de Seia (2020).

A rede pública de ensino é constituída por dois Agrupamentos de Escolas e pela Escola Evaristo

Nogueira.  O  Agrupamento  de  Escolas  de  Seia  é  uma  rede  orgânica  constituída  por  15

estabelecimentos de ensino que abrange uma população escolar desde o ensino pré-escolar até

ao 12.º ano. O Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho é constituído por sete

estabelecimentos  de  ensino  que  abrangem  alunos  desde  o  pré-escolar  até  ao  9º  ano  de

escolaridade. A Escola Evaristo Nogueira, do 2.º e 3º Ciclo, é um estabelecimento integrante da

Rede de Oferta Pública e de Ensino financiado pelo Ministério da Educação ao abrigo do contrato

de Associação.
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Rede Pública 

Estabelecimentos de Ensino Jardins-de-infância Escola do 1ºCEB Escolas do 2º e
3ºCEB

Escolas
Secundárias

Agrupamento de
Escolas Guilherme

Correia de Carvalho 

C. E. São Romão 
Sandomil Dr. Guilherme

Correia de
Carvalho 

Torroselo 

Sandomil* C. E. São Romão 

Torroselo* C. E. Seia 

Dr. Reis Leitão*
C. E. Seia Loriga 

Loriga
Dr. Reis Leitão

Vide 

Agrupamento de Escolas
de Seia

Tourais/
Paranhos 

Escola
Secundária de

Seia 

Tourais Tourais/Paranhos 
Vila Verde 
Pinhanços Santiago 
Sabugueiro Santa Marinha 
Santiago 

Dr. Abranches Ferrão

Dr. Abranches
FerrãoSanta Marinha 

São Martinho Escola
Secundária de

Seia
Travancinha 

Escola Evaristo
Nogueira

Escola Evaristo
Nogueira

Quadro 70 - Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública. Fonte: Município de Seia (2021).

Na rede pública, existe ainda uma escola do ensino superior politécnico, a Escola de Superior de

Turismo e Hotelaria, um polo do Instituto Politécnico da Guarda, que tem como oferta formativa

mestrados, licenciaturas e cursos de especialização tecnológica. Forma quadros superiores com

vista  ao  desempenho  de  atividades  profissionais  nas  áreas  Turismo,  da  Hotelaria  e  da

Restauração.

Paralelamente, existem mais duas escolas do ensino particular e cooperativo, com uma oferta

pública de educação:

 A Escola Profissional Serra da Estrela, que oferece cursos com equivalência do 9.º ano e ao 12.º
ano  (vocacionais,  profissionais  e  de  aprendizagem)  e  cursos  EFA,  estes  últimos  destinados  a
adultos;

 O Conservatório Música de Seia, uma escola do ensino vocacional artístico especializado de música
que desenvolve paralelamente ao  ensino regular uma componente vocacional do ensino básico,
funcionando em regime articulado com as escolas do 2º e 3º CEB.



Refiram-se ainda, na rede privada, seis estabelecimentos de ensino pré-escolar: 

 Patronato da Sagrada Família (São Romão);
 Santa Casa da Misericórdia de Seia;
 Centro Paroquial de Seia;
 Centro Social N.ª Sr.ª de La Sallete (Paranhos da Beira);
 Fundação Aurora Borges (Santa Marinha);
 Centro Paroquial de Loriga. 
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Nestes estabelecimentos de ensino é consagrado o direito à gratuitidade da educação, de acordo

com as  condições  socioeconómicas  das famílias,  direito atingido através de uma articulação

entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social.  

Creche e Educação Pré-Escolar

Os  primeiros  anos  de  vida  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  das  crianças.  Um dos

contextos  promotores  do  desenvolvimento  global  da  criança  é  a  creche,  uma  resposta

socioeducativa para crianças entre os 4 meses e os 3 anos de idades.

A educação pré-escolar é  “a primeira etapa da Educação Básica no processo de educação ao

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família”  (Lei de Bases do Sistema

Educativo, artigo 2º da lei 5/97 de 10 de Fevereiro). De frequência facultativa, destina-se às

crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico. Tem

objetivos que contemplam áreas não apenas de desenvolvimento pessoal e social da criança,

mas também de desenvolvimento intelectual, humano e expressivo.

Existem no  concelho  vinte  jardins-de-infância,  seis  do  ensino  privado e quatorze  do ensino

público,  estes  últimos  integrados  nos  dois  agrupamentos  de  escola  existentes  e  já  antes

mencionadas. 

Segundo dados da DGDEEC, desde 2006, a taxa real de pré-escolarização no município é superior

a 95%, contudo no ano letivo de 2015/2016 a taxa diminuiu para 92,3%, atingindo o valor mais

baixo no últimos 10 anos.

No entanto, fruto da diminuição da taxa de crescimento natural, verificou-se ao longo da década

de 90 e acentuou-se na última década, a diminuição dos alunos matriculados no ensino pré-

escolar. Nos últimos três anos esta tendência manteve-se, ainda que o decréscimo seja agora

menos acentuado, com a redução de 15 alunos no último ano. Nos dois últimos anos, o número

de matriculas é superior na rede pública do ensino pré-escolar.
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Jardim de
Infância

N.º
Alunos

N.º Salas N.º Alunos N.º Salas N.º Alunos N.º Salas N.º Alunos N.º Salas

Agrupamento
de Escolas de

Seia
61 11 68 10 64 9 65 9

Agrupamento
de Escolas
Guilherme
Correia de
Carvalho 

137 10 132 9 132 9 134 9

Rede
Particular 

239 16 214 14 190 - 172 -

TOTAL 437 37 414 19 386 - 371 -

Quadro 71 – N.º de Alunos do Ensino Pré-Escolar por Ano Escolar. Fonte: Município de Seia (2018).

A rede particular além do jardim de infância, tem a resposta socioeducativa de creche que está

disponível nas 6 instituições, como descrito nos seguintes quadros.

Estabelecimentos Anos letivos < 1 Ano 1 Ano 2 Anos Total Creche

F M F M F M

Centro de A. Paroquial de Loriga

2015/2016 1 1 3 0 4 1 10
2016/2017 0 0 2 1 3 0 6
2017/2018 0 0 1 0 2 1 4
2019/2020 9

Centro Paroquial de Seia

2015/2016 6 8 5 3 5 1 28
2016/2017 * * * * * * 46
2017/2018 * * * * * * *
2019/2020 66

Santa Casa da Misericórdia de Seia

2015/2016 4 4 19 20 23 24 94
2016/2017 9 7 15 12 22 25 90
2017/2018 7 15 19 23 18 14 96
2019/2020 98

Fundação Aurora Borges

2015/2016 0 1 5 2 1 2 11
2016/2017 1 0 2 2 5 2 12
2017/2018 0 1 2 0 3 2 8
2019/2020 11

Centro de A. Social de La Salette

2015/2016 6 3 6 4 7 2 28
2016/2017 2 1 8 4 6 4 25
2017/2018 * * * * * * 28
2019/2020 22

Patronato da Sagrada Família

2015/2016 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 1 4 7 5 3 5 25
2017/2018 0 1 2 5 9 5 22
2019/2020 16

Quadro 72 - N.º de alunos da creche na Rede Particular. Fonte: Município de Seia (2019).
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Estabelecimentos Anos letivos 3 Anos 4 Anos 5 Anos Total 
Jardim Infância

F M F M F M

Centro de A. Paroquial de Loriga

2015/2016 1 1 0 1 2 2 7
2016/2017 2 1 1 1 0 1 6
2017/2018 2 0 4 1 0 0 7
2019/2020 1 5 2 8

Centro Paroquial de Seia

2015/2016 8 7 9 8 6 16 54
2016/2017 7 10 6 6 10 13 52
2017/2018 * * * * * * *
2019/2020 31 16 20 67

Santa Casa da Misericórdia de Seia

2015/2016 8 25 9 11 12 18 83
2016/2017 21 21 4 19 11 9 85
2017/2018 24 21 18 21 4 19 107
2019/2020 46 19 46 111

Fundação Aurora Borges
2015/2016 3 2 2 1 0 3 11
2016/2017 0 2 2 2 0 1 7
2017/2018 3 1 1 1 2 2 10
2019/2020 1 1 3 5

Centro de A. Social de La Salette
2015/2016 7 3 3 6 6 2 27
2016/2017 2 5 5 3 3 6 24
2019/2020 10 12 9 31

Patronato da Sagrada Família

2015/2016 7 5 3 3 6 8 32
2016/2017 3 3 5 5 0 0 16
2017/2018 4 3 3 2 5 5 22
2019/2020 4 6 6 16

Quadro 73 - N.º de alunos do jardim de infância na Rede Particular. Fonte: Município de Seia (2019).

Jardim-de-Infância Anos
letivos

3 Anos 4 Anos 5 Anos
Total 

F M F M F M

Pinhanços

2015/2016 1 0 1 1 0 0 3
2016/2017 3 1 1 0 2 2 9
2017/2018 3 2 3 1 2 1 12
2019/2020 1 2 1 0 2 3 9

Sabugueiro

2015/2016 0 0 0 1 0 1 2
2016/2017 0 1 0 0 0 1 2
2017/2018 1 1 0 1 0 0 3
2019/2020 1 0 1 0 1 2 5

Santa Marinha

2015/2016 0 1 1 3 0 1 6
2016/2017 0 0 1 1 2 3 7
2017/2018 1 0 0 1 2 1 5
2019/2020 0 0 3 3 0 0 6

Santiago

2015/2016 0 3 3 1 5 6 18
2016/2017 0 5 0 3 3 1 12
2017/2018 3 2 1 5 0 4 15
2019/2020 4 3 2 3 0 0 6

São Martinho

2015/2016 1 1 0 0 0 1 3
2016/2017 0 1 2 1 0 0 4
2017/2018 1 0 0 1 0 1 3
2019/2020 2 2 1 1 2 0 9

Tourais

2015/2016 1 2 1 5 2 2 13
2016/2017 0 0 1 2 1 5 9
2017/2018 2 2 0 1 2 1 8

2019/2020 1 1 0 2 3 2 9

Travancinha

2015/2016 2 3 2 0 2 0 9
2016/2017 0 2 2 3 2 0 9
2017/2018 1 1 0 2 2 3 9
2019/2020 0 1 0 1 1 1 4

Vila Verde

2015/2016 1 1 2 2 2 1 9
2016/2017 2 0 1 1 2 2 8
2017/2018 1 2 2 0 1 1 7
2019/2020 2 1 1 2 1 1 8

Quadro 74 – N.º alunos por Jardins-de-Infância e por ano letivo no Agrupamento de Escolas de Seia. Fonte: Município de Seia (2019).
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Jardim-de-Infância Anos letivos
3 Anos 4 Anos 5 Anos

Total 
F M F M F M

Centro Escolar de São
Romão

2015/2016 7 4 7 12 11 9 50

2016/2017 8 4 11 4 11 14 52

2017/2018 10 8 8 7 13 5 51

2019/2020 10 11 8 10 9 8 56

Centro Escolar de
Seia

2015/2016 2 10 16 11 13 11 63

2016/2017 7 6 6 11 19 16 65

2017/2018 9 11 15 9 6 13 63

2019/2020 7 13 15 10 11 14 70

Loriga

2015/2016 3 1 0 0 0 1 5

2016/2017 4 0 1 1 0 0 6

2017/2018 0 1 4 0 1 2 8

2019/2020 0 3 0 0 2 1 6

Quadro 75 – N.º alunos por Jardins-de-Infância e por ano letivo no Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho.
Fonte: Município de Seia (2019).

Ensino Básico

O  ensino  básico,  com  uma  duração  de  9  anos  escolares  está  organizado  em  três  ciclos

sequenciais: 1.º Ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º Anos); 2.º Ciclo (5.º e 6.º Anos) e 3.º Ciclo (7.º, 8.º e 9.º Anos). A

articulação  entre  ciclos  obedece  a  uma  sequencialidade  progressiva,  numa  perspetiva  de

unidade do Ensino Básico, cabe a cada ciclo a função de complementar, aprofundar e alargar o

ciclo anterior.

Primeiro Ciclo do Ensino Básico

No 1.º ciclo, o ensino é global e visa o desenvolvimento de competências básicas em Língua

Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Expressões e funciona em regime de monodocência. 

Todas as escolas do primeiro ciclo do concelho são do ensino público. As escolas de Sandomil,

Torroselo,  Loriga,  Vide  e  os  Centros  escolares  de  Seia  e  S.  Romão  estão  integrados  no

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho. Ao Agrupamento de Escolas de Seia,

pertencem as escolas do 1.º Ciclo de Paranhos, Tourais, Pinhanços, Sabugueiro, Santa Comba,

Santiago, Santa Marinha, S. Martinho e escola Dr. Abranches Ferrão.

À semelhança do ocorrido com o decréscimo do número de alunos no ensino pré-escolar, mas de

forma mais acentuada, no 1.º Ciclo esta diminuição tem-se feito sentir nos dois agrupamentos de

escola, com o decréscimo de 58 alunos inscritos nos últimos três anos.
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Quadro 76 – Distribuição do N.º de alunos do 1ºCEB por escola, por agrupamento e ano letivo. Fonte: Município de Seia (2019).
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Escola Anos
Letivos

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Anos
Total 

F M F M F M F M

Dr. Abranches Ferrão

2015/2016 6 9 12 4 10 6 4 7 58

2016/2017 6 6 9 6 11 5 8 8 59

2017/2018 4 3 6 7 9 6 13 5 53

2019/2020 3 6 6 6 5 5 6 9 46

Tourais/Paranhos

2015/2016 5 6 9 8 9 6 5 6 54

2016/2017 11 6 6 7 7 8 9 6 60

2017/2018 6 12 12 7 4 6 7 8 62

2019/2020 6 7 13 9 6 11 6 13 71

Paranhos da Beira

2015/2016 3 1 4 6 3 2 3 4 26

2016/2017 3 0 3 3 4 4 3 2 22

2017/2018 1 1 3 0 2 1 4 4 16

Sabugueiro

2015/2016 4 0 1 5 0 0 0 0 10

2016/2017 0 1 4 0 1 5 0 0 8

2017/2018 0 1 1 1 3 0 1 5 12

Santa Marinha

2015/2016 0 1 3 4 3 5 3 2 21

2016/2017 0 5 0 1 3 4 4 4 21

2017/2018 2 3 0 4 0 1 2 4 16

2019/2020 1 2 3 3 2 3 0 5 19

Santiago

2015/2016 0 2 3 5 2 4 3 4 23

2016/2017 5 4 1 4 2 4 2 3 25

2017/2018 4 2 4 4 1 5 2 4 26

2019/2020 3 5 1 7 3 2 4 5 30
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e
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lh
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Dr. Reis Leitão

2015/2016 0 1 2 1 1 6 1 1 13

2016/2017 4 3 0 2 3 3 1 4 20

2017/2018 0 1 2 3 0 3 3 1 13

Sandomil

2015/2016 3 1 0 2 1 1 0 1 9

2016/2017 3 3 3 1 1 2 2 1 16

2017/2018 1 0 3 3 4 1 0 2 14

Centro Escolar de São
Romão

2015/2016 5 14 22 19 17 18 12 11 118

2016/2017 19 25 5 15 21 20 20 14 139

2017/2018 12 15 21 25 11 18 17 13 132

Centro Escolar de
Seia

2015/2016 34 35 24 33 32 30 34 40 272

2016/2017 20 26 38 37 33 31 35 29 249

2017/2018 36 28 27 31 32 36 35 32 257

Torroselo

2015/2016 1 1 2 0 2 3 1 1 11

2016/2017 1 1 2 1 1 0 2 3 11

2017/2018 1 1 1 1 2 1 1 1 9

Vide 2015/2016 0 0 1 1 0 0 1 1 4



Segundo e Terceiro Ciclo do Ensino Básico

O 2.º e 3.º Ciclo abrangem os alunos de 5.º e 6.º ano e 7.º 8.º e 9.º ano, respetivamente. Estão

organizados  por  disciplinas/áreas  disciplinares  não  curriculares  e  funcionam  em  regime  de

pluridocência, com professores especializados nas diferentes áreas disciplinares/disciplinas. 

No Município, a oferta destes dois ciclos é feita por quatro escolas públicas, integradas nos dois

agrupamentos de escolas, pela Escola Evaristo Nogueira, situada em S. Romão, uma escola da

rede de ensino público com contrato de associação e pela Escola Profissional da Serra da Estrela,

uma escola particular que integra também a rede de ensino público.

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) de jovens destinam-se a jovens com idade igual ou

superior a 15 anos e inferior a 23 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram a

escola sem terem concluído a escolaridade obrigatória.

Modalidade de
ensino

 N.º de Alunos

Ano letivo
2015/2016

Ano letivo
2016/2017

Ano letivo
2017/2018

Ensino Regular 883 875 860 823

Cursos CEF - - 44 23

Vocacional 47 - -
Quadro 77 – N.º de alunos do 2º e 3.º CEB por modalidade de ensino e ano letivo. Fonte: Município de Seia (2019).

Estes percursos possibilitam o prosseguimento de estudos/formação e permitem a aquisição de

competências profissionais, através de soluções flexíveis que vão de encontro aos interesses e

motivações  dos  jovens.  São  ofertas  formativas  organizadas  numa  sequência  de  etapas  de

formação consoante as habilitações de acesso.

À semelhança da tendência verificada no 1.º  CEB, também nas escolas  do 2.º  e  3.º CEB se

verificou uma diminuição do número de alunos, com exceção do 3º CEB em que o número de

alunos aumentou nos últimos 2 anos.
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Agrupament
os / Escolas

2º Ciclo 3º Ciclo Total

15/16 16/17 17/18 19/20 15/16 16/17 17/18 19/20 15/16 16/17 17/18 19/20

Agrupamento
de Escolas de

Seia
126 119 109 108 166 158 173 172 325 277 282 280

Agrupamento
de Escolas
Guilherme
Correia de
Carvalho

166 184 192 228 209 265 330 315 389 449 522 543

Escola
Evaristo
Nogueira

76 39 22 - 140 110 34 216 149 56 -

Escola
Profissional

Serra da
Estrela - CEF

- - - - - - 18 0 - - 18 0

Secundária
de Seia – CEF

8.º ano 
- - - 0 - - 26 15 - - 26 15

Secundária
de Seia – CEF

9.º ano
- - - 0 - - - 8 - - - 8

TOTAL 368 342 323 515 533 581 930 875 904 846

Quadro 78 – N.º de alunos do 2.º e 3.º CEB por ano letivo e Agrupamento de Escolas. Fonte: Município de Seia (2019).
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Escolas Número de alunos

2º Ciclo Total
2º

CEB

3º Ciclo Total
3º

CEB
Vocacional

Total
por

escola
Total 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano

Ano Letivo 2015/2016

Agrupamento de Escolas
Guilherme Correia de Carvalho

Dr. Guilherme Correia Carvalho 68 76 144 75 46 50 171 14 329
389

Dr. Reis Leitão 11 11 22 19 8 11 38 0 60

Agrupamento de Escolas de Seia
Dr. Abranches Ferrão 37 29 66 37 35 39 111 13 190

325
Tourais/Paranhos 34 26 60 20 19 16 55 20 135

Escola Evaristo Nogueira 41 35 76 49 58 33 140 0 216 216

Total por ano de Escolaridade 191 177 368 200 166 149 515 47 930

Ano Letivo 2016/2017

Agrupamento de Escolas
Guilherme Correia de Carvalho

Dr. Guilherme Correia Carvalho 105 68 173 115 70 44 229 402
449

Dr. Reis Leitão 0 11 11 12 16 8 36 47

Agrupamento de Escolas de Seia
Dr. Abranches Ferrão 31 37 68 31 32 30 93 161

277
Tourais/Paranhos 19 32 51 29 16 20 65 116

Escola Evaristo Nogueira 0 39 39 0 52 58 110 149 149

Total por ano de Escolaridade 155 187 342 187 186 160 533 875

Ano Letivo 2017/2018

Agrupamento de Escolas
Guilherme Correia de Carvalho

Dr. Guilherme Correia Carvalho 88 104 192 106 115 74 295 487
522

Dr. Reis Leitão 0 0 0 10 11 14 35 35

Agrupamento de Escolas de Seia

Dr. Abranches Ferrão 33 37 70 37 25 33 95 165

308Tourais/Paranhos 23 16 39 35 26 17 78 117

Secundária de Seia - CEF tipo 2 0 0 0 0 14 12 26 26

Escola Evaristo Nogueira 22 0 22 0 0 34 34 56 56

Escola Profissional Serra da Estrela - CEF 18 18 18

Total por ano de Escolaridade 166 157 323 188 191 202 581 904
Quadro 79 – N.º de alunos do 2º e 3º Ciclo por escola, Agrupamento de escola e ano letivo. Fonte: Município de Seia (2018).
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Agrupamento de Escolas de Seia 

O Agrupamento de Escolas de Seia é uma unidade orgânica de ensino público, abrangendo uma

população escolar desde a Educação Pré-Escolar ao 12.º ano de escolaridade.

Foi criado por despacho do Secretário de Estado da Educação, datado de 05 de Julho de 2010 e

resultou da agregação de três unidades de gestão: Agrupamento de Escolas Abranches Ferrão,

Agrupamento de Escolas de Tourais/Paranhos e Escola Secundária de Seia.

Com  sede  na  Escola  Secundária  de  Seia,  o  novo  Agrupamento  é  constituído  por  18

estabelecimentos de educação. Como Agrupamento vertical apresenta, sequencialmente, todos

os níveis de ensino e uma oferta formativa diversificada.

A Escola Secundária de Seia funciona num edifício de construção recente, desde 1986/87, no

bairro do Crestelo. Porém, tal como o referiu o Padre Dr. Quelhas Bigotte na sua Monografia da

Cidade de Seia, a história desta instituição escolar remonta ao ano de 1937 com a criação do

Colégio Dr. Simões Pereira.

O referido Colégio deveu-se à iniciativa e à ação de uma sociedade composta pelos Dr. Virgílio

Calixto Pires, Dr. António Mendes Cabral e Adriano de Almeida Melo. Começou a funcionar em

1937 sob a direção do Dr. Joaquim Félix, licenciado em Matemática, com instalação provisória na

casa da Família Miranda, no Largo da Misericórdia, onde permaneceu até à construção do novo

edifício  privativo  em  1940,  na  Avenida  Montes  Hermínios.  Foi-lhe  dado  o  nome  do  ilustre

Senense, Dr. António Simões Pereira, médico distinto, brioso, competente e sacrificado e, por

fim, mártir abnegado do seu dever profissional. Mais tarde veio a ser chamado de “ Externato Dr.

Simões Pereira”.

Com o decurso do tempo, este edifício tornou-se insuficiente face ao número de alunos. Daí a

necessidade da construção  de um novo bloco  escolar  na década de 60 que veio  suprir  tais

deficiências. A frequência que no início andava pelos 60/70 alunos, considerada importante para

a época, cresceu para cerca de 500 alunos naquela década, isto não só devido ao crescimento

escolar a nível nacional como ao progresso de Seia e das suas freguesias.

Com a criação de novos  estabelecimentos  de ensino nomeadamente o Ciclo  Preparatório,  a

Escola  Técnica  e  a  Secção  Liceal,  o  Externato  Dr.  Simões  Pereira,  que  sob  a  dedicada  e
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empenhada  direção  da  Drª.  Ester  Barata  da  Cunha  e  seu  marido  Dr.  Nunes  Pereira,  tinha

cumprido abnegadamente a sua missão, transformou-se em estabelecimento de Ensino Oficial

cujas instalações viriam a ser adquiridas pelo Estado.

Em Julho de 1970 foi criada a Escola Técnica Industrial e Comercial para começar a funcionar em

Outubro. No entanto, as pretensões para a criação de uma Escola Técnica remontam ao ano de

1924, ano em que o Presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal, João Dias Júnior,

remeteu às  instâncias  superiores por  intermédio  do  ilustríssimo filho de Seia,  Dr.  Abranches

Ferrão, então Ministro da Instrução, o pedido da criação de uma Escola Comercial e Industrial, a

qual acabou por ser criada pelo Decreto Lei n.º 10 275 de 10 de Novembro de 1924. Todavia, o

abandono da cadeira do poder pelo Dr. Abranches Ferrão fez com que a ideia não passasse das

páginas do diário do governo.

A Escola Técnica Industrial e Comercial iniciou então a sua atividade em 1970 com o Curso Geral

do Comércio, com o Curso de Formação Feminina e o Curso Eletromecânico.

A Secção Liceal começou a funcionar em Outubro de 1972 fruto das pressões geradas por um

grupo de Senenses junto das autoridades passando o Externato a Secção Liceal por Despacho do

Ministro da Educação Nacional de 14 de Julho. Com a Portaria de 20 de Abril de 1974 operou-se a

fusão da Escola Técnica e Comercial com a Secção Liceal.

A criação da Escola Secundária é definitivamente realizada com o Decreto Lei N.º 260-B/75, de

26 de Maio, que institucionaliza o seu funcionamento embora já funcionasse como tal. Logo no

início a sua população escolar rondou os mil alunos. Em 1980, à semelhança do que aconteceu no

resto do país, com a aplicação do Despacho 198/80 foi criado o 12º ano.

Durante  vários  anos  foram ministrados  na  escola  os  ensinos  Básico (3º  ciclo)  e  Secundário.

Porém, como resultado da aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo e da construção de

outras escolas no concelho de Seia, deixaram de ser lecionados gradualmente os 7º , 8º e 9º anos

do 3º ciclo diurno. O 9º ano foi lecionado pela última vez no ano de 1995/96 pelo que a escola

passou  a  funcionar  apenas  com o  ensino  secundário.  Contudo,  o  ensino  recorrente  noturno

continuou a ser lecionado quer ao nível do 3º ciclo do ensino básico quer ao nível do ensino

secundário.
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A Escola Dr. Abranches Ferrão entrou em funcionamento no ano de 1995, com o nome de Escola

Básica dos 2º e 3º Ciclos de Seia, nº 2. No ano de 1997, sua designação foi alterada para Escola

Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Abranches Ferrão, pelo Despacho nº 2084/1997.

Posteriormente, por despacho do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna de 4 de Maio

de 1999 foi constituído o Agrupamento de Escolas Abranches Ferrão.

No ano de 1999 foi construído o Pavilhão Gimnodesportivo, o qual foi inaugurado em Janeiro de

2000.

Em  Agosto  de  2003,  a  área  do  Agrupamento  foi  alargada,  passando  a  integrar  novos

estabelecimentos de ensino, Jardins de Infância e do 1º Ciclo de Ensino Básico.af2

No ano letivo de 2007/2008 com o encerramento de algumas escolas do 1º CEB, a Escola Básica

Dr. Abranches Ferrão teve um alargamento da sua oferta, passando a ter 3 níveis de ensino, 1º,

2º e 3º ciclos. Nesse ano entrou em funcionamento a Unidade de Apoio Especializado a alunos

com multi-deficiência e surdo-cegueira congénita.

Em resultado das políticas educativas, em agosto de 2010 o Agrupamento de Escolas Abranches

Ferrão foi  extinto,  passando a integrar o atual  Agrupamento de Escolas de Seia,  tendo esta

Unidade Orgânica mantido a designação de Escola Básica Dr. Abranches Ferrão.

A Escola Básica de Tourais-Paranhos, então designada por Escola C+S de Paranhos/Tourais (Seia)

foi oficialmente criada a 16 de Setembro de 1989 pela Portaria nº 823/89., tendo aberto as suas

portas em 1 de Setembro de 1991.

Está localizada no limite geográfico da União de Freguesias de Tourais e Lajes, servindo também

as populações das Freguesias de Paranhos da Beira e Girabolhos.

Pelo disposto no Despacho  nº  13313/2003,  de 08 de Julho de  2003,  publicado no Diário  da

República nº 55, II série, página nº 10186, tornou-se sede do Agrupamento de Tourais/Paranhos.

Funcionou então como sede de Agrupamento até ao final do ano letivo de 2010.

A partir do ano letivo de 2010/2011 esta escola passou a pertencer ao Agrupamento de Escolas
de Seia.

Diagnóstico Social 2018-2021 143



Figura 19 – Contactos 1.º CEB e JI. Fonte: AESeia(2021).

Figura 20 – Oferta Formativa 2021-2022. Fonte: AESeia(2021).
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2019-2020 2020-2021

Quadro Contratados Quadro Contratados

Docentes 124 170 127 18

Técnicos Superiores 1 2 1 2

Assistentes Técnicos 11 0 11 0

Assistentes Operacionais 54 0 55 0

190 19 194 20

Quadro 80 – Recursos Humanos. Fonte: AESeia(2021).

2019-2020 2020-2021

Regular Cursos Profissionais CEF EFA Regular Cursos Profissionais CEF EFA

JI 3 anos 22 22

JI 4 anos 22 22

JI 5 anos 28 31

1.º 33 42

2.º 48 36

3.º 37 49

4.º 50 34

5.º 46 54

6.º 68 48

7.º 70 70

8.º 52 14 65

9.º 54 8 51 5

10.º 91 69 115 41

11.º 109 52 89 65

12.º 91 47 18 102 51 18

Alunos 821 168 22 18 830 157 5 18

Turmas 57 12 2 1 51 12 1 1

1029 1010

Quadro 81 – Distribuição do n.º alunos por ano. Fonte: AESeia(2021).

A B Total

Dezembro 2019 115 177 292

Dezembro 2020 112 135 247

    Quadro 82 – Resumo dos alunos que beneficiam da Ação Social Escolar 2.º, 3.º Ciclos Ensino Básico e Secundário. Fonte:
AESeia(2021).
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Total

Dezembro 2019 75952

Dezembro 2020 35717

    Quadro 83 – Resumo do número de refeições servidas aos alunos. Fonte: AESeia(2021).

Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho (AEDrGCC) 

O AEDrGCC é uma instituição pública de direito privado com autonomia administrativa,  sem

autonomia patrimonial, enquadrado na Administração Central como Serviço Integrado e desde

logo sem possibilidade de contrair créditos.

O seu modelo organizacional  assenta numa base matricial  que potencia  a realização da sua

missão e objetivos salvaguardando a eficiência na utilização dos seus recursos, sem prejuízo da

sua eficácia  e cuja autonomia e gestão funcionam sob o princípio da responsabilidade e da

prestação de contas do Estado.

O AEDrGCC está sediado na Escola Básica Dr. Guilherme Correia de Carvalho, na cidade de Seia,

sendo constituído por escolas básicas que integram o ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino

básico, tendo a escola sede o ensino dos 2.º e 3.º ciclos.

A  classificação  orgânica  do  AEDrGCC  foi  definida,  para  o  ano  de  2020,  como  resulta  do

classificador e  tabelas  da Direção Geral  do Orçamento  -  DGO8 –  da forma que se segue  no

quadro:

Quadro 84 – Enquadramento AEDrGCC. Fonte: AEDrGCC(2021).

As orientações para o reordenamento da rede escolar do ensino básico e secundário emitidas

pela Resolução n.º 44/2010, de 1 de junho9, com publicação em Diário da República, I Série n.º

113, de 14 de junho de 2010, permitiram a criação da UO denominada Agrupamento de Escolas
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Guilherme Correia de Carvalho, AEGCC, conforme despacho de Sua Exa. o Secretário de Estado

da Educação, datado de 5 de julho de 2010. No entanto, por Portaria n.º 30/2014, de 5 de

fevereiro10, a UO passou a ser identificada por Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de

Carvalho, Seia, dando-se-lhe, hoje em dia, continuidade como parte integrante da rede escolar

pública do Ministério da Educação conforme Portaria n.º 45/2019, de 4 de fevereiro.

Sequencialmente, e em cumprimento do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,

que aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de

educação  pré-escolar  e  dos  ensinos  básico  e  secundário,  alterado  pelos  Decreto-Lei  n.º

224/2009, de 11 de setembro, e Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho que republica o dito

regime na versão atual, produziram-se os respetivos instrumentos de autonomia do AEDrGCC

para o período quadrienal 2019/2023, salientando-se os seguintes: a. Projeto Educativo (PE); b.

Regulamento Interno (RI); c. Orçamento.

 

Caracterização

A oferta educativa do AEDrGCC prevista no artigo 9.º do RI é desenvolvida em estabelecimentos

de  ensino básico,  nomeadamente:  Escola  Básica  Dr.  Guilherme Correia  de  Carvalho,  Seia;  

Escola Básica Dr. Reis Leitão, Loriga; Escola Básica de Seia e Escola Básica de São Romão. 

A Escola Básica Dr. Guilherme Correia de Carvalho que tem a sua origem na Escola Preparatória

Dr. Gaspar Rebelo iniciando a sua atividade em 1 de setembro de 1968, com ensino dos 5.º e 6.º

anos  de escolaridade, conforme Portaria n.º  23600/68, de 9 de setembro, conjugado com o

Decreto n.º 48572/68, de 9 de setembro. 

Presentemente assim denominada, é a escola sede do Agrupamento possuindo quatro pavilhões

em que dois deles são exclusivamente para aulas e os restantes dois servem de forma mista com

apoio de serviços e algumas salas de aulas. 

A Escola Básica Dr. Reis Leitão, outrora escola sede do Agrupamento de Escolas de Loriga extinto

por despacho do Secretário de Estado da Educação, de 5 de julho de 2010, foi integrada no atual

AEDrGCC no ano letivo de 2010/2011. Atualmente, de todo o edifício, apenas faz uso de duas

salas  para  1.º  CEB,  uma sala  para  JI,  uma sala  de convívio  para  os  alunos,  uma sala  para

prolongamento  (pré-escolar),  uma  sala  reprografia,  uma  biblioteca,  um  pavilhão

gimnodesportivo, um refeitório e instalações sanitárias. 
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A Escola Básica de Seia, inicialmente denominado Centro Escolar de Seia iniciou a sua atividade

no ano letivo de 2009/2010 em edifício próprio construído de raiz, tendo consequentemente

encerrado três escolas primárias, Ladeira, Crestelo e Dr. Afonso Costa, cuja população discente

passou a frequentar tal edifício. Dispõe de 17 salas para o 1.ºCEB, 4 para JI, uma sala para

docentes, um auditório, uma sala de reprografia, três gabinetes de trabalho, uma sala para a

Associação  de  Pais,  dois  salões  polivalentes,  uma  biblioteca,  um  refeitório  e  cozinha  e

instalações sanitárias. 

A Escola Básica de São Romão, inicialmente denominado Centro Escolar de São Romão iniciou a

sua atividade no ano letivo 2010/2011 em edifício  construído de raiz,  tendo 8 salas  para o

1.ºCEB, 3 para JI, uma sala TIC, uma sala para docentes, uma sala para não docentes, uma sala

de reprografia, dois gabinetes de trabalho, dois salões polivalentes, uma biblioteca com uma

sala de apoio, um refeitório e cozinha e instalações sanitárias. De salientar que a Escola Básica

de São Romão foi escola sede do Agrupamento de Escolas de São Romão extinto a dia 28/07/2009

por agregação nos termos do Despacho n.º 4463/2011, de 1 de março de 2011, com integração

no atual Agrupamento de Escolas. 

Figura 21 – Agrupamento de escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho área de abrangência. Fonte: AEDrGCC (2021).

A população docente total do AEDrGCC, independentemente da situação do local do serviço onde

desempenha as suas funções, podemos concluir que: a taxa de feminilidade é de 84,66% e a taxa

de masculinidade é de 15,34%;
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Intervalo Idade
Pirâmide etária

Masculino Feminino Total

Mais de 65 3 3 6

60-64 4 22 26

55-59 3 28 31

50-54 6 34 40

45-49 4 27 31

40-44 5 13 18

35-39 0 6 6

30-34 0 2 2

25-29 0 3 3

20-24 0 0 0

Total M/F 25 138 163

Total Geral 163

Quadro 85 – Pirâmide etária pessoal docente. Fonte:  AEDrGCC (2021).

Intervalo Idade
Pirâmide etária

Masculino Feminino Total

Mais de 65 0 3 3

60-64 2 11 13

55-59 2 9 11

50-54 2 4 6

45-49 2 5 7

40-44 0 9 9

35-39 1 0 1

30-34 0 0 0

25-29 0 0 0

20-24 0 0 0

Total M/F 9 41 50

Total Geral 50

Quadro 86 – Pirâmide etária pessoal não docente. Fonte:  AEDrGCC (2021).

Diagnóstico Social 2018-2021 149



Quadro 87 – População discente em 01/01/2020 e 31/12/2020. Fonte:  AEDrGCC (2021).
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Quadro 88 – Sucesso Escolar da UO vs Nacional. Fonte:  AEDrGCC (2021).
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Quadro 89– Número de alunos beneficiários da ASE e Escalões Abono de Família a 31/12. Fonte:  AEDrGCC (2021).

A segurança e o bem-estar dos nossos alunos foram das maiores preocupações de quem gere uma

organização que tem como princípio e fim uma educação de excelência para todos eles. Para tal

o  incremento  de  condições  de  aprendizagem  através  da  criação  e  melhoria  dos  espaços

destinados  a  esse  fim  foram  uma  constante  preocupação.  Neste  sentido  desenvolveram-se

algumas intervenções na escola, nomeadamente a nível da melhoria dos pisos de cinco salas de

aula, da papelaria, salão do refeitório e da sala de convívio do pessoal não docente. Foram ainda

feitas  reparações  significativas  nos  quadros  elétricos  e  a  reparação  urgente  da  rede  de

aquecimento do Pavilhão C.

A especificidade do ano 2020 e ainda do atual 2021, por imposição das medidas do plano de

contingência  devido ao Covid19,  trouxe a urgência  de adaptação a uma nova realidade.  Foi

necessário implementar medidas de acompanhamento dos alunos no ensino a distância, bem

como criar medidas que visam a utilização segura dos espaços escolares por parte dos nossos

alunos. Neste ponto contamos com a preciosa colaboração por parte do Município que, para além

da ajuda prestada na cedência de equipamento para o ensino a distância, assumiu a instalação

da sinalética nos espaços das nossas escolas, quer no interior quer no espaço exterior.

Contou-se,  ainda,  com um reforço  de  verbas  provenientes  do  Ministério  da  Educação,  para

aquisição de material de proteção destinado aos alunos, pessoal docente e pessoal não docente,

para além da instalação de dispositivos para higienização das mãos.

Importa,  ainda,  referir  o envolvimento em projetos que visam a melhoria  da qualidade das

aprendizagens  dos  nossos  alunos,  bem como a  formação  dos  nossos  docentes.  É  exemplo  o
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Erasmus+KA1,  que  faculta  verbas  destinadas  à  formação  dos  docentes  em  contextos

internacionais,  promovendo  o  enriquecimento  em  termos  de  práticas  pedagógicas  e  da

implementação de novos ambientes de aprendizagem.

A prestação de contas é um momento importante de análise reflexiva partilhada, permitindo o

envolvimento da comunidade educativa na vida do Agrupamento e nas tomadas de decisão.

Da estatística produzida pode inferir-se que as  atividades desenvolvidas e a  sua consecução

produziram efeitos muito positivos, pois criaram as condições para que a grande maioria das

atividades previstas tivessem acontecido conforme o planeado. 

A necessidade implicou a aplicação de uma estratégia de gestão rigorosa. Esta estratégia de

gestão permitiu o normal funcionamento do nosso Agrupamento e a execução do Plano Anual de

Atividades.  Foi  sempre  nossa  preocupação  gerir  com  rigor  e  equilíbrio  as  verbas  postas  à

disposição do Agrupamento, como claramente se demonstra, não comprometendo, contudo, o

normal funcionamento do Agrupamento sustentado em princípios de racionalidade económica e

financeira.

As  orientações  que  presidiram  ao  exercício  da  gestão  foram  necessariamente  o  equilíbrio

financeiro  entre  as  atividades  realizadas  e  os  meios  disponíveis.  O  presente  documento

disponibiliza  a  cada um dos  membros  do  Conselho Geral  e  à  Comunidade Educativa  no seu

conjunto os elementos necessários a uma reflexão sobre o desempenho do presente exercício,

nomeadamente, quanto aos meios, necessidades, gestão e à forma como foram estabelecidas as

prioridades definidas no Projeto Educativo. 

Podemos concluir que, ao longo do ano, o Agrupamento conseguiu, concretizar a grande maioria

das  atividades  do  Plano  Anual  de  Atividades,  contributo  importante  para  a  persecução  dos

objetivos a que se propõe o Projeto Educativo do Agrupamento.

Ensino Secundário

O ensino secundário engloba o 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade. Desde 2010, passou a ser de

frequência obrigatória para os jovens menores de dezoito anos.
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No concelho de Seia  o ensino  secundário é prestado pela Escola Secundária  de Seia,  Escola

Profissional Serra da Estrela e Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia, cobrindo um

conjunto alargado de percursos curriculares.

A oferta formativa do Ensino Secundário divide-se em quatro tipos de cursos: Cursos Científico –

Humanísticos, Cursos Educação e Formação, Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem.

Os Cursos Científico – Humanísticos são vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível

superior,  de  carácter  universitário  ou  politécnico,  têm  a  duração  de  3  anos  letivos

correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.

Os Cursos Profissionais e de Aprendizagem são modalidades de formação de dupla certificação

que conferem, simultaneamente, o nível 4 de formação profissional e uma habilitação escolar de

nível secundário.

Estes  cursos  promovem  a  formação  inicial  de  jovens  tendo  em  vista  o  aumento  da

empregabilidade e, além disso, possibilitam a progressão escolar e profissional.

Os cursos profissionais e de aprendizagem destinam-se a jovens com idade inferior a 25 anos que

concluíram com aproveitamento o 3.º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente e não detenham uma

habilitação escolar de nível secundário ou equivalente.

Na Escola Secundária de Seia verifica-se uma diminuição do número de alunos desde o ano letivo

de  2015/2016  (567  alunos)  até  2019/2020  (427  alunos),  predominando  o  número  de  alunos

matriculados no ensino regular e na área de Ciências e Tecnologias.

Na Escola Profissional da Serra da Estrela o número de alunos também diminuiu nos três últimos

anos letivos, sendo atualmente o curso profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão, o

curso com  mais alunos.  A escola acolhe alunos de nacionalidade estrangeira,  no ano letivo

2017/2018, encontram-se matriculados 10 alunos de São Tomé, 5 rapazes e 5 raparigas, com

idades compreendidas entre os 16 anos e os 21 anos, distribuídos pelos 1º e o 2º ano de cursos

profissionais.

No  âmbito  dos  projetos  educativos  em  que  a  Escola  Profissional  da  Serra  da  Estrela  tem

participado, destacam-se:
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 Prémio  Fundação  Ilídio  Pinho  Ciência  na  Escola,  com  dois  projetos  vencedores:  Sentinela  da
Natureza que consiste num sistema de prevenção de incêndios e Ribeira que consiste na proteção
de um recurso hídrico;

 Programa Ciência Viva, com o projeto Cansat através da construção de um micro satélite;
 Filarmonia  D'Ouro -  Concurso  Internacional  de  Orquestras  de  Sopro  (EPSE  venceu o  primeiro

prémio 2016);
 Terras de La Salette,  (EPSE venceu dois primeiros prémios com alunos do Curso Profissional de

Instrumentista de Sopro e Percussão);
 Jazz vai à Escola, (EPSE em março de 2018 permitiu contacto próximo com a música aos alunos do

1.º CEB);
 Programa  Erasmus  -  programa  de  mobilidade  em  que  alunos  e  recém-diplomados  têm  a

possibilidade de estar integrados, laboralmente, em Entidades fora do País, de acordo com a área
de formação;

 Feira Valorizar a Terra. 

A escola Evaristo Nogueira iniciou cursos profissionais para atribuição do 12.º ano, com

os cursos de Técnico de massagem e estética e bem-estar com 9 alunos no 10.º ano e 6

no 11.º ano, e o curso de técnico de apoio à família e de apoio à comunidade com 12

alunos no 10.º ano e 7 no 11.º ano.
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Oferta Formativa

N.º de Alunos por ano de escolaridade

Ano Letivo 2015/2016 Total
Por

Curso

Ano Letivo 2016/2017 Total
Por

Curso

Ano Letivo 2017/2018 Total
Por

Curso
10º Ano 11º Ano 12º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

 Cursos Científico – Humanísticos

Artes Visuais 15 27 13 55 17 17 22 56 14 20 13 47

Línguas e Humanidades 44 37 34 115 36 28 35 99 37 12 28 77

Ciências e Tecnologias 67 58 72 197 56 75 46 177 61 51 67 179

Ciências Sócio-económicas 0 26 0 26 9 0 25 34 0 7 0 7

Total 126 148 119 393 118 120 128 366 112 90 108 310

Curso Vocacional

Turismo 14 0 0 14 11

 Cursos Profissionais

Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos

13 0 10 23 0 11 0 11 0 0 11 11

Técnico de Apoio Psicossocial 0 0 36 36 11 0 0 11 0 9 0 9

Técnico de Manutenção Industrial -
Eletromecânica

18 0 17 35 0 17 0 17 0 0 17 17

Técnico de Receção 0 15 0 15 0 0 15 15 6 0 0 6

Técnico de Desporto 19 0 0 19 17 19 0 36

Técnico de Redes Elétricas 18 0 0 18

Técnico de Auxiliar de Saúde 9 0 0 9

Técnico de Análise Laboratorial 0 18 0 18 29 0 18 47 0 27 0 27

Técnico de Apoio Gestão 
Desportiva

14 0 0 14 0 13 0 13

Técnico de Mecatrónica 0 19 0 19 28 0 18 46 0 23 0 23

Total 45 52 63 160 87 41 51 179 50 78 28 156

Cursos de Educação e Formação

Informática 19

Total 19

Total por ano 567 575 466

Quadro 90 - Oferta Educativa e Formativa da Escola Secundária de Seia. Fonte: Estabelecimentos de Ensino. 
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Oferta Formativa

Número de alunos

Ano Letivo 2015/2016
Total

Total por
Tipologia
de Curso

Ano Letivo 2016/2017
Total 

Total por
Tipologia
de Curso

Ano Letivo 2017/2018
Total

1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano

Profissional

Profissional Técnico de Turismo 0 12 15 27

122

7 0 10 17

119

0 8 0 8

126

Profissional de Técnico de 
Comércio 0 0 8 8

Profissional de Técnico de 
Termalismo 21 0 0 21 20 12 9 41 10 8 12 30

Profissional de Instrumentista de
Sopro e Percussão 14 11 13 38 13 15 9 37 1 12 18 31

Profissional de Instrumentista de
Cordas e Tecla 3 2 7 12 2 3 3 8 3 2 3 8

Profissional de Técnico de 
Energias Renováveis 0 0 9 9 16 0 0 16 0 13 0 13

Profissional de Técnico de 
Produção agrária 0 0 7 7

Profissional Técnico de 
Multimédia 20 0 0 20

Profissional Técnico Auxiliar de 
Saúde 16 0 0 16

Vocacional*

Curso Vocacional Básico 02  
“Op. Informática”

19 - - 19

58

21 - - 0

20

Curso Vocacional Secundário 
01  “Técnico de Multimédia”

15 - - 15 - 11 - 11

Curso Vocacional Secundário 
02  “Técnico de Multimédia”

16 - - 16

Curso Vocacional Secundário 
02 “Eletrónica e 
Telecomunicações

8 - - 8 - 9 - 9

Aprendizagem

Curso de Aprendizagem de 
Técnico de Ótica Ocular

0 16 0 16 16 0 13 0 13 13

Total 96 41 59 196 58 63 31 152 50 43 33 126

Quadro 91 - Oferta Educativa e Formativa da Escola Profissional Serra da Estrela. Fonte: Estabelecimentos de Ensino. 

*A  partir do ano letivo 2016/2017, os cursos vocacionais foram extintos.
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Ano Letivo 2019/2020

10º Ano 11º Ano 12º Ano TOTAL TOTAL CURSO

Cursos Científico – Humanísticos

Artes Visuais 14 14 9 37

277
Línguas e Humanidades 26 26 37 89

Ciências e Tecnologias 49 48 38 135

Ciências Sócio-económicas 0 16 0 16

Profissionais

Técnico de Apoio Psicossocial 0 12 0 12

150

Técnico de Manutenção Industrial - 
Eletromecânica

0 16 0 16

Técnico de Receção 19 0 5 24

Técnico de Desporto 23 0 0 23

Técnico de Redes Elétricas 11 0 16 27

Técnico de Auxiliar de Saúde 0 0 10 10

Técnico de Análise Laboratorial 0 12 0 12

Técnico de Informática - Sistemas 0 12 0 12

Técnico de Mecatrónica 14 0 0 14

TOTAL 427
Quadro 92 - Oferta Educativa e Formativa da Escola Profissional Serra da Estrela. Fonte: Município de Seia (2019). 

Estabelecimento de Ensino
Ano letivo

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Escola Profissional Serra da Estrela 122 119 126 201 -

Escola Secundária de Seia 160 179 156 - 150

Total 282 298 282 - -
Quadro 93 - Alunos matriculados em Cursos Profissionais, segundo ano letivo, por escola. Fonte: Estabelecimentos de Ensino. 

Escola Profissional da Serra da Estrela 

A Escola  Profissional  da  Serra  da  Estrela,  EPSE,  iniciou  a  sua  atividade  no  ano  letivo  de

1993/1994, com a assinatura do Contrato-Programa, subscrito a 26 de outubro de 1993, entre o

Ministério  da  Educação,  a  Associação  dos  Antigos  Alunos  do  Colégio  Dr.  Simões  Pereira,  a

Sociedade  de  Investimento  da  Serra  da  Estrela  -  IMOESTRELA,  Lda.  e  a  Sociedade  de

Desenvolvimento  Agro  Pecuária  e  Florestal  -  SOFLAGRE  S.A.  na  qualidade  de  entidades

promotoras.
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Inicialmente, a Escola começou por se instalar em dois blocos de edifícios sitos na Rua Leonardo

Pessoa Homem, nº12, na Quinta da Nogueira. Posteriormente, e passados cinco anos, por virtude

da inserção/aceitação da Escola, do aumento gradual do número e diversidade de cursos/turmas

nela  ministrados  e,  consequentemente,  da  sua  população  escolar,  tais  instalações  vieram a

revelar-se manifestamente insuficientes,  pelo que houve necessidade de encontrar um outro

espaço para o funcionamento da Escola. Assim, esta passou a ocupar o edifício do antigo Colégio

Dr. Simões Pereira, sito à Avenida dos Hermínios, nº10, próximo do Hospital  e do centro da

Cidade. 

Paralelamente à mutação física e espacial, ocorreu uma outra transformação, por exigências de

ordem legal. Com efeito, por força da entrada em vigor do Decreto-Lei nº4/98, de 8 de janeiro,

diploma que veio estabelecer um novo regime jurídico para as escolas profissionais, revogando o

anterior Decreto-Lei nº 70/93, de 10 de março, as escolas profissionais – e a EPSE aqui incluída -,

passaram a ser propriedade de entidades jurídicas, continuando com autonomia administrativa,

financeira e pedagógica. Deste modo, por virtude da criação de tal regime, passou a PRO SENA –

Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S. A. a assumir todos os direitos e responsabilidades

pela Escola Profissional da Serra da Estrela, na qualidade de entidade proprietária desta.

Sendo uma Escola com quase 30 anos de existência, compete-lhe refletir sobre a sua atividade

ao longo dos anos para projetar, no futuro, todos os desafios que lhe são propostos. Assim, a

EPSE baseou- se no Perfil do Aluno à saída do Secundário para elaborar o seu Projeto Educativo,

garantindo uma preparação adequada para o exercício da cidadania ativa em pleno Séc. XXI. 

Face  às  necessidades  identificadas  pelo  mercado de  trabalho,  sem esquecer  as  opções  dos

Alunos, é urgente moldar constantemente a oferta formativa. Adaptando-se, assim, às novas

exigências que a sociedade impõe, tanto do ponto de vista sociocultural como das conjeturas

que os mercados de trabalho exigem, a EPSE potencia uma formação enquadrada e responsável,

sempre ligada às demandas e parcerias que estabelece com os Stakeholders.

A motivação constante para uma Formação e Certificação Escolar  e Qualificação Profissional

adequadas  e  contínuas,  assentes  numa  estrutura  com  serviços  orientados  e  flexíveis,  são

fundamentais para o desenvolvimento de uma ação concertada que visa quer o Sucesso Escolar

quer a valorização pessoal do(a) Aluno(a).  
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A EPSE pretende ser um modelo de referência no Ensino Profissional, garantindo uma oferta

assente  nas  áreas  das  artes  performativas,  das  tecnologias  e  do  bem-estar  e  saúde;  ser

reconhecida pela qualidade, rigor, exigência, criatividade e inovação a nível regional, nacional e

Internacional  e  contribuir  para  a  qualificação  individual  e

cidadania democrática dos nossos alunos. 

Esta Escola rege a sua atuação com base em valores fundados na cooperação; responsabilidade e

integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; Cidadania e participação

e liberdade e pretende potenciar uma educação sustentada em valores de Base Humanista.

A EPSE tem, ainda, como missão proporcionar a cada pessoa um ensino de qualidade, exigente e

focado na sua preparação holística, quer seja direcionada para o mercado de trabalho, cada vez

mais exigente e global, ou para o prosseguimento de estudos. Orienta, assim, as suas práticas

para: Formar um cidadão socialmente consciente e ativo profissionalmente, com Foco no aluno e

potenciando  a  sua  perseverança,  confiança,  atitude  positiva,  criatividade,  inovação  e

empreendedorismo e, também, valorar a Cidadania.

Sendo esta uma Escola que promove a melhoria contínua da sua atividade e dos serviços que

presta iniciou o processo de Certificação de Qualidade alinhado com o EQAVET, tendo adquirido o

Selo Certificado n.º112/220, no dia nove de setembro de dois mil e vinte, para 3 anos, mantendo

e zelando por um ensino de qualidade, de melhoria, de redução da taxa de abandono escolar e

contribuindo para a entrada de alunos no Ensino Profissional.

A EPSE tem autorização prévia de funcionamento para lecionar os seguintes Cursos de Educação

e Formação, Tipo III, que conferem uma certificação escolar de nível básico e uma qualificação

profissional: CEF de Operador de Informática.

Tem, ainda, autorização prévia de funcionamento para lecionar os seguintes Cursos Profissionais

que conferem uma dupla certificação: qualificação escolar de nível secundário e certificação

profissional: 

 Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão/Cordas e Tecla;
 Curso Profissional de Técnico de Multimédia;
 Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde;
 Curso Profissional de Técnico de Termalismo;
 Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis;
 Curso Profissional de Técnico de Turismo;
 Curso Profissional de Técnico de Gestão;
 Curso Profissional de Interpretação;
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 Curso Profissional de Técnico de Comércio;
 Curso Profissional de Técnico de Construção Civil;
 Curso Profissional de Técnico Topógrafo-Geómetra;
 Curso Profissional de Técnico de Organização de Eventos;
 Curso Profissional de Técnico de Serviços Jurídicos;
 Curso Profissional de Técnico de Produção e Tecnologias da Música;
 Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária;
 Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia. 

Incluímos no próximo ano letivo os Cursos: 

 Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Farmácia;
 Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing; Relações Públicas e Publicidade;
 Curso Profissional de Técnico de Serviço e Comunicação Digital;
 Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria;
 Curso Profissional de Técnico de Restaurante e Bar. 

Importa referir que a oferta formativa da EPSE é escolhida, todos os anos, mediante a listagem

dos vários Cursos Profissionais com autorização prévia de funcionamento.

No ano letivo 2020/2021, a EPSE abriu 4 novas Turmas com as seguintes vagas preenchidas:

 Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão/Cordas e Tecla - 14 vagas;
 Curso Profissional de Técnico de Termalismo - 16 vagas;
 Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde - 16 vagas;
 Curso Profissional de Técnico de Multimédia - 18 vagas. 

Turmas Nº Total Alunos Género Feminino Género Masculino

T74 – Curso Profissional de Técnico de
Termalismo/Auxiliar de Saúde 17 14 3

T75 – Curso Profissional de Técnico de Multimédia 10 3 7
T76 – Curso Profissional de Instrumentista de Sopro

e Percussão/Cordas e Tecla 13 8 5
Quadro 94 - Nº de alunos inscritos por Curso/género/Ano Curricular – 3º ano (12º ano de escolaridade). EPSE (2021).

Turmas Nº Total Alunos Género Feminino Género Masculino

T77 – Curso Profissional de Instrumentista de Sopro
e Percussão/Cordas e Tecla 12 4 8

T78 – Curso Profissional de Técnico de Multimédia
12 2 10

T79  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de  Energias
Renováveis/Auxiliar de Saúde 18 9 9

Quadro 95 - Nº de alunos inscritos por Curso/género/Ano Curricular – 2.º ano (11º ano de escolaridade). EPSE (2021).
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Turmas Nº Total Alunos Género Feminino Género Masculino

10-ISPCT – Curso Profissional de Instrumentista de
Sopro e Percussão/Cordas e Tecla 13 8 5
10-TM  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Multimédia 19 6 13
10-TAS – Curso Profissional de Técnico de Auxiliar
de Saúde 14 10 4
10-TT  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Termalismo 10 10 0

Quadro 96 - Nº de alunos inscritos por Curso/género/Ano Curricular – 1º ano (10.º ano de escolaridade). EPSE (2021).

Proveniência

Turmas Nº Total Alunos Concelho Fora do concelho

T74  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Termalismo/Auxiliar de Saúde 17 8

6 +
3 PALOP

T75 – Curso Profissional de Técnico de Multimédia 10 9 1

T76 – Curso Profissional de Instrumentista de Sopro
e Percussão/Cordas e Tecla

13 6 7

Quadro 97 - Distribuição dos Alunos por Curso/proveniência (concelho, freguesia)/nacionalidade/Ano Curricular – 3º ano
(12º ano de escolaridade). EPSE (2021).

Proveniência

Turmas Nº Total Alunos Concelho Fora do concelho

T77 – Curso Profissional de Instrumentista de Sopro
e Percussão/Cordas e Tecla 12 2 10

T78 – Curso Profissional de Técnico de Multimédia 12 10 2

T79  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de  Energias
Renováveis/Auxiliar de Saúde 18 11 3 +

PALOP - 4
Quadro 98 - Distribuição dos Alunos por Curso/proveniência (concelho, freguesia)/nacionalidade/Ano Curricular – 2º ano

(11º ano de escolaridade). EPSE (2021).

Proveniência

Turmas Nº Total Alunos Concelho Fora do concelho

10-ISPCT – Curso Profissional de Instrumentista de
Sopro e Percussão/Cordas e Tecla

13 4 9

10-TM  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Multimédia

19 13 6

10-TAS – Curso Profissional de Técnico de Auxiliar
de Saúde

14 9 5

10-TT  –  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Termalismo

10 4 6

Quadro 99 - Distribuição dos Alunos por Curso/proveniência (concelho, freguesia)/nacionalidade/Ano Curricular – 1º ano
(10º ano de escolaridade). EPSE (2021).
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2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Curso Profissional de Técnico de Termalismo 2 Turmas
2 Turmas

2 Turmas
2 Turmas

Curso  Profissional  de  Técnico  de  Auxiliar  de
Saúde

1 Turma 2 Turmas 3 Turmas 3 Turmas

Curso  Profissional  de  Técnico  de  Energias
Renováveis

1 Turma 1 Turma 1 Turma 1 Turma

Curso Profissional de Técnico de Multimédia 1 Turma 2 Turmas 3 Turmas 3 Turmas
Curso Profissional  de Instrumentista de Sopro e
Percussão/Cordas e Tecla

3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas 3 Turmas

Curso Profissional de Técnico de Turismo 1 Turma 1 Turma - -
Quadro 100 - Comparação da distribuição do nº de alunos por Curso nos últimos 3 anos letivos. EPSE (2021).

          Programas de mobilidade internacional – ERASMUS

Desde 2016, Professores e Alunos têm efetuado mobilidades individuais ao abrigo do Programa

Erasmus + - um programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto. 

Ainda no âmbito deste Programa, temos participado em projetos para a inovação e o intercâmbio

de boas práticas quer a nível da Educação de Jovens quer da Educação de Adultos. Espanha;

Itália; Turquia; Bulgária; Grécia; Reino Unido; Áustria; Sérvia e Inglaterra são alguns dos Países

onde foram executadas mobilidades. 

Os  participantes  desta  Escola,  referem  que  a  possibilidade  de  realizarem  uma  mobilidade

internacional  é  altamente  enriquecedora  e  benéfica  pois  constitui  uma  oportunidade  de

aprendizagem que serve de apoio à otimização do seu desempenho e à sua transição para o

mercado  de  trabalho.  É  ainda  mencionada  a  oportunidade  de  poder  contactar  com outras

culturas; costumes e línguas o que reforça um sentimento de cidadania europeia. 

Todos os alunos que frequentam a EPSE têm direito ao subsídio de alimentação no valor de 4.77€

por cada dia de formação que assistem. O pagamento deste subsídio é feito mensalmente por

transferência bancária. 

Para os alunos fora do concelho, cuja residência dista mais de 50 km e que não possuem rede de

transporte, é-lhes atribuído o subsídio de alojamento no valor de 131.64€ (correspondente a 30%

do valor do IAS) e têm, ainda, direito à 2ª refeição no valor de 4.77€. 

Quando os alunos realizam o período de Formação em Contexto de Trabalho têm direito a uma

Bolsa de Profissionalização (correspondente a 10% do valor do IAS) perfazendo uma quantia de

cerca de 173.98€ (para o total de horas de Formação em Contexto de Trabalho). 
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         Projetos/Programas específicos com breve descrição

Centro de Apoio à Aprendizagem é um espaço que irá responder mais eficazmente não só às

solicitações de aprendizagem, ou seja, irá proporcionar aos Discentes os apoios necessários para

aprender de acordo com o seu ritmo, adequar esse apoio às suas motivações e necessidades

individuais,  trabalhar  métodos  e  técnicas  de  desenvolvimento  da  autonomia  mas  também

operacionalizar  o  Perfil  de  Competências  que  se  pretende  que  todos  desenvolvam  para  o

exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida. 

O Centro de Apoio à Aprendizagem da E.P.S.E. é, portanto, uma estrutura de apoio agregadora

dos  recursos  humanos  e  materiais,  dos  saberes  e  competências  da  Escola.  O  seu  objetivo

primordial é atender às necessidades de aprendizagem de todos os Alunos da E.P.S.E. – alunos do

9º ano e de Cursos Profissionais, criar as condições adequadas para a resolução de problemas

(estimular  o  estudo  autónomo)  considerando,  para  isso,  o  diagnóstico  de  interesses  e

necessidades, o percurso escolar do(a) Aluno(a) e a sua individualidade.  O Centro de Apoio à

Aprendizagem em colaboração com os demais  serviços  e estruturas  desta  Escola,  tem como

objetivos gerais: 

 Promover e apoiar e acesso à formação, ao Ensino Superior e à integração na vida pós-escolar;
 Apoiar  a  inclusão das  crianças  e jovens no grupo/turma e nas  rotinas  e atividades  da  Escola,

designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
 Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma;
 Coordenar,  com a  Direção  Pedagógica,  a  implementação  da  componente  de  Educação  para  a

Cidadania aprovando a estratégia definida pela Escola;
 Integrar o Sistema de Gestão de Garantia da Qualidade – SGGQ (EQAVET) através da representação

da Coordenadora do CAA. 

Projeto de Cidadania e Desenvolvimento baseado no Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho vem,

ainda, preconizar a importância da Escola proporcionar aos seus Alunos um projeto de Cidadania

e  Desenvolvimento,  onde  se  cruzam  contributos  de  diferentes  componentes  de  formação,

disciplinas  e  UFCD  com  os  temas  da  estratégia  de  Educação  para  a  Cidadania  através  do

desenvolvimento  e  concretização  de  projetos  e/ou atividades  que  Alunos  e  Professores  vão

dinamizando ao ano longo do ano letivo. A Portaria 235 A de 23 de Agosto, estabelece como

domínios obrigatórios a desenvolver no projeto de Cidadania e Desenvolvimento, os seguintes: 

 Direitos humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais, e de solidariedade);
 Igualdade de género;
 Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa);
 Desenvolvimento sustentável;
 Educação ambiental;
 Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação e exercício físico). 
 Encontram-se, também, definidos nessa Portaria os domínios opcionais a desenvolver:
 Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva);
 Media;
 Instituições e participação democrática;
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 Literacia financeira e educação para o consumo;
 Segurança rodoviária;
 Risco;
 Empreendedorismo (nas vertentes económica e social);
 Mundo do trabalho;
 Segurança, defesa e paz;
 Bem-estar animal;
 Voluntariado;
 Outros a definir de acordo com as necessidades de Educação para a Cidadania diagnosticadas pela

Escola.

De forma a responder positivamente às necessidades de formação que os Países Africanos de

Língua Oficial Portuguesa (PALOP) possuem, a Escola Profissional da Serra da Estrela recebeu,

desde  2007,  alunos  que  pretendem  frequentar  e  concluir  o  Ensino  Secundário  através  da

realização  de  um Curso  Profissional.  Enquanto  aqui  estudam,  possuem uma Autorização  de

Residência  que  tem de  ser  renovada  anualmente  e  a  Escola  proporciona-lhes  alojamento  e

alimentação em local próprio e adequado às suas necessidades. 

No que releva à taxa de empregabilidade por curso nos últimos dois anos letivos.

2018/2019 2019/2020
Turma  68:  Curso  Profissional  de  Instrumentista  de

Sopro e Percussão/Cordas e Tecla – 60%

Turma  69:  Curso  Profissional  de  Técnico  de

Turismo/Termalismo – 61.5%

Turma 71: Curso Profissional de Técnico de Energias

Renováveis – 85%

Turma  72:  Instrumentista  de  Sopro  e  Percussão/Cordas  e

Tecla – 33%

Turma  73:  Curso  Profissional  de  Técnico  de  Auxiliar  de

Saúde/Termalismo – 50%

Quadro 101 - Taxa de empregabilidade por curso. EPSE (2021).

Em termos de Taxa de ingresso ao Ensino Superior/Curso/Género/Estabelecimento de Ensino.

2018/2019 2019/2020
Turma  68:  Curso  Profissional  de  Instrumentista  de
Sopro e Percussão/Cordas e Tecla – 40%
Turma  69:  Curso  Profissional  de  Técnico  de
Turismo/Termalismo – 7.7%
Turma 71: Curso Profissional de Técnico de Energias
Renováveis – 14.3%

Turma  72:  Instrumentista  de  Sopro  e  Percussão/Cordas  e
Tecla – 67%
Turma  73:  Curso  Profissional  de  Técnico  de  Auxiliar  de
Saúde/Termalismo – 50%

Quadro 102 - Taxa de ingresso ao Ensino Superior/Curso/Género/Estabelecimento de Ensino. EPSE (2021).
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Escola Evaristo Nogueira

A Escola Evaristo Nogueira existe há 27 anos prestando sempre um serviço de excelência na

educação e na qualificação escolar e profissional de todos aqueles que por ali passam.

Desde 2018 que a Escola Evaristo Nogueira apresenta na sua oferta formativa várias modalidades

do Ensino Profissional, tais como, Cursos Profissionais de Nível 4 para alunos em escolaridade

obrigatória, que podem obter uma dupla certificação, escolar e profissional. Em 2019, na oferta

formativa  da escola  acrescentamos  outras  opções  da  oferta  profissionalizante,  tais  como,  a

Validação de Competências através do RVCC Básico e Secundário e Formação Modular. 

A  Escola  Evaristo  Nogueira  é  uma  entidade  educativa  com  o  objetivo  de  formar  jovens,

profissionalizar  adultos, validar  competências profissionais  e escolares  aos cidadãos da nossa

comunidade. Pretendemos ainda formar jovens que se envolvam com a sua comunidade, que

sejam  preparados  e  detentores  de  uma  visão  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  e

crescimento do país.

A convite da Associação Empresarial da Serra da Estrela, a Escola Evaristo Nogueira aceitou o

desafio  de fazer parte de um projeto inovador e empreendedor no nosso concelho, ao qual

apelidamos  de  Incubadora  de  Ideias.  Projeto  este  que  tem como principal  objetivo  criar  e

fomentar  competências  profissionais  nas  diversas  faixas  etárias,  atribuir  e  desenvolver

capacidades profissionais em áreas de destaque, dinamizar formação em áreas carenciadas, de

forma a que este projeto possa preencher algumas lacunas, nas várias modalidades de formação,

que o nosso território ainda demonstra ter. 

A Incubadora de Ideias está associada a várias vertentes, tais como, criar laços profissionais com

entidades, parceiros estratégicos, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho dos

alunos  do  Ensino  Profissional;  promover  protocolos  de  parceria  para  que  as  aulas  da  parte

técnica destes cursos possam ser administradas nas instalações dos nossos parceiros estratégicos;

permitir aos alunos um contacto mais próximo e direto com o mercado de trabalho e com toda a

responsabilidade e profissionalismo que isso representa preparando-os para a vida ativa; criar

uma bolsa de profissionais qualificados, de forma a que o tecido empresarial pudesse recrutar

sempre  que  necessário  estes  profissionais  afim  de  colmatar  as  diversas  lacunas  técnicas

existentes nas diversas empresas; criação de uma parceria com o Ensino Superior, Universidade

de Aveiro e todas as demais interessadas em albergar este projeto, para que conjuntamente com

a Incubadora de Ideias possamos desenvolver e qualificar a população do nosso concelho e de
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outros concelhos, albergando nas nossas instalações um  envolvimento empresarial inédito na

história do nosso concelho.

Com o avanço temporal desta parceria, futuramente, poderemos em conjunto contribuir para

criar novos postos de trabalho, designadamente postos de trabalho qualificados; contribuir para

a melhoria do desempenho das empresas em matéria de qualificação dos recursos humanos,

investigação e inovação; desenvolver atividades relevantes para o desenvolvimento sustentável

do concelho, designadamente em processos produtivos eficientes do ponto de vista energético e

ambiental; promover a responsabilidade social das empresas; promover formações modulares de

áreas técnicas específicas, para que os quadros técnicos das nossas empresas possam adquirir

formação, sem terem de se deslocar para outras partes do país; contribuir para a inclusão social

e contribuir para a diversificação do tecido empresarial local; contribuir para a renovação e

requalificação dos quadros técnicos das empresas que começam, nalguns casos, a não conseguir

angariar pessoal qualificado para determinados cargos.

A Incubadora de Ideia é um projeto  integrado com o projeto profissional  da Escola Evaristo

Nogueira.

Neste momento, temos o tecido empresarial do nosso concelho pronto para juntos podermos

avançar com este projeto e foram fundamentais as suas opiniões para que a Oferta Formativa da

Escola Evaristo Nogueira para o ciclo de formação de 2021_2024 pudesse ser proposta à CIMBE. O

tecido  empresarial  foi  consultado  sobre a  importância  e  a  mais  valia,  no sentido de  serem

propostos cursos das áreas tecnológica e Industrial que possam ter uma taxa de empregabilidade

elevada, visto que são áreas fundamentais para a sustentabilidade do tecido empresarial, não só

do nosso concelho, mas também país.

Assim  sendo,  a  decisão  conjunta  da  proposta  da  Oferta  Formativa  para  o  Ciclo  2021/2024

apresentará a seguinte proposta à CIMBE:

Técnico Programador de Informática;
Técnico de Automação, Eletrónica e Computadores;
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Ensino Superior

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) foi criada em 1999, com o nome de Escola

Superior de Turismo e Telecomunicações (ESTT). Em 2004, passou a funcionar num moderno e

bem  equipado  edifício  e,  em  2008,  os  novos  Estatutos  do  Instituto  Politécnico  da  Guarda

(Despacho Normativo n.º 48/2008 do Diário da República, 2.ª série – N.º 171, de 4 de setembro

de 2008) determinaram a mudança do nome para Escola Superior de Turismo e Hotelaria. 

Esta Escola é uma das quatro unidades orgânicas de ensino e investigação do Instituto Politécnico

da Guarda e a única que funciona fora da cidade capital de distrito. 

O artigo 1º dos Estatutos do IPG define o Instituto como “… uma instituição de ensino superior de

direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do conhecimento,

criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da ciência, da

tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e

do desenvolvimento experimental.” Acrescenta, ainda, que o “IPG promove a mobilidade efetiva

de  estudantes  e  diplomados,  tanto a  nível  nacional  como internacional,  designadamente  no

espaço europeu de ensino superior e na comunidade de países de língua portuguesa.” 

O  n.º  3  do  artigo  citado  refere,  ainda,  que  o  “IPG  participa  em  atividades  de  ligação  à

sociedade,  designadamente  de  difusão  e  transferência  de  conhecimentos,  assim  como  de

valorização económica do conhecimento científico”. 

Deste modo, a ESTH-IPG desenvolve a sua ação em consonância com o Plano Estratégico Instituto

Politécnico  da  Guarda,  cuja  missão  define  o  propósito  fundamental  da  sua  existência,

estabelecendo assim a diferença em relação a outras instituições. 

A  missão  do  IPG  consiste  em  formar  profissionais  altamente  qualificados,  com  espírito

empreendedor e sólidas bases humanistas, e contribuir para o desenvolvimento cultural, social e

económico  da região e do país  através  de serviços  formativos  de  qualidade sustentados  em

programas académicos pertinentes com um modelo educativo baseado em competências e com

abordagens pedagógicas práticas e dinâmicas que proporcionam aos alunos experiências variadas

e enriquecedoras de forma holística. 

Assim,  dado  que  a  visão  da  ESTH-IPG  é  tornar-se  num  importante  e  respeitado  centro  de

formação superior  para as áreas do turismo, da hotelaria e da restauração, através de uma
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atuação responsável, visando o desenvolvimento sustentado da região e da comunidade, a sua

missão é  ser  uma escola  de referência  e  um centro  de  investigação  nas  áreas  do Turismo,

Hotelaria  e  Restauração,  visando formar  profissionais  competentes e  empreendedores nestas

áreas estratégicas e ajudando à promoção do desenvolvimento local, regional e nacional. 

A ESTH-IPG mantém uma relação privilegiada com os profissionais dos setores do Turismo, da

Hotelaria e da Restauração o que permite aos estudantes a realização de estágios curriculares,

em Portugal e no estrangeiro, com o objetivo de consolidar a formação adquirida ao longo dos

cursos. A qualidade do projeto educativo é justificável de acordo com a articulação entre os

mercados de formação e do emprego. 

Nesse sentido, os cursos de formação de 1º e 2º ciclos, cursos pós-secundários, nomeadamente

os  Cursos  técnicos  Superiores  Profissionais  (CTeSP),  bem como outras  formações,  estão  em

articulação  com  o  contexto  do  sistema  educativo  nacional  e  procuram  garantir  a

complementaridade do seio da Escola e do IPG e o sucesso na integração no sistema turístico,

nomeadamente respondendo, eficazmente, às necessidades do meio empresarial. 

Existe também como estratégia uma aposta na internacionalização, envolvendo alunos e pessoal

docente e não docente,  bem como o foco na investigação conceptual  e aplicada, com uma

ligação  privilegiada  ao  CITUR-Guarda,  e  na  transferência  de  conhecimento  para  o  tecido

empresarial e para instituições locais e regionais.

Deste modo a oferta formativa atual é composta pelos seguintes cursos:

Oferta Formativa 2020/2021

Cursos Técnico Superiores
Profissionais (CTeSP) Licenciaturas Mestrados

Cozinha e Produção Alimentar Gestão Hoteleira Gestão e Sustentabilidade no Turismo
Turismo de Saúde e Bem-Estar Restauração e Catering

Gestão de Alojamentos Turísticos Turismo e Lazer
Quadro 103 – Oferta formativa por tipologia de curso. Fonte: ESTH-IPG (2021).
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De seguida apresenta-se um quadro resumo que contêm o n.º de vagas por curso, para o ano

letivo de 2020/2021. 

Oferta Formativa 2020/2021

Cursos Técnico
Superiores Profissionais

(CTESP)
Vagas Licenciaturas Vagas Mestrados Vagas

Cozinha e Produção
Alimentar 40 Gestão Hoteleira 43

Gestão e Sustentabilidade no
Turismo 25

Turismo de Saúde e Bem-
Estar 25 Restauração e Catering 26

Gestão de Alojamentos

Turísticos
25 Turismo e Lazer 30

Quadro 104 – Oferta formativa por tipologia de curso. Fonte: ESTH-IPG (2021).

Relativamente ao número de alunos inscritos por curso, género e ano curricular apresentamos de

seguida os dados solicitados por cursos em funcionamento na ESTH-IPG.

Curso

Género
TOTAL

Feminino Masculino

N.º % N.º % N.º/%

Cozinha e Produção Alimentar 19 7 13 5 32 (11%)

Gestão Hoteleira 51 18 38 13 89 (31%)

Restauração e Catering 16 6 28 10 44 (16%)

Turismo e Lazer 40 14 37 13 77 (27%)

Gestão e Sustentabilidade no Turismo 20 7 21 7 41 (15%)

TOTAL 146 52 137 48 283

Quadro 105 – N.º de alunos inscritos por Curso no ano letivo de 2020/2021. Fonte: ESTH-IPG (2021).
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Relativamente à distribuição dos alunos por nacionalidade, no ano letivo 2020/2021 temos a

representatividade que apresentamos no quadro seguinte.

Nacionalidade Inscritos %

Brasileira 1 0,3

Espanhola 1 0,3

Cabo Verdiana 21 7,4

Guineense 35 12,4

húngara 1 0,3

Moçambicana 2 0,7

Portuguesa 216 76,3

São Tomense 5 1,8

Ucrâniana 1 0,3

TOTAL 283 100

Quadro 106 – Distribuição dos alunos por nacionalidade no ano letivo de 2020/2021. Fonte: ESTH-IPG (2021).

No quadro seguinte é possível verificar a comparação da distribuição do n.º de alunos por curso

nos últimos 4 anos letivos.

Curso
Inscritos

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Gestão Hoteleira 107 102 90 89

Turismo e Lazer 78 75 81 77

Restauração e Catering 59 41 51 44

Gestão e Sustentabilidade no Turismo 17 21 23 41

Cozinha e Produção Alimentar 40 40 28 32

TOTAL 301 279 273 283

Quadro 107 – distribuição do n.º de alunos por curso nos últimos 4 anos letivos. Fonte: ESTH-IPG (2021).

Relativamente aos dados sobre empregabilidade o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior  (MCTES)  divulgou,  no  portal inforcursos.pt,  os  dados de empregabilidade  dos  cursos
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superiores  ministrados  em  Portugal  (período  2015-2019):  Turismo  e  Lazer  -  92.2%,  Gestão

Hoteleira – 92.8% e Restauração e Catering - 94.4%

A ESTH-IPG também promove a internacionalização e mobilidade dos estudantes no espaço de

ensino superior europeu conforme se apresenta de seguida. 

Cursos Incoming Outgoing

Cozinha e Produção Alimentar - -
Gestão Hoteleira - -

Restauração e Catering 2 (Itália e Turquia) 4 (Hungria)
Turismo e Lazer - 1 (México)

Gestão e Sustentabilidade no Turismo - -
TOTAL

Quadro 108 – N.º de alunos envolvidos em programas de mobilidade no ano letivo de 2020/2021. Fonte: ESTH-IPG (2021).

Para além dos programas de mobilidade, é preocupação da ESTH-IPG procurar proporcionar aos

seus  alunos um novo contacto com a realidade prática das áreas formativas e possibilitar  a

aplicação e atualização dinâmica dos saberes teóricos e práticos adquiridos.

No  que  diz  respeito  a  Projetos  e/ou  Programa  Específicos  da  ESTH-IPG,  para  além  do

Observatório  do  Turismo  da  Serra  da  Estrela,  a  ESTH-IPG  faz  parte  do  CITUR  –  Centro  de

Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo – estando neste momento a coordenar o

Pólo do CITUR Guarda, o qual engloba os Institutos Politécnicos de Bragança, Castelo Branco,

Viseu e da Guarda.  Este Pólo desenvolveu e está envolvido em diversos  projetos,  dos  quais

destacamos  o  Plano  de  Desenvolvimento  Turístico  do  Côa,  Levantamento  do  Receituário

Tradicional  da  CIMBSE,  Levantamento  dos  produtos  DOP  e  IGP  na  região  da  CIMBSE  e  o

Aproveitamento Turístico das Praias Fluviais nas Regiões do Interior. 

Por último, é de destacar o envolvimento deste estabelecimento de ensino no projeto da Dieta

Mediterrânica, projeto de impacto a nível nacional. 

Além do referido há ainda parcerias/colaborações em projetos e prestações de serviço com

empresas, associações e Municípios da região.

Relativamente às bolsas estudo e aos programas de apoio podemos referir que no ano letivo de

2020/2021 foram atribuídas 93 bolsas de estudos. 
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A residência de estudantes, localizada no Edifício Jardim na Avenida Luís Camões, inaugurada em

2017 permite aos alunos estar próximo de espaços culturais como a Casa Municipal da Cultura, e

simultaneamente da ESTH, podendo para o efeito deslocar-se através da carreira urbana Vai e

Vem. O total de camas disponíveis em residência é de 31, tendo havido uma diminuição para 26

devido aos constrangimentos resultantes da situação pandémica em que vivemos.

Sucesso Escolar e Respostas Sócio-Educativas

Insucesso Escolar e Abandono

As características  da  população  do  Município  levaram as  escolas  a  uma missão  estratégica:

reduzir  as  desvantagens  socioculturais  impulsionando o  desenvolvimento  concelhio.  Assim,  a

promoção  da  qualidade  do  sucesso  escolar  e  a  prevenção  do  insucesso  e  do  abandono

constituíram-se como uma das metas transversais a todos os agrupamentos/estabelecimentos de

ensino do Município.

Como se pode concluir  pelos  dois quadros seguintes, a partir  2013/2014 e à semelhança da

tendência observada em Portugal, também no Município de Seia se registou uma descida gradual

da taxa de retenção e desistência, em particular, nos 2.º e  3.º ciclo. No ensino secundário, e

analisando os 3 anos letivos, constata-se que a taxa é mais variável não se verificando uma

diminuição progressiva da taxa de retenção e desistência (DGEEC, 2017).

É no 3.º Ciclo e, especialmente, no ensino secundário que se registam as taxas de retenção /

desistência mais elevadas. 

Nível de Ensino
Ano letivo

2013/14 2014/15 2015/16

Ensino básico 7,9 7,1 5,2

1.º Ciclo do ensino básico 4,5 4,1 3,2

2.º Ciclo do ensino básico 7,4 5,8 3,8

3.º Ciclo do ensino básico 12,3 12,0 8,5

Ensino secundário 19,7 15,3 17,3
Quadro 109 - Taxa de Retenção e Desistência (%) nos ensinos básico e secundário, por nível de ensino e ciclo, no Município de Seia.

Fonte: DGEEC _ Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 
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Referente à taxa de sucesso do ano letivo de 2015/2016, do ensino básico, no Agrupamento de

Escolas Guilherme Correia de Carvalho, a taxa encontra-se acima da média nacional, sendo de

97,16% em comparação a 92,6%, e no pré-escolar encontra-se igual à média nacional nos 100%.

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Taxa de Sucesso 

da UO Nacional
Básico 97,16% 92,6%

Vocacional 100,0% 87,9%
º Ano 100,0% 87.9 %

Regular 97,11% 92,8%
1º Ano 100,0% 100.0 %
2º Ano 92,73% 90.4 %
3º Ano 99,06% 96.9 %
4º Ano 96,26% 97.6 %
5º Ano 98,73% 92.4 %
6º Ano 100,0% 92.7 %
7º Ano 91,4% 86.4 %
8º Ano 98,11% 91.5 %
9º Ano 100,0% 89.9 %

Doméstico 100,0% 96,63%
2º Ano 100,0% 100.0 %

Pré-Escolar 100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
º Ano 100,0% 100.0 %

Quadro 110 - Taxa de Sucesso do Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho, ano letivo 2015/2016. Fonte:
Estabelecimentos de Ensino.

A taxa de sucesso do Agrupamento de Escolas de Seia, referente ao ensino básico encontra-se

abaixo da média nacional, 91,9% em comparação a 92,6%. Contudo a taxa do ensino vocacional e

do doméstico encontra-se superior à nacional. No pré-escolar a taxa de sucesso é de 100% tal

como  a  nacional,  enquanto  no  secundário  é  ligeiramente  abaixo  da  nacional,  83,18%  para

83,34%, sendo no regular a taxa de sucesso mais baixa. 

Ensino/Modalidade/Ano ou Tipo Taxa de Sucesso 

da UO Nacional

Básico 91,9% 92,6%

Vocacional 96,88% 87,9%

º Ano 96,88% 87.9 %

Regular 91,54% 92,8%

1º Ano 92,31% 100.0 %

2º Ano 92,06% 90.4 %

3º Ano 97,92% 96.9 %

4º Ano 97,67% 97.6 %

5º Ano 90,28% 92.4 %

6º Ano 98,15% 92.7 %

7º Ano 73,58% 86.4 %

8º Ano 90,0% 91.5 %
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9º Ano 94,12% 90.0 %

Doméstico 100,0% 96,61%

8º Ano 100,0% 100.0 %

Pré-Escolar 100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

º Ano 100,0% 100.0 %

Secundário 83,18% 83,34%

Vocacional 92,31% 87,32%

º Ano 92,31% 87.3 %

RegularCH 79,79% 81,71%

10º Ano 77,6% 84.5 %

11º Ano 89,93% 91.3 %

12º Ano 70,49% 68.1 %

Profissional 90,63% 88,87%

1º Ano 100,0% 98.4 %

2º Ano 98,08% 99.2 %

3º Ano 77,42% 65.9 %
Quadro 112 – Taxa de Sucesso do Agrupamento de Escolas de Seia, ano letivo 2015/2016. Fonte: Estabelecimentos de Ensino.

Se  tivermos  em  consideração  a  análise  do  número  de  alunos  que  beneficiam  de  plano  de

acompanhamento, verificamos que no ano letivo 2014/2015 um número significativo de crianças

e jovens, 31,4% dos alunos que frequentam o ensino básico têm um Plano de Acompanhamento.

Isto é,  422 crianças  e  jovens,  apresentam dificuldades  condicionantes  da aprendizagem que

exigem estratégias /medidas diferenciadas para colmatar as suas dificuldades. 

Ainda  no  domínio  do  (in)sucesso,  o  abandono  no  ensino  secundário  e  o  grande  absentismo

abandono  escolar  dos  jovens  de  etnia  cigana  é  preocupante.  Realça-se,  desta  forma,  a

necessidade de promoção de estudos que permitam averiguar sobre os percursos das crianças e

jovens que não são conhecidos e/ou acompanhados por entre as várias redes de atores sociais. 
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Ensino  Agrupamentos / Estabelecimentos de ensino 
Planos de Acompanhamento 

N % 

1º Ciclo 
Agrupamento de Escolas de Seia 40 33,1 

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de
Carvalho 

58 12,9 

2º Ciclo 

Agrupamento de Escolas de Seia 40 33,1 

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de
Carvalho 

45 27,8

Escola Evaristo Nogueira 19 22,4 

3º Ciclo 

Agrupamento de Escolas de Seia 105 54,4 

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de
Carvalho 

63 29,3

Escola Evaristo Nogueira 52 38,8 

TOTAL 422 31,4
Quadro 113 – N.º Planos de acompanhamento e respetiva taxa (%) por ciclo e por estabelecimento de ensino, no ano letivo

2014/2015. Fonte: Estabelecimentos de Ensino

Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)

Tendo subjacente o princípio da inclusão, os alunos com NEE carecem de um apoio específico ao

longo de todo o percurso escolar, de acordo com o Decreto-Lei n.º3/ 2008 de 07 de Janeiro. As

escolas  do concelho dispõem de equipas  técnico-pedagógicas que procedem à avaliação  dos

alunos com NEE e definem as respostas educativas a adotar no âmbito da educação especial. Já

em julho de 2018 foi publicado o Decreto-Lei n.º 54/2018 que estabelece o regime jurídico da

educação inclusiva.

Nos estabelecimentos da rede pública de ensino, tendo por referência os dados fornecidos pelos

estabelecimentos  de  ensino,  no  ano  letivo  2014/2015,  verifica-se  uma  taxa  de  NEE  de  6%.

Verifica-se que esta incidência é mais baixa no Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de

Carvalho (4.6%). 

Os quadros seguintes refletem a realidade do concelho de Seia no que se refere aos alunos com

NEE (Necessidades Educativas Especiais), integrados no ensino regular no ano letivo 2014/2015.

Agrupamentos de Escolas /
Estabelecimentos de Ensino

N.º de alunos Taxa de alunos com NEE

Agrupamento de Escolas de Seia 72 6%

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho 46 4,7%

Escola Evaristo Nogueira* 20 9,1%*

TOTAL 138 6%
* A maior incidência de alunos com NEE na Escola Evaristo Nogueira (9,1%) advém do facto da Escola integrar vários alunos do Centro de Acolhimento
Temporário “Solar do Mimo”, que acolhe várias crianças com NEE.

Quadro 114 – Taxa de alunos com NEE, ano letivo 2014/2015. Fonte: Estabelecimentos de Ensino (2015).
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Tipologia Ano letivo 2014/2015
Taxa de alunos com NEE

Dificuldades Intelectuais e de desenvolvimento 46%
Dislexia 32%
Autismo 9%

Multideficiência 4%
Outras (dificuldades emocionais, motoras, ...) 9%

Quadro 115 – Taxa de alunos com NEE, por tipologia, ano letivo 2014/2015. Fonte: Estabelecimentos de Ensino (2015).

Como podemos verificar, são os alunos com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento (DID)

que surgem em maior número no concelho (63 alunos) com uma incidência de 2,6%. Seguem-se a

dislexia que afetam 45 alunos, com uma incidência de 1,9 no concelho. Já com menor incidência

seguem-se, por ordem decrescente, o autismo (0,5%), a multideficiência (0,2%).

Gráfico 11 - Nº de alunos com as diferentes problemáticas nos estabelecimentos de ensino. Fonte. Estabelecimentos de ensino

(2015).
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Os dados  referentes  aos  alunos  com NEE no ano letivo 2018/2019 apresentam-se no quadro

seguinte. 

Agrupamentos de Escolas                        Escolas Ano letivo 2018/2019
Número de alunos com NEE

Guilherme Correia de Carvalho 1.º CEB
Centro Escolar de São Romão 9

Centro Escolar de Seia 11

Seia
1.º CEB

EB1 Dr. Abranches Ferrão 1
EB1 Paranhos 2

EB1 Santa Marinha 1
EB1 Santiago 1

EB1 Tourais/Paranhos 2

2.º e 3.º CEB
Dr. Abranches Ferrão 21

Tourais/Paranhos 11
TOTAL 59

Quadro 116 – Número de alunos com NEE ano letivo 2018/2019. Fonte: Município de Seia (2018).

Para  cada  aluno  com  NEE  é  elaborado  um  Programa  Educativo  Individual  desenhado  para

responder à especificidade das suas necessidades e capacidades, instrumento fundamental no

que  se  refere  à  operacionalização  e  eficácia  da  adequação  do  processo  de  ensino  e  de

aprendizagem. 

No Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho existem duas Unidades de Ensino

Estruturado para a Educação de Alunos com Espectro de Autismo, uma destinada a alunos do

ensino pré-escolar e 1.º CEB e outra que abrange alunos do 2.º e 3.º Ciclo. Esta unidade abrange

ainda outros alunos para os quais se considere benéfico a frequência desta estrutura. 

No Agrupamento de Escolas de Seia (Escola EB2,3 Abranches Ferrão) existe uma Unidade de Apoio

Especializado para a educação de alunos com multi-deficiência e surdo-cegueira, e no ensino

secundário uma Unidade de Ensino Estruturado (UEE) para a educação de alunos com espectro de

autismo.

A Casa de Santa Isabel - Instituto de Pedagogia Curativa e Socioterapia é uma mais-valia para as

escolas do Município com quem estabelece parcerias, prestando um serviço complementar na

concretização dos Programas Educativos Individuais, Currículos Específicos Individuais e Planos

de  Transição  de  alunos  com necessidades  educativas  especiais.  Dispõe  de um grupo técnico

especializado, com formação em terapias, pedagogia curativa e socioterapia. 
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Agrupamentos / Estabelecimentos de Ensino em
parceria com a Casa Sta. Isabel

Número de
Alunos

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho -

Agrupamento de Escolas de Seia -
Quadro 117 - Parcerias com Casa de Santa Isabel - Instituto de Pedagogia Curativa e Socioterapia. Fonte. Casa de Santa Isabel

(2021).

A Casa  de Santa  Isabel  oferece  um leque variado  de atividades  pedagógicas  e  terapêuticas

cuidadosamente planificadas e individualizadas de forma a proporcionar respostas educativas

harmoniosas,  flexíveis  e  adaptadas  às  potencialidades  e  necessidades  dos  utentes.  Pretende

contribuir  para  a  inclusão,  estabilidade  afectivo-emocional,  autonomia  e  estimulação  do

comportamento adaptativo em todas as suas dimensões. Aos utentes é dada a oportunidade de

desenvolver  atividades  em  sala  de  aula  e  em  oficinas,  orientadas  por

terapeutas/técnicos/monitores  especializados  e  experientes,  que  lhes  facilitam uma relação

sociocultural ativa com o mundo que as rodeia.

Projetos de Escola

Tendo em vista a concretização do Projeto Educativo, cada escola, no âmbito da sua autonomia,

desenvolve projetos com o objetivo de favorecer a formação complementar dos alunos, ao nível

académico, pessoal, social e político. 

São importantes instrumentos no incremento da relação com a comunidade envolvente, uma vez

que pretendem dar  resposta a  problemas educativos,  mas também a questões  nos  domínios

social e da saúde, muitas vezes, originados por fatores ambientais.

Entre os Projetos de âmbito Nacional e Projetos Próprios, as escolas têm desenvolvido, de forma

programada diversas ações, das quais se destacam: Programa de Educação para a Saúde, Projeto

EcoEscolas,  Desporto Escolar,  TECEMOS, Clubes diversos, Plano Nacional de Leitura, Concursos

nacionais  no  âmbito  da  matemática,  língua  portuguesa  e  ciências  experimentais,  Erasmus+;

Parlamento dos Jovens;  a Rede de Bibliotecas Escolares, Programa Cuida-te.

Refira-se a importância das parcerias que têm facilitado a dinamização de ações nas escolas,

nomeadamente,  no âmbito do Programa de Educação para a Saúde que tem contado com a
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colaboração da equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Seia, quer em ações pontuais,

quer na dinamização do gabinete de informação e apoio ao aluno. Ainda de destacar que, a

equipa EIVIDA tem colaborado com as escolas na dinamização de formação destinada a jovens e

a pais.

Em tempos em que não é possível  responder às necessidades  de mais técnicos  nas  escolas,

nomeadamente, nas áreas da psicologia e da ação social, emerge o desafio de rentabilizar as

parcerias existentes, que permitam desenvolver projetos de mediação social direcionados para o

acompanhamento dos públicos mais desfavorecidos e desmotivados.

Como pontos fortes existentes no Município, refira-se a existência de boas práticas de educação

parental  cientificamente  validadas.  No  entanto,  presentemente,  estas  dinâmicas  são  mais

procuradas por famílias, que querem aprender novas formas de lidar com os desafios de ser mãe

ou pai  nos  dias  de  hoje,  sendo cada  vez  mais  difícil  motivar  famílias  multidesafiadas  para

frequentar este tipo de sessões.

Importa ainda referenciar que, atendendo aos relatos dos diferentes agentes educativos e da

comunidade escolar, é necessário aprofundar o conhecimento sobre a violência em contexto

escolar, bem como investigar a realidade inerente ao consumo de substâncias psicoactivas nos

jovens.

Ação Social Escolar

Os Municípios dispõem de atribuições no domínio da educação, competindo às Câmaras Munici-

pais deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação,

alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes, nos termos do disposto nos artigos

23.º n.º 2 d) e 33.º n.º 1 hh) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

Determinado na concretização do objetivo de promover a igualdade de oportunidades e impulsi-

onar a construção de uma vida pessoal, profissional e social mais promissora aos jovens do con-

celho, o Município de Seia tem há mais de uma década proporcionado a atribuição de bolsas de

estudo aos estudantes, com menores recursos económicos, residentes no concelho.

O Município de Seia, tem vindo a atribuir subsídios para as componentes de apoio à família

(ensino pré-escolar) para a aquisição de Manuais Escolares e Material Didático aos alunos do 1º
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CEB, para Transportes Escolares aos alunos do Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário, bem como

Bolsas de Estudo dirigidas a estudantes do Ensino Superior.

A atribuição das bolsas de estudo tem, também, como pressuposto prioritário, a estimulação da

frequência do ensino superior, por forma a contribuir, para adoção de quadros técnicos superio-

res capazes de reforçar o tecido económico concelhio, fomentando desta forma um desenvolvi-

mento sustentado deste território.

Anualmente são distribuídas 13 bolsas para alunos do Ensino Superior,  10 bolsas para alunos

deslocados no valor de 125€ e 3 bolsas para alunos da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de

Seia no valor de 75€ de forma a incentivar a formação académica.

Bolsas de estudo 2016/2017 2017/2018

N.º de Candidaturas 44 42

N.º Candidatos admitidos 40 40

N.º Bolsas atribuídas 19 13
Quadro 118 - Bolsas de Estudo. Fonte: Município de Seia (2018).

No ano letivo 2019/2020, em termos de ação social escolar a distribuição por escalões e por

nível de ensino apresentou ligeira variação, conforme se apresenta no quadro comparativo que

se segue.

Escalões
2015/2016 2016/2017 2017/2018

JI 1.ºCEB JI 1.ºCEB JI 1.ºCEB

Escalão 1 45 181 47 146 35 127

Escalão 2 50 125 44 146 45 144

Escalão 3 31 37 25 49 26 42

Escalão 4 74 276 80 292 94 299

Total 200 619 196 633 200 612
Quadro 119 - Ação Social Escolar por escalão, nível de ensino nos últimos quatro anos letivos. Fonte: Município de Seia (2018).

Projetos Educativos Complementares

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB

A Câmara Municipal  de Seia tem promovido, desde há alguns  anos, atividades  destinadas às

escolas, tais como desporto, expressão dramática e musical, sem no entanto viabilizar a sua

generalização à totalidade do Concelho.
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 Em 2006 surgiu o enquadramento legal e o apoio financeiro por parte do Ministério da Educação

que permitiu a sua generalização à totalidade das escolas do 1.º CEB do concelho, no âmbito do

Programa de Generalização do Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras atividades de enriquecimento

curricular. Dando continuidade ao ensino de inglês nos 3.º e 4.º anos, iniciado no ano letivo

2005/06, o Município de Seia procedeu à elaboração de um projeto de candidatura ao Programa

de Generalização do Ensino de Inglês e de outras atividades de enriquecimento curricular no 1.º

CEB, constituindo-se como Entidade Promotora do Programa.

Desde o ano de constituição como Entidade Promotora até à atualidade, este projeto tem sido

essencial como resposta social (necessidades das famílias na ocupação dos tempos livres das

crianças) mas, sobretudo, na promoção do desenvolvimento integral das crianças, permitindo

atenuar assimetrias culturais existentes entre as zonas mais urbanas e as mais rurais e eliminar

as desigualdades de oportunidades de acesso a este tipo de atividade. Esta oferta de atividades,

de frequência facultativa, abrange todos os alunos do 1.º CEB.

Analisando os dados relativos às atividades de enriquecimento curricular, pode observar-se uma

diminuição na participação dos alunos no Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho

no ano letivo de 2017/2018, de 58% para 50% e uma redução no número de alunos inscritos em

ambos os agrupamentos.
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Agrupamentos
de Escolas

2016/2017 2017/2018

Oferta Educativa
N.º de
alunos

Inscritos

%
Participação Oferta Educativa

N.º de
alunos

Inscritos

%
Participação

Guilherme
Correia de
Carvalho

Atividade  Física  e
Desportiva
Expressão Plástica
Expressão
Dramática
Programação
Ciências
Experimentais

250 58%

Atividade Física e
Desportiva
Expressão Plástica
Programação
Música
Atividades Lúdicas
e Recreativas

212 50%

Escolas de
Seia

Atividade  Física  e
Desportiva
Expressão Plástica
Música
Inglês

190 96%

Atividade Física e
Desportiva
Expressão Plástica
Música
Inglês
Atividades Lúdicas
e Recreativas

178 96%

Quadro 120 - Atividades de Enriquecimento Curricular. Fonte. Município de Seia (2018).

De salientar o crescimento de  Centros de Estudo, ao  nível do Concelho de Seia, que apoiam

alunos desde o 1º Ciclo até ao Ensino Superior.

Designação

Academia 5 Estrelas

Akademia de Letras e Números

Centro de Apoio aos Estudos

CMS - Centro Musical de Seia, Lda

Expliseia - Centro de Explicações, Lda

Geração 21

Lancaster College

Mentes Brilhantes

Smile School

Quadro 121 – Centros de Estudo. 
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As medidas de emprego e formação profissional revelam-se de importância crucial para o reforço

da qualificação, enquadrando-se no novo modelo de crescimento, baseado na inovação e no

conhecimento,  assegurado  pela  definição  de  prioridades  e  estratégias  de  princípios

estruturantes, designadamente a promoção da qualificação dos portugueses, desenvolvendo e

estimulando o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação e a cultura como

principal garantia do desenvolvimento do país e aumento da sua competitividade.

Devem, por isso, assegurar-se as condições de adaptabilidade das empresas e dos trabalhadores

e uma maior capacidade de resposta às transformações sociais e às exigências acrescidas na

qualidade de prestação de bens e serviços públicos.

Apesar  do  esforço  que  tem  vindo  a  ser  desenvolvido  ao  longo  dos  últimos  anos  para  a

qualificação  da  população  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  de  formação,  Portugal,  e

nomeadamente o concelho de Seia confronta-se, ainda, com um conjunto de debilidades no

âmbito do sistema de emprego, não só no que respeita aos níveis de habilitação escolar e de

qualificação da mão de obra, mas também em aspetos relacionados com o perfil do sistema

produtivo, onde persistem, ainda, setores com necessidades de inovação, atendendo ao mercado

de emprego global e cada vez mais competitivo.

De referir, também, que o desajustamento entre as competências oferecidas e as procuradas

ainda persiste, sendo que o desemprego atinge com elevada incidência os trabalhadores menos

qualificados.

O tecido empresarial, composto de pequenas e médias empresas tem vindo a desenvolver um

esforço para a inovação, no entanto, ainda há fatores que condicionam a sua competitividade no

mercado de trabalho.

Ao nível empresarial  o setor têxtil  - subsetor de lanifícios, já não monopoliza o emprego da

região, sendo agora acompanhado por outros setores, nomeadamente, a hotelaria, restauração e

turismo, os laticínios, o calçado, o comércio, os serviços, a construção civil, a produção vinícola

e os serviços pessoais e à comunidade.

Atendendo às caraterísticas naturais desta região, o Turismo será o setor com fortes perspetivas

de crescimento apesar  deste e o sector agropecuário não possuírem condições para garantir

emprego  com  caráter  permanente.  A  sazonalidade  maior  ou  menor  que  carateriza  estas
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atividades  depende,  respetivamente,  do  fluxo  de  visitantes  à  região  da  Serra  da  Estrela,

especialmente  no  inverno,  ou  da  matéria-prima (leite  de  ovelha)  necessária  à  produção  do

queijo “Serra da Estrela”.

A economia social desempenha atualmente um papel importante ao nível de empregabilidade

especialmente  junto  da  população  feminina.  Assistimos  a  uma  estabilização  do  quadro  das

instituições, no entanto a rotatividade de horários de trabalho continua a dificultar a conciliação

entre vida familiar e vida profissional.

Atendendo às dinâmicas atuais do mercado de trabalho, há a necessidade de fazer um grande

esforço na consciencialização da população para a importância da educação e da formação como

fatores potenciadores de oportunidades de realização pessoal e profissional.

Neste contexto,  as  entidades  que operam nesta região  e com responsabilidades  na  área  do

emprego e qualificação têm apostado na qualificação da população desta região e na formação

ao longo da vida. 

Urge, assim, continuar a promover a igualdade de oportunidades, através da implementação de

medidas e estratégias que inibam as dinâmicas de (re)produção da exclusão social, assumindo as

escolas, entidades formativas, entidades  públicas  e privadas uma intervenção concertada  na

minimização das desvantagens sociais. 

Habilitações Académicas da População do Concelho de Seia

A análise cuidada dos dados da educação é um ponto fundamental para delinear um plano de

desenvolvimento social que vá de encontro às necessidades sentidas. O nível de instrução escolar

surge como um indicador imprescindível desta caracterização.

A análise dos resultados dos Censos 2011, revela que no município, continua a verificar-se um

baixo nível médio das qualificações. Ainda assim, em resultado do grande esforço para melhorar

os resultados, e aumentar a qualidade do ensino e da formação, nos últimos anos, registou-se um

crescimento da qualificação da população. 
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Qualificação Seia Portugal

Taxa de analfabetismo 7,3 5,2

População residente com 15 e mais anos, sem nível
de escolaridade (%) 14,1 10,39

Proporção da população com 15  ou mais  anos com
pelo menos o 3º ciclo

38,3 49,6

Proporção da população com 18  ou mais  anos com
pelo menos o ensino secundário completo 

22,9 42,6

Proporção da população entre os 30 e os 34 com o
ensino superior completo 19,4 31,7

Proporção  da  população  residente  com  o  ensino
superior completo

9.3 15,1

Quadro 122 - Qualificação da População (Censos 2011) em Portugal e no Município de Seia. Fonte: CCDR (2017).

Neste Município, a taxa de analfabetismo é superior à média portuguesa e é superior no género

feminino, 8,8%  em comparação a 4,31% do género masculino. O mesmo se verifica na população

com 15 e mais anos, sem nível de escolaridade (INE, 2011).

No que se refere à população com 15 ou mais anos que completou o 9.º ano de escolaridade,

esta  atingiu,  em  2011,  cerca  de  38%  do  grupo  correspondente.  A proporção  de  homens  e

mulheres  com  o  3.º  Ciclo  completo  é  muito  semelhante,  rondando  os  52%  e  os  48%

respetivamente (INE, 2011).

A escolaridade de nível secundário da população residente no concelho, com 18 ou mais anos, é

de 22,9%, inferior à média nacional. A proporção de homens e mulheres com o ensino secundário

completo, tal  como no ciclo anterior, é muito semelhante, 51% e 49% respetivamente.  (INE,

2011).

A população com diploma de ensino superior é de 9,3%, mostrando-se inferior à média nacional.

Neste nível de escolaridade a tendência observada inverte-se, sendo as mulheres que ocupam a

maior percentagem, 60 % do total (INE, 2011)

Para os progressos registados na última década, em parte, contribuíram processos de RVCC e os

cursos EFA que envolveram número significativo de adultos. De facto, desde 2007, assistiu-se a

um elevado número de adultos matriculados nestes tipos de formação, em particular no 3.º Ciclo

e no Ensino Secundário, começando a diminuir o número de adultos matriculados a partir de

2013. 
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Nível e Ciclo de
Ensino

Ano letivo

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1.º Ciclo

Cursos EFA 30 - 1 312 19 _ 19 _ _

Processos RVCC _ 4 6 1 3 _ _ 1 2

2.º Ciclo

Cursos EFA 16 56 6 3 29 22 _ _ _

Processos RVCC _ 119 62 48 50 9 _ 3 _

3.º Ciclo

Cursos EFA 195 260 268 15 112 82 39 68 _

Processos RVCC _ 546 316 75 99 25 _ 1 14

Ensino Secundário

Cursos EFA 46 189 214 135 109 106 78 96 _

Processos RVCC _ 506 309 175 144 23 _ 16 28
Quadro 123 - Adultos matriculados em cursos EFA, Processos RVCC por nível e Ciclo de Ensino. Fonte: DGDEEC.

No  entanto,  saliente-se  que,  nos  principais  indicadores,  o  caminho  a  percorrer  é  ainda

significativo. De facto, tendo em consideração vários indicadores referenciados, constata-se que

o nível de instrução da população residente fica aquém dos padrões portugueses, e muito aquém

das  metas  a  alcançar  para  a  convergência  com  a  média  europeia,  sendo  de  registar  a

necessidade de continuar a implementar medidas diversificadas para melhorar a qualidade e a

eficiência do sistema de educação e formação. 

Qualificação 

Num mundo cada vez mais exigente face às práticas educativas e à valorização curricular no

mercado  de  trabalho,  torna-se  pertinente  a  reflexão  acerca  da  necessidade  crescente

demonstrada  pela  população adulta  em atualizar  os  seus  conhecimentos  e  ver  formalmente

reconhecidas as competências adquiridas ao longo da sua vida. 

Atendendo à baixa escolaridade da população, à fraca especialização profissional e às exigências

do mercado de trabalho, é importante o encaminhamento da população desempregada e/ou à

procura de primeiro emprego para ações de formação profissional no sentido de aumentarem as

suas qualificações, escolar e profissional, contribuindo assim para melhorar substancialmente as

suas condições de empregabilidade.

Diagnóstico Social 2018-2021 187



Sendo a maioria dos candidatos inscritos no Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia

adultos, as entidades formadoras com intervenção neste concelho, têm realizado diversas ações

no âmbito do Sistema de Aprendizagem, Educação e Formação de Adultos, Formação Inicial e

Contínua  de  Formadores,  Formações  Modulares,  Formação  Vida  Ativa  e  Formação  de

Competências Básicas. 

Aprendizagem

Os cursos  de  aprendizagem permitem  obter  uma  certificação  escolar  e  profissional,

privilegiando  a  inserção  no  mercado  de  trabalho  e  o  prosseguimento  de  estudos  de  nível

superior. Os destinatários são jovens  com idades compreendidas entre os 14 e 24 anos  e que

possuam o 9.º ano de escolaridade ou superior, sem que, no entanto, tenham a conclusão do 12.º

ano de escolaridade.

2016

Entidade – Escola Profissional Serra da Estrela

Curso N.º de Formandos 

Técnico de Ótica Ocular 13
Quadro 124 - Cursos de Aprendizagem. Fonte: IEFP (2018).

Educação e Formação de Adultos

Os cursos de Educação e Formação de Adultos são uma oferta formativa que pretende elevar as

suas qualificações e organizam-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. Estes

cursos  desenvolvem-se segundo percursos  de dupla certificação e,  sempre que tal  se revele

adequado ao perfil e história de vida dos adultos, apenas de habilitação escolar.

Destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e que pretendam completar o 4º,

6º, 9º ou 12º ano de escolaridade e desejam obter uma qualificação profissional de nível 1,2 ou

3. Apenas os candidatos com idade igual ou superior a 23 anos podem frequentar um curso EFA

de nível secundário. 

N.º de Formandos Envolvidos N.º de Formandos Envolvidos

2016 2017

420 359

Quadro 125 - Educação e Formação de Adultos. Fonte: IEFP (2018).
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Como se pode verificar ao longo destes 2 anos foram envolvidos 779 formandos em diversas

ações de formação.

Formação Modular

As formações modulares estão integradas no âmbito da formação contínua de ativos com idade

igual ou superior a 18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão

no mercado de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário.

Entidades Numero de Formandos

2016 2017

Associação de Artesãos

Conclusão

Fundação Aurora Borges

Lopes Garcia

Serviço Local de Emprego e Formação de Seia 231 245
Quadro 126 - Formação Modular Certificada Ativos Empregados. Fonte: Entidades Envolvidas 2018.

Vida Ativa

A medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho

de desempregados, através de uma rápida integração em ações de formação de curta duração.

Esta  medida  integra  uma estratégia  de  formação designada  por Vida  Ativa  -  QUALIFICA+,

destinada a pessoas desempregadas com muito baixas qualificações.

Desempregados com pelo menos 18 anos, subsidiados ou não, inscritos nos Serviços de Emprego

do IEFP, independentemente das habilitações escolares.

As ações de formação desenvolvidas no âmbito da estratégia Vida Ativa - QUALIFICA+ têm como

destinatários  adultos  desempregados  inscritos  nos  centros  de  emprego  do  IEFP,  IP,  e,

cumulativamente,  inscritos  num  Centro  Qualifica,  com  habilitações  escolares  iguais  ou

superiores ao 4.º ano e inferiores ao 9.º ano.

Competências Básicas

O Programa  de  formação  em  competências básicas permite  obter  competências  básicas  de

leitura, escrita, cálculo e tecnologias de informação e comunicação necessárias para integrar um

Diagnóstico Social 2018-2021 189



curso de Educação e formação de adultos (cursos EFA) ou ser encaminhado para um processo de

Reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) de nível básico.

Os destinatários são adultos que estejam nas seguintes condições:

 idade igual ou superior a 18 anos,
 que não tenham frequentado o 1.º ciclo do ensino básico ou equivalente,
 ou que tenham frequentado o 1.º ciclo do ensino básico ou equivalente e não demonstrem possuir

as competências básicas de leitura, escrita e cálculo.

Português Língua de Acolhimento

Os cursos de Português Língua de Acolhimento permitem elevar a capacidade de expressão e

compreensão da língua portuguesa, junto de adultos migrantes em Portugal, e facilitar o seu

processo  de  integração  social,  profissional  e  cívico,  contribuindo  para  a  prevenção  da

discriminação em função da origem e promovendo a igualdade.

Os  destinatários  são  cidadãos  migrantes,  adultos,  com  idade  igual  ou  superior  a  18  anos,

desempregados ou ativos empregados, cuja língua materna não é a portuguesa e/ou que não

detenham competências básicas, intermédias ou avançadas, de acordo com o Quadro Europeu

Comum de Referência para as Línguas (QECRL).

Cursos de Especialização Tecnológica

Desenvolvimento de ações de formação profissional pós-secundárias, não superiores, para jovens

e adultos, tendo em vista a sua inserção qualificada no mercado de trabalho. A oferta formativa

confere o Nível 5 de qualificação profissional do Quadro Nacional de Qualificações e permite o

prosseguimento de estudos superiores.

Permite  a  formação  de  profissionais  capazes  de  responder  aos  desafios  colocados  por  um

mercado de trabalho em permanente mudança e acentuada competitividade económica.

Os destinatários são:

 Jovens e adultos que se enquadrem numa das seguintes condições:  
 Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; 
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 Que tendo obtido aprovação em todas as disciplinas do 10.º e 11.º anos e tendo estado inscritos no
12.º  ano  de  um curso  de  ensino  secundário  ou de  habilitação  legalmente equivalente,  não  o
tenham concluído; 

 Titulares do nível 4 de qualificação do QNQ; 
 Titulares de um diploma de especialização tecnológica (DET) ou de um grau ou diploma de ensino

superior que pretendam a sua requalificação profissional

Qualificação de Pessoas com Deficiências e/ou Incapacidades 

A qualificação  de  Pessoas  com  Deficiências  e/ou  Incapacidades,  permite  a  aquisição  e  o

desenvolvimento de competências profissionais certificadas e orientadas para o exercício de uma

atividade no mercado normal de trabalho, tendo em vista potenciar a sua empregabilidade. 

Estes cursos destinam-se a pessoas com deficiências e/ou incapacidades, com idade igual  ou

superior a 18 anos, à data do início da formação.

A  formação  desenvolvida  rege-se  por  diretrizes  do  Guião  Organizativo  de  Formação  e

Certificação Profissional  das  Pessoas com Deficiência  e/ou Incapacidades  em parceria com a

Agência Nacional para a Qualificação e as Federações das Entidades de Reabilitação.

As entidades formativas para este fim deverão ser acreditadas pela DGERT (Direção Geral do

Emprego e das Relações de Trabalho) e terem como base os Referenciais de Formação específicos

ou adaptados do Catálogo Nacional de Qualificações e pelo Programa Operacional Inclusão Social

e Emprego (POISE).

Em 2018, com a entrada do novo quadro comunitário designado Portugal 2020, a qualificação das

pessoas  com  deficiência  e/ou  incapacidade  passou  para  o  Programa  Operacional  Portugal-

Inclusão  Social  e  Emprego-Eixo  III  Promover  a  inclusão  social  e  combater  a  pobreza  e  a

discriminação,  especificamente a medida 3.0.1. qualificação de pessoas com eficiência e/ou

incapacidade.

A Casa de Santa Isabel – Instituto de Pedagogia Curativa e Socioterapia tem dinamizado cursos no

âmbito  do  POISE,  especificamente  o  Curso  de  Carpinteiro/a  de  Limpos,  Cozinha  e

Pastelaria/Panificação, percursos C com total de 2900 horas e com referenciais adaptados às

necessidades  reais  do  público-alvo,  devidamente  homologados  pelo  Instituto  de  Emprego  e

Formação Profissional.
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Anos N.º de
cursos

N.º de formandos
envolvidos

N.º de integrações
no MNT

2018 5 38 11

2019 5 36 4

2020 5 48 5
Quadro 127 - Formação para Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidades Casa de Santa Isabel – Instituto de Pedagogia Curativa e

Socioterapia. Fonte: Casa de Santa Isabel (2021).

Centro Qualifica

Os Centros Qualifica (anteriores Centros de Novas Oportunidades) são estruturas criadas para

desenvolver: 

 Atividade nas áreas da informação, orientação e encaminhamento de adultos (com idade igual
ou superior a 18 anos); 

 Ações de informação e divulgação;
 Reconhecimento, validação e certificação de competências escolares, profissionais e de dupla

certificação, desde o nível básico ao nível secundário e, excecionalmente, jovens que não se
encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos
no mercado de trabalho – os designados NEET.

Diagnóstico Social 2018-2021 192



O Centro Qualifica da Serra da Estrela tem como objetivos  a certificação escolar do 4º ao 12º

ano, a dupla certificação (acumulando as duas anteriores: escolar e profissional) e a certificação

profissional nas seguintes áreas:

Comércio Ciências Informática
Técnico/a Comercial 
Operador/a de Logística 
Técnico/a de Marketing
Técnico/a de Vendas

Técnico/a de Vitrinismo
Empregado Comercial
Técnico/a de Logística

Técnico/a de Informática - Instalação e
Gestão de Redes

Hotelaria/Restauração Proteção de pessoas e bens Tecnologias de Diagnóstico e
terapêutica 

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
Empregado/a de Restaurante/Bar
Cozinheiro/a
Técnico/a de Restaurante/Bar

Bombeiro/a
Bombeiro/a - N2

Técnico/a de Ótica Ocular

Marketing e publicidade Contabilidade e fiscalidade Gestão e administração
Técnico/a de Organização de Eventos Técnico/a de Contabilidade Técnico/a de Apoio à Gestão

Trabalho Social e Orientação Secretariado/a e Trabalho
Administrativo

Agente em Geriatria
Animador/a Sociocultural
Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade

Técnico/a de Secretariado
Assistente Administrativo/a
Técnico/a Administrativo/a

Saúde - programas não classificados noutra área de formação Serviços de apoio a crianças e jovens
Técnico/a Auxiliar de Saúde Técnico/a de Ação Educativa

Eletricidade e Energia
Técnico/a de Eletrotecnia
Técnico/a de Redes Elétricas
Eletromecânico/a de Refrigeração e Climatização - Sistemas Domésticos e Comerciais
Eletricista de Instalações
Eletricista de Redes
Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Quadro 128 – Áreas de Certificação Profissional. Fonte: PROSENA (2021).

Prosena
Inscritos Encaminhados para Ofertas

e RVCC

Certificados

Centro para a Qualificação e Ensino Profissional 2016 264 700 54

Centro Qualifica 2017 225 60 3

Centro Qualifica 2018-2020 1249 1255 38
Quadro 129 - Adultos por etapas Centro Qualifica. Fonte: PROSENA (2021).

Formações Modulares Certificadas

Este é, desde Fevereiro de 2021, o novo projeto da Escola Profissional da Serra da Estrela: For-

mações Modulares Certificadas.

A formação modular certificada é uma tipologia de formação que permite atualizar e aperfeiçoar

os conhecimentos teóricos e práticos em diferentes áreas de conhecimento. As ações de forma-
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ção são organizadas em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD de 25 ou 50h) que pode-

rão ser potenciadas de forma a completar um percurso formativo alargado de formação, de acor-

do com a necessidade do formando e/ou empresa, sem qualquer custo, quer para o trabalhador,

quer para a empresa/entidade/organização.

Vantagens Áreas Aprovadas
Formação Gratuita

Obtenção de Certificado de Qualificações

Subsídio de alimentação

Horas de formação válidas para efeito do cumprimento da obri-

gatoriedade legal em matéria de formação profissional ao abrigo

do Código de Trabalho - 40 horas

Hotelaria e Restauração

Turismo e Lazer

Ciências Informáticas

Audiovisuais e Produção dos Media

Trabalho social e orientação

Proteção do Ambiente

Saúde

Dentro destas áreas existem imensas unida-

des de formação de curta duração de 25 e 50

horas disponíveis, de acordo com as necessi-

dades, no horário, dias e local pretendidos.
Quadro 130 – Vantagens e Áreas aprovadas. Centro Qualifica (2021).

O Centro Qualifica apresenta ainda outro tipo de respostas relacionadas não só com consultoria,

mas com projetos de internacionalização, criação de sites, etc… à disposição de todos os interes-

sados.

O exercício de competências pelas autarquias locais no domínio da educação é uma realidade

com  mais  de  três  décadas  e  um  dos  fatores  decisivos  na  melhoria  da  escola  pública,

nomeadamente na promoção do sucesso escolar e na subida constante da taxa de escolarização

ao longo desse período de tempo. As autarquias locais foram essenciais na expansão da rede

nacional  da educação pré-escolar,  na construção de centros  escolares dotados  das  valências

necessárias  ao  desenvolvimento  qualitativo  dos  projetos  educativos,  na  organização  dos

transportes escolares e na implementação da escola a tempo inteiro, respostas que concorrem

decididamente  para  o  cumprimento  da  garantia  constitucional  do  direito  à  igualdade  de

oportunidades de acesso e êxito escolar.

O Município de Seia tem vindo a demonstrar ao longo das últimas décadas preocupação com as

questões educativas, e tem vindo a reforçar como um dos seus grandes desafios aumentar os

níveis de qualificação da população residente, nos diversos níveis e ciclos de ensino. De facto, é

necessário motivar, encorajar e promover a capacitação das pessoas, acarinhando e incentivando

o saber escolar como forma de desenvolvimento humano de cada cidadão.
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Os baixos níveis de escolaridade da população adulta, e a descredibilização da escolarização

manifestada aquando da aplicação da metodologia de diagnóstico, fazem emergir um desafio

social às escolas e a todas as entidades que com elas trabalham em parceria.

Torna-se, assim, premente, reforçar a ligação entre a escola-família-comunidade, um caminho

difícil  mas  incontestável,  quando  se  pretendem fomentar  percursos  escolares  no  âmbito  da

escola compreensiva.

Neste sentido, importa desenvolver no município de Seia, estratégias de parceria e reflexão com

vista à efetivação progressiva do previsto no Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de Fevereiro (Regime

de Delegação de Competências nos Municípios e Entidades Intermunicipais).

O Conselho Municipal da Educação constitui-se assim, uma instância de coordenação e consulta

que  tem  por  objetivo  promover,  a  nível  municipal,  a  coordenação  da  política  educativa,

articulando a  intervenção,  no âmbito do sistema educativo,  dos  agentes  educacionais  e  dos

parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema

e propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de

eficácia do mesmo.

A situação dos jovens (entre os 15 e os 29 anos) que não estão empregados e que não estão em

percursos de educação ou formação (NEET - not in employment, education or trainning) termo

utilizado para descrever os jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem uma formação

merece igualmente preocupação.

Segundo os últimos dados do INE (1.º trimestre de 2017) existem 175 900 jovens até aos 30 anos

que não estuda, não trabalham, nem frequentam a formação profissional. Destes, 108 300 são

desempregados, ou seja efetuam, de forma regular diligências de procura ativa de emprego. Por

outro lado, 67 500 jovens não estudam, não trabalham e nem frequentam formação profissional,

e por regra, não procuram respostas nestes domínios.

A nível europeu foi criado um programa, o  Garantia Jovem que é um programa que visa dar

resposta à inatividade e ao desemprego jovem, que tem como principal objetivo proporcionar

aos jovens entre os 15 e os 29 anos, que não se encontrem nem a estudar, nem a trabalhar, uma

oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho,

no prazo de 4 meses após a inscrição no site ou nos seus parceiros,  e.g.  associações juvenis,
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IPSS, ONGs, juntas de freguesia. Em ambos os casos, o objetivo é que os jovens, posteriormente,

possam ser atendidos por um parceiro de atendimento, e.g. Serviços de Emprego e Formação do

IEFP, GIP - Gabinetes de Inserção Profissional, CQ - Centros Qualifica, ou Lojas Ponto Já (IPDJ).

A Garantia Jovem trabalha com uma rede de 1500 parceiros, que no terreno contribuem para a

sinalização e atendimento dos jovens mais afastados do sistema. 

No Concelho de Seia estes jovens não estão totalmente identificados pelo que é imprescindível a

sua identificação.

Emerge a necessidade de re(inventar) formas e contextos para contribuir para a valorização de

diferentes modalidade de Educação e Formação de Jovens e Adultos e a promoção da articulação

entre  a  vertente  profissional  e  o  mercado  de  trabalho  e,  por  outro  lado,  ter  também em

consideração a necessidade de ajustar a oferta formativa aos interesses dos jovens e adultos.

Nesse contexto, a formação de adultos, designadamente de maior duração e igualmente de du-

pla certificação, deverá continuar a ser uma prioridade, assim como a qualificação mais ligada à

resposta a necessidades de melhoria da competitividade das entidades empregadoras, em espe-

cial das micro, pequenas e médias empresas, apoiada no domínio da competitividade e interna-

cionalização.
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Tecido Empresarial, Empregabilidade e Empreendedorismo

O  desenvolvimento  do  território  a  nível  social  e  cultural  é  incentivado  por  uma  economia

dinâmica,  uma cultura empreendedora, inovadora e criativa,  devendo criar emprego e gerar

riqueza.

Numa sociedade cada vez mais global e em constante mudança, num contexto de crescimento

económico em Portugal é emergente revitalizar a economia no concelho de Seia de forma a

atrair novos investimentos e jovens, e assim combater o despovoamento que carateriza esta

zona.  A perda  significativa  de  população  que  migrou  para  os  centros  urbanos  ou  para  o

estrangeiro e o consequente abandono de territórios rurais, o envelhecimento da população, a

vulnerabilidade das economias rurais, a falta de acessibilidades rodoviárias, o desemprego e a

exclusão social são caraterísticas do concelho.

O tecido empresarial do concelho é caraterizado por ser constituído por micro e pequenas e

médias  empresas,  sendo  por  isso  os  desafios  maiores,  como  o  acesso  a  financiamentos,  a

adaptação à digitalização, as práticas de gestão dos recursos humanos e as dificuldades sentidas

na exportação e na concorrência, que são evidenciadas num mercado global.

Analisando o mercado de trabalho constata-se que no Município de Seia houve um aumento na

taxa  de  trabalhadores  por  conta  de  outrem  em  estabelecimentos  com  mais  de  250

trabalhadores,  contudo  houve  uma  diminuição  no  ganho  médio  mensal  e  um  aumento  na

disparidade no ganho médio mensal  com exceção da disparidade no  ganho médio  por sexo.

Apesar da diminuição muito ligeira, da percentagem na disparidade no ganho médio por sexo

ainda se manifesta a desigualdade salarial  entre homens (874,21)  e mulheres (729,23),  com

maior visibilidade no setor secundário. 

Taxa de TCO em
estabelecimentos

com < 10

trabalhadores/as

Taxa de TCO em

estabelecimento
s

com > 250
trabalhadores/as

Ganho médio

mensal

Disparidade no

ganho médio mensal
por sexo

Disparidade no

ganho médio

mensal por
escalão

de empresa

Disparidade no

ganho médio

mensal por setor
de

atividade

Disparidade no

ganho médio

mensal por nível
de

habilitações

Disparidade no

ganho médio

mensal por

profissão
principal

% € %

2015 27,6 24,0 797,3 9,1 14,6 2,8 22,5 29,4

2014 27,7 21,1 807,5 9,3 14,4 1,9 22,2 29,0
Quadro 131 - Indicadores do mercado de trabalho por Município. Fonte: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Diagnóstico Social 2018-2021 197



Total Primário

CAE: A

Secundário

CAE: B-F

Terciário

CAE: G-U

HM H M HM H M HM H M HM H M

2015 797,35 874,21 729,23 656,68 669,24 616,69 821,28 913,66 683,93 787,04 849,30 746,45

2014 807,54 887,17 736,51 648,35 680,64 533,06 808,58 892,07 680,73 809,18 888,68 758,05
Quadro 132 - Ganho médio mensal dos/das trabalhadores/as por conta de outrem nos estabelecimentos por município, segundo o

setor de atividade (CAE-Rev.3) e o sexo. Fonte: INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas.

O valor do ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é de 797,35 euros, sendo

maior o valor no setor secundário. 

Ao nível empresarial houve uma diminuição do volume de negócios por empresa em 2015, tendo

sido obtido 154,5 milhares de euros.

Densidade
de empresas

Proporção de
empresas

individuais

Proporção de
empresas com
menos de 250

pessoas ao serviço

Proporção de
empresas com
menos de 10
pessoas ao

serviço

Pessoal ao
serviço por

empresa

Volume de
negócios por

empresa

Indicador de
concentração do

volume de
negócios das 4

maiores empresas

Indicador de
concentração do valor

acrescentado bruto
das 4 maiores

empresas

Nº/Km² % Nº Milhares de
euros

%

2015 4,9 71,2 100 97 2,5 154,5 38,46 19,01

2014 4,8 71,59 100 96,7 2,5 155,3 38,41 21,34
Quadro 133 - Indicadores de empresas por município. Fonte: INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas.

No  ano  2015,  existiam  2129  empresas  com  sede  no  concelho,  sendo  que  a  maior  parte

desenvolve as suas atividades económicas relacionadas com o comércio por grosso e a retalho,

reparação  de  veículos  automóveis  e  motociclos  (513),  vindo  de  seguida  as  empresas  com

atividades  na  área  da  agricultura,  produção  animal,  caça,  floresta  e  pesca  (248)  e

posteriormente as empresas com atividades de alojamento, restauração e similares (205).

Analisando o escalão de pessoal ao serviço, em 2015, só uma empresa é que tinha 250 ou mais

trabalhadores, havendo na grande maioria microempresas no concelho (2066).

Total

0-249

250 ou maisTotal Menos de 10
anos

10-49 50-249

2015 2129 2128 2066 56 6 1

2014 2091 2090 2023 62 5 1

Quadro 134 - Empresas por município da sede, segundo o escalão de pessoal ao serviço. Fonte: INE, IP.
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Total

A B C D E F G H

Agricultura,
Produção Animal,
Caça, Floresta e

Pesca

Indústrias
Extrativas

Indústrias
transformadoras

Eletricidade, gás.
vapor, água

quente e fria e ar
frio

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

Construção

Comércio por grosso e a
retalho; reparação de
veículos automóveis e

motociclos

Transportes e
armazenagem

2015 2129 248 2 154 3 0 183 513 48

2014 2091 226 2 162 3 1 191 526 44
Quadro  135 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3. Fonte: INE, IP.

I J L M N P Q R S

Alojamento,
restauração e

similares

Atividades de
Informação e de

comunicação Atividades
imobiliárias

Atividades de
consultoria,
científicas,
técnicas e
similares

Atividades
administrativas e dos

serviços de apoio Educação

Atividades de saúde
humana e apoio social

Atividades
artísticas, de
espetáculos,
desportivas e
recreativas

Outras
atividades de

serviços

2015 205 13 19 161 143 154 143 32 108

2014 193 12 20 154 141 147 132 30 107
Quadro 136 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3. Fonte: INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas.

Segundo  os  dados  provisórios  do  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE)  para  o  comércio

internacional  em 2016,  as  exportações de bens totalizaram 50.022 milhões  de euros,  o  que

corresponde a um aumento nominal de 0,8% face ao ano anterior, e o valor das importações de

bens aumentou 1,5%, totalizando 61.243 milhões de euros face a 2015.

Contrariamente aos dados nacionais, tanto as exportações como as importações desceram no

município,  sendo  que  o  número  de  exportações,  que  totalizou  23.782  milhares  de  euros  é

superior ao número de importações que totalizou 17.525 milhares de euros. Outro resultado

oposto ao nacional diz respeito ao número das exportações extra-EU serem superiores às intra-

EU e apesar das importações terem diminuído, o valor das importações extra-EU cresceu face a

2015.

Exportações Importações

Total Comércio
intra-UE

Comércio
extra-UE

Total Comércio
intra-UE

Comércio
extra-UE

Milhares de euros

Portugal 2016 50022263 37571318 12450945 61242880 47634944 13607936

Portugal 2015 49825518 36257380 13568138 60310200 46151613 14158588

Beiras e Serra da
Estrela 2016

476339 386198 90142 385948 355663 30285

Beiras e Serra da
Estrela 2015

508696 393052 115644 420015 384112 35903

Seia 2016 23782 11710 12073 17525 11868 5656

Seia 2015 27134 14699 12435 19701 15106 4595
Quadro 137 - Comércio internacional declarado de mercadorias por município de sede dos operadores. Fonte: INE, IP.

Nota: O valor de Portugal poderá não corresponder à soma das regiões, porque inclui dados para os quais não é possível dispor de informação sobre a localização da sede do
operador, nomeadamente operadores com NUTS desconhecida (onde se incluem operadores estrangeiros), estimativas das transações abaixo dos limiares de assimilação, não
respostas efetuadas nas estatísticas do Comércio Intra-UE e dados sujeitos a segredo estatístico. A partir de 2010 inclui as estimativas de não resposta efetuadas nas estatísticas
do Comércio Intra-UE.
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O  concelho  de  Seia  apresenta  características  de  interioridade,  de  que  importa,  desde  já,

destacar:  área  geográfica  muito  dispersa;  baixa  densidade  populacional;  diminuição  da

população residente com tendência para a desertificação; população envelhecida; predomínio do

setor terciário; peso significativo do setor primário e elevado peso da população inativa. 

A este nível, um dos aspetos mais evidentes e característicos da evolução demográfica desta

área, é o forte decréscimo da população, tendo o envelhecimento da mesma vindo a agravar-se.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (recenseamento da população), o concelho de Seia

tinha em 2001 28144 habitantes e em 2011 24706 habitantes distribuindo-se da seguinte forma.

2001 2011

0-14 anos 3930 2761

15 – 64 anos 18278 15463

+ 65 anos 5936 6478
Quadro 138 – Distribuição de habitantes no concelho. Fonte: INE, IP.

Há uma clara incapacidade de fixação da população jovem com formação média/superior no

interior do país devido a falta de oportunidades de emprego. 

Ao analisarmos as principais causas de desemprego, podemos falar de desequilíbrios qualitativos

e sazonais. Os desequilíbrios qualitativos estão associados a um desajustamento entre a oferta e

a procura. Os desequilíbrios sazonais ocorrem principalmente no setor agroalimentar (indústria

dos lacticínios), no setor das obras públicas e nos transportes terrestres.

Esta  região  é  afetada,  negativamente,  pela  possível  morosidade  na  concretização  do  plano

global de acessibilidades, incluindo as vias rodoviárias e ferroviárias. Este facto coloca à região

uma série de desvantagens competitivas em relação a outras regiões do país, que apresentam

uma  elevada  especialização  industrial,  agrícola  e  turística,  sustentada  por  uma  rede  de

distribuição internacional extremamente bem estruturada, com múltiplas convergências de nós,

ao nível dos mapas de acessibilidades.

No  âmbito  do  presente  diagnóstico,  deve  ainda  ser  realçada  a  observância  de  uma  certa

resistência  às  iniciativas  de  cooperação  interempresarial,  assim  como  de  dificuldades  na

cooperação  interassociativa,  as  quais  são  explicáveis  pela  inexistência  de  uma  estratégia

concertada e assumida pelos agentes com responsabilidades efetivas na mudança a operar, ao

nível da constituição de um novo  mix de culturas, onde se conjugue a Inovação, o Risco e o

Empreendedorismo, suportado por um esforço cooperativo dos agentes de decisão locais. 
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Face aos constrangimentos identificados, a estratégia de atuação deverá ter presente, entre

outros  aspetos,  uma  efetiva  articulação  das  políticas  setoriais  relevantes  e  o  reforço  das

parcerias  locais  e  do  diálogo  entre  os  parceiros  sociais,  seguindo  uma  abordagem

multidimensional e territorializada da intervenção social. 

No plano empresarial, as unidades de pequena e média dimensão devem estar aptas para a

introdução de novas práticas de gestão nas suas atividades e para a criação de novos negócios

ligados  a  atividades  tradicionais,  as  quais  devem ser  alvo  de  uma  identificação  e  de  uma

inventariação prévia. 

No plano agrícola, a indesejável subsídio-dependência dos produtores agrícolas regionais, deve

ser recomposta através da recuperação efetiva de culturas regionais e tradicionais devidamente

articuladas a jusante, mediante a criação de uma nova mentalidade de distribuição e promoção

cooperativa dos produtores, em grandes superfícies comerciais localizadas nos principais centros

urbanos e em rotas turísticas e gastronómicas. 

Todavia, é imprescindível efetuar uma aposta deliberada na ligação em rede dos centros urbanos

e dos centros rurais, de modo a promover redes inter-regionais de comunicação que permitam

fortalecer,  por  via  tecnológica,  as  características  únicas  referentes  ao  património,  usos  e

costumes desta região que, desta forma, seriam preservados e enriquecidos pela sua divulgação

online, e contribuírem para o fortalecimento das vantagens competitivas inatas e intrínsecas que

esta região apresenta – mas que até ao presente momento não tem sabido divulgar e valorizar –

dentro de uma lógica de atuação estratégica conjunta e coordenada.

Apesar de no concelho existir um conjunto de entidades que têm vindo a conjugar esforços no

sentido  de  promover  a  empregabilidade,  aumentando  as  oportunidades  de  emprego  e

qualificando  os  recursos  humanos  das  mesmas,  o  desemprego  continua  a  ser  um fator  com

elevada expressão.
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Seia
2019 2020 2021

(Abril)

TOTAL

Sexo
H 347

614

335

622

373

674

M 267 287 301

Grupo etário

<25 145 78 84
25-34 201 120 130
35-54 425 229 267
>55 246 195 193

Categoria 
1.º emprego 93 80 79

Novo emprego 521 542 595

Habilitações Literárias 

<1.º ciclo 44 43 48
1.º ciclo 98 103 101

2.º ciclo 100 108 112

3.º ciclo 129 127 136

Secundário 166 142 42

Superior 77 99 32

Quadro 139 - Caracterização dos desempregados inscritos (209/2020/2021). Fonte: IEFP.

Em Dezembro de 2019 estavam inscritos no concelho de Seia 614 desempregados dos quais 347

homens e 267 mulheres. Apenas 93 dos desempregados procuravam o primeiro emprego e 521

procuravam  um  novo  emprego.  O  número  de  desempregados  aumentou  ligeiramente  em

Dezembro de 2020, estando inscritos 622 desempregados, 335 homens e 287 mulheres. Em Abril

de  2021, o  número de desempregados encontra-se ligeiramente mais alto que Dezembro de

2010, 674 desempregados, que tal como no final do ano de 2010 encontram-se mais homens

desempregados e um maior número de desempregados à procura de novo emprego.

Os dados relativos a Dezembro de 2019, refletem, que mais de 80% dos desempregados procura

um novo emprego. No que se refere ao escalão etário, é no grupo etário 35-54 anos que se

regista o maior número de desempregados. Em dezembro de 2019, 368 pessoas em situação de

desemprego têm escolaridade inferior ao Ensino Secundário com escolaridade inferior ao ensino

secundário, o mesmo ocorrendo em Dezembro de 2020. Assim, há uma necessidade urgente de

envolver  este  público  em respostas  formativas  por  forma  a  suprir  défices  de  qualificações

profissionais e/ou escolares, aumentando, desta forma, a sua empregabilidade.

O concelho de Seia registou um aumento do desemprego uma vez que registava em Dezembro de

2019, 614 pessoas desempregadas registando em Abril de 2021, 674 pessoas desempregadas.
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Em Dezembro de 2020, no que respeita à idade o grupo etário mais afetado pelo desemprego no

concelho, é a faixa etária dos 35 aos 54 anos (229 pessoas) seguido do grupo etário com 55 ou

mais anos (195 pessoas). Por sua vez, o grupo etário com menor pessoas desempregadas é o dos

menores  de  25  anos  (78  pessoas).  Esta  distribuição  por  grupo  etário  mantém-se  inalterada

comparativamente com igual período de 2019.

Se em dezembro de 2019 existiam 336 pessoas inscritas há menos de um ano, em dezembro de

2020 existiam 351. Quanto ao tempo de inscrição igual ou superior a um ano, em dezembro de

2019 existiam 278 pessoas inscritas e em dezembro de 2020, 323 pessoas.  Em Abril de 2020,

encontravam-se 342 inscritos à menos de um ano e 280 inscritos à mais de ano.

Programas N.º de Pessoas

Medida Estímulo Emprego 160

Estágios Profissionais 8

Estágios Emprego 159

Estágios Pessoas com deficiência e incapacidade 16

Contrato emprego inserção 235

Contrato emprego inserção + 385

Colocações 770

Empresas de Inserção 13

Contrato Emprego Inserção + Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade 82

Contrato Emprego Inserção  Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade 2

Emprego Apoiado em Mercado Aberto 18

Contrato Emprego 28

Contrato emprego Pessoas com deficiência e/ou Incapacidade 17
Quadro 140 - Programas para integração dos desempregados. Fonte: IEFP.
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Freguesias do Concelho de Seia Categoria 1 e 2 Categoria5

União de Freguesias de Seia, São Romão 351 178
Alvoco da Serra 11 10

Carragozela e Várzea de Meruge 11 9
Girabolhos 5 3

Loriga 23 19
Paranhos 50 24
Pinhanços 29 11
Sabugueiro 13 4

Sameice, Santa Eulália 14 5
Sandomil 18 7

Santa Comba 28 11
Santa Marinha, São Martinho 32 30

Santiago 47 12
Sazes da Beira 3 4

Teixeira 1 5
Torrozelo, Folhadosa 16 15

Tourais, Lages 41 18
Travancinha 11 7
Vide, Cabeça 26 4

Vila Cova à Coelheira 6 10
Valezim 7 5

Quadro 141 - Caracterização dos desempregados inscritos por freguesias. Fonte: IEFP (Maio 2019).

O Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia tem apoiado a inserção socioprofissional

de  pessoas  com  deficiência  com  medidas  que  visam  a  Integração  em  Mercado  Normal  de

Trabalho. Apesar das limitações do mercado e da escassez de oportunidades de emprego, através

de um conjunto de incentivos financeiros que visam motivar as entidades empregadoras.

Concelho
Sexo

TOTAL
M F

2018 Seia 24 14 38

2019 (maio) Seia
Categoria 1 e 2* 19 13 32

Categoria 5** 53 28 81
* Categoria 1 e 2( 1º Emprego e Novo Emprego)
**Categoria 5 (Ocupado)

Quadro 142 - Caracterização dos desempregados inscritos com deficiência. Fonte: IEFP (2019).

Em maio de 2019 encontravam-se inscritos no Serviço de Emprego e Formação Profissional de

Seia 113 pessoas com deficiência, sendo que 32 estão à procura do primeiro e novo emprego e 81

estão ocupados (e.g. formação, estágios, CEI).
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Programas e Medidas de Emprego

O IEFP dispõe de um conjunto de Programas e Medidas nos quais sustenta a sua intervenção

metodológica  para apoiar  o desenvolvimento  do  mercado de emprego local.  A satisfação do

desígnio social, através da resposta à solução de emprego dos que procuram o Serviço Público de

Emprego, é conseguida pela utilização destes Programas e Medidas que servem como elementos

facilitadores para o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego. A diversidade de apoios

técnicos  e  financeiros  que  o  sistema  oferece,  foi  criada  em função  da  especificidade  dos

públicos destinatários e dos objetivos preconizados para regiões e/ou problemas específicos.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional dispõe de um conjunto de Programas que visam

responder a necessidades específicas de públicos e entidades, com a finalidade de suportar o

incremento da criação de postos de trabalho para responder ao ajustamento profissional entre a

oferta e a procura de emprego. Integram um conjunto de medidas com objetivos e destinatários

específicos que se apresentam nas seguintes tabelas.

Objetivos Destinatários

• Promover a empregabilidade de pessoas
em situação de desemprego, preservando
e  melhorando  as  suas  competências
socioprofissionais,  através  da
manutenção do contacto com o mercado
de trabalho
 • Fomentar  o  contacto  dos
desempregados com outros trabalhadores
e  atividades,  evitando  o  risco  do  seu
isolamento,  desmotivação  e
marginalização
 • A satisfação de necessidades sociais ou
coletivas, em particular ao nível local ou
regional

Desempregados  inscritos  nos  serviços  de  emprego,
beneficiários  de  subsídio  de  desemprego  ou  de  subsídio
social  de  desemprego  São  considerados  prioritários  os
desempregados  que  se  encontrem  numa  das  seguintes
situações: 
• Pessoa com deficiência e incapacidade
 • Desempregado de longa duração 
• Idade igual ou superior a 45 anos 
• Ex-recluso ou pessoa que cumpra pena em regime aberto
voltado  para  o  exterior  ou  outra  medida  judicial  não
privativa de liberdade
 • Vítima de violência doméstica 
Nota:  São  equiparadas  a  desempregados,  as  pessoas
inscritas nos serviços de emprego como trabalhadores com
contrato  de  trabalho  suspenso  com  fundamento  no  não
pagamento pontual da retribuição. 

Quadro 143 - Contrato Emprego- Inserção . Fonte: IEFP.
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Objetivos Destinatários

• Promover a empregabilidade de pessoas
em situação de desemprego, preservando
e  melhorando  as  suas  competências
socioprofissionais,  através  da
manutenção do contacto com o mercado
de trabalho 
• Fomentar  o  contacto  dos
desempregados com outros trabalhadores
e  atividades,  evitando  o  risco  do  seu
isolamento,  desmotivação  e
marginalização 
• A satisfação de necessidades sociais ou
coletivas, em particular ao nível local ou
regional

Desempregados  inscritos  nos  serviços  de  emprego,
beneficiários do rendimento social de inserção 
Podem, ainda, ser integrados na medida os desempregados
inscritos não beneficiários de prestações de desemprego ou
do rendimento social de inserção que se encontrem numa
das seguintes condições:
 • Inscritos há pelo menos 12 meses 
• Integrem  família  monoparental  ou  cujos  cônjuges  ou
pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem
igualmente desempregados 
• Vítimas de violência doméstica 
São  considerados  prioritários  os  desempregados  que  se
encontrem numa das seguintes situações: 
• Pessoa com deficiência e incapacidade
 • Desempregado de longa duração 
• Idade igual ou superior a 45 anos
 • Ex-recluso ou pessoa que cumpra pena em regime aberto
voltado  para  o  exterior  ou  outra  medida  judicial  não
privativa de liberdade 
• Vítima  de  violência  doméstica  contrato  de  trabalho
suspenso  com fundamento  no  não  pagamento  pontual  da
retribuição. 

Quadro 144 - Contrato Emprego- Inserção +. Fonte: IEFP.
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Objetivos Destinatários
• Prevenir e combater o desemprego
 • Fomentar  e  apoiar  a  criação  líquida  de
postos de trabalho 
• Incentivar a inserção profissional de públicos
com  maior  dificuldade  de  integração  no
mercado de trabalho
 • Promover  a  melhoria  e  a  qualidade  do
emprego,  incentivando  vínculos  laborais  mais
estáveis
 • Fomentar a  criação de postos de trabalho
localizados em territórios do interior, de forma
a reduzir as assimetrias regionais

Desempregado  inscrito  nos  serviços  de  emprego,
numa das seguintes situações:
 • Há  pelo  menos  6  meses  consecutivos
(transitoriamente  e  até 30  de  junho  de  2021,  este
prazo reduz-se para 3 meses); 
• Há  pelo  menos  2  meses  consecutivos  quando  se
trate de pessoa:
 ▪ Com idade igual ou inferior a 29 anos; 
▪ Com idade igual ou superior a 45 anos. 
• Quando,  independentemente  do  tempo  de
inscrição, se trate de:
 ▪ beneficiário  de  prestação  de  desemprego;  ▪
beneficiário  do  Rendimento  Social  de  Inserção;  ▪
pessoa com deficiência e incapacidade; ▪ pessoa que
integre família monoparental; ▪ pessoa cujo cônjuge
ou  pessoa  com  quem  viva  em  união  de  facto  se
encontre  igualmente  em situação  de desemprego  e
inscrito  no  IEFP; ▪  vítima de violência  doméstica; ▪
refugiado; ▪ ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha
cumprido penas  ou medidas judiciais  não  privativas
de liberdade e esteja em condições de se inserir na
vida  ativa;  ▪  toxicodependente  em  processo  de
recuperação;  ▪  pessoa  que  não  tenha  registos  na
Segurança  Social  como  trabalhador  por  conta  de
outrem  nem  como  trabalhador  independente  nos
últimos 12 meses consecutivos que precedem a data
do registo da oferta de emprego; ▪ pessoa que tenha
prestado  serviço  efetivo  em  Regime  de  Contrato,
Regime  de  Contrato  Especial  ou  Regime  de
Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre
nas  condições  previstas  no  n.º  2  do  artigo  22.º  do
Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; ▪ pessoa
em situação de sem-abrigo;  ▪ pessoa a quem tenha
sido reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal  e
que  tenha  prestado  cuidados  enquanto  cuidador
informal principal; ▪ pessoa que tenha concluído há
menos de 12 meses estágio financiado pelo IEFP no
âmbito de projetos  reconhecidos como de interesse
estratégico,  incluindo  os  projetos  apresentados
conjuntamente  por  entidades  promotoras  e  centros
de interface tecnológico. • Pertença a outro público
específico  a  definir  em  regulamentação  própria  ou
por  despacho  do  membro  do  Governo  responsável
pela área do emprego, em função das prioridades da
política pública, 

Quadro 145 - Medida Incentivo ATIVAR.PT. Fonte IEFP
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Objetivos Destinatários
• Complementar e desenvolver as competências
dos  desempregados,  nomeadamente  dos
jovens,  de forma  a  melhorar  o  seu  perfil  de
empregabilidade,  através  de  experiência
prática em contexto de trabalho; 
• Apoiar  a  transição  entre  o  sistema  de
qualificações  e  o  mercado  de  trabalho,
nomeadamente, promovendo a inserção na vida
ativa  dos  jovens  com  níveis  adequados  de
qualificação;
 • Promover  o  conhecimento  sobre  novas
formações e competências junto das empresas
e  promover  a  criação  de  emprego  em  novas
áreas; 
• Apoiar  a  melhoria  das  qualificações  e  a
reconversão da estrutura produtiva

Desempregados inscritos nos serviços de emprego que
reúnam uma das seguintes condições: 
• Jovens  com idade igual  ou  superior  a  18  anos  e
menor ou igual a 30 anos, com uma qualificação de
nível  3,  4,  5,  6,  7  ou  8  do  Quadro  Nacional  de
Qualificações (QNQ); 
• Pessoas com idade superior a 30 e menor ou igual a
45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de
12 meses, desde que tenham obtido há menos de três
anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do
QNQ ou se encontrem inscritas em Centro Qualifica,
no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do
QNQ;
 • Pessoas  com  idade  superior  a  45  anos  que  se
encontrem  desempregadas  há  mais  de  12  meses,
detentoras  de uma qualificação de nível  2  ou 3 do
QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica,
ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ; 
• Pessoas com deficiência e incapacidade; • Pessoas
que integrem família monoparental; 
• Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam
em união de facto se encontrem igualmente inscritos
como desempregados no IEFP; • Vítimas de violência
doméstica; • Refugiados; • Ex-reclusos e aqueles que
cumpram  ou  tenham  cumprido  penas  ou  medidas
judiciais  não  privativas  de  liberdade  e  estejam em
condições  de  se  inserirem  na  vida  ativa;  •
Toxicodependentes  em  processo  de  recuperação;  •
Pessoas  que  tenham  prestado  serviço  efetivo  nas
Forças  Armadas  que  se  encontrem  nas  condições
previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei  n.º
76/2018, de 11 de outubro; • Pessoas em situação de
sem-abrigo; • Pessoas a quem tenha sido reconhecido
o  Estatuto  de  Cuidador  Informal  e  que  tenham
prestado  cuidados  enquanto  cuidador  informal
principal; Estágios ATIVAR.PT (07-10-2020) Página 2 de
4 [A leitura deste documento não dispensa a consulta
da  legislação  e  do  regulamento  da  medida]  •
Pertençam a  outro  público  específico  a  definir  em
regulamentação própria ou por despacho do membro
do  Governo responsável  pela  área  do  emprego,  em
função  das  prioridades  da  política  pública,
nomeadamente  desempregado  inscrito  que  seja
membro do agregado familiar de destinatário apoiado
na  medida  Emprego  Interior  MAIS  —  Mobilidade
Apoiada  para  Um  Interior  Sustentável  (Portaria  n.º
174/2020, de 17 de julho).

Quadro 146 - Estágios ATIVAR.PT. Fonte: IEFP
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Objetivos Destinatários
• Incentivar  o  regresso  e  a  fixação  de
emigrantes  ou  familiares  de  emigrantes  em
Portugal.

São destinatários dos apoios os cidadãos que reúnam,
cumulativamente, as seguintes condições:
 a) Iniciem atividade laboral em Portugal continental
entre  1  de  janeiro  de  2019  e  31  de  dezembro  de
2023, mediante a celebração de contrato de trabalho
por  conta  de  outrem  ou  mediante  a  criação  de
empresa ou do próprio emprego
 b) Sejam emigrantes que tenham saído de Portugal
até 31 de dezembro de 2015 
c)  Tenham  a  respetiva  situação  contributiva  e
tributária regularizada 
d) Não se encontrem em situação de incumprimento
no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo
IEFP, IP São, igualmente, destinatários da medida os
familiares dos emigrantes que saíram de Portugal até
31  de  dezembro  de  2015,  desde  que  reúnam  as
restantes condições previstas para os destinatários da
medida.

Quadro 147 - Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal. Fonte: IEFP

Objetivos Beneficiários

Incentivo  à  formação  profissional,
constituindo-se  como  um  instrumento
potenciador da criação e da manutenção
do emprego e do reforço da qualificação e
empregabilidade. 

• Ativos  empregados,  independentemente  do  nível  de
qualificação • Igual ou superior a 16 anos 
• Desempregados, inscritos no IEFP, I.P. há, pelo menos, 90
dias  consecutivos,  detentores  do  nível  3  a  6  de
qualificação, de um Plano Pessoal de Qualificação (PPQ),
emitido  por  um  Centro  para  a  Qualificação  e  o  Ensino
Profissional (CQEP) e do Plano Pessoal de Emprego (PPE)
emitido por este Instituto. 

Quadro 148 - Cheque Formação. Fonte: IEFP.
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Objetivos Destinatários

.  Promover  a  integração  socioprofissional  de
jovens, através do desenvolvimento de atividades
que lhes permitam adquirir competências sociais
e relacionais, transversais ou específicas 
• Promover  o  desenvolvimento  e  integração
profissional  de  jovens  não  detentores  da
escolaridade  obrigatória  e  em  situação  de
desfavorecimento  em matéria  de  qualificações,
tendo em vista  favorecer  posteriores  processos
de qualificação escolar e profissional e melhoria
das condições de empregabilidade

Jovens com idade entre os 18 e os 29 anos, inclusive, inscritos
como desempregados no IEFP, e que se encontrem numa das
seguintes situações: 
• Não possuam a escolaridade obrigatória e se encontrem em
particular situação de desfavorecimento face ao mercado de
trabalho, nomeadamente porque abandonaram a escola ou não
concluíram o 3º ciclo do ensino básico 
• Detentores de uma qualificação de nível 6 ou superior do
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), ou seja, detentores,
no mínimo, de licenciatura

Quadro 149 - Emprego Jovem Ativo. Fonte: IEFP.

Objetivos Beneficiários

Programa de Promoção das Artes e Ofícios
Programa integrado de apoios à capacitação de
pessoas para trabalharem neste setor, ao estí-
mulo do empreendedorismo e da contratação
de trabalhadores e à promoção e comercializa-
ção de produtos artesanais.
Modalidades de apoio:

 Investe Artes e Ofícios – apoios ao 
empreendedorismo, nas vertentes de 
apoio ao investimento na criação de 
novas empresas e micronegócios e cria-
ção do próprio emprego, bem como de 
apoio técnico à criação e consolidação 
dos projetos

 Promoção das Artes e Ofícios – apoi-
os à promoção e comercialização das 
produções e serviços, através do apoio 
à participação em feiras, certames e 
exposições, e ainda à respetiva organi-
zação

Investe Artes e Ofícios
Eixo de  intervenção  no âmbito  do Programa de Promoção das
Artes e Ofícios, que consiste na concessão de apoios à criação de
empresas  e  do  próprio  emprego,  incluindo  a  possibilidade  de
recurso  ao  montante  global  ou  parcial  das  prestações  de
desemprego.

Promoção Artes e Ofícios
Eixo de intervenção no âmbito do Programa de Promoção das Ar-
tes e Ofícios que consiste na atribuição de apoios financeiros:

 À participação das unidades produtivas artesanais em 
ações de promoção e comercialização – apoios destina-
dos a promover a participação em feiras e certames de 
promoção e comercialização de artesanato ou outras 
ações de promoção das produções artesanais, cuja rele-
vância o justifique

 À organização de iniciativas de promoção e comercia-
lização de artesanato - apoios destinados a promover a 
organização de feiras e certames de promoção e comerci-
alização de artesanato ou de certames de natureza diver-
sa, mas com espaço dedicado ao artesanato 

São destinatários dos apoios à participação em ações de promo-
ção e comercialização:

 Unidades produtivas artesanais, de natureza singular ou 
coletiva, legalmente constituídas e reconhecidas

Podem candidatar-se aos apoios à organização de iniciativas de
promoção e comercialização, nomeadamente:

 Associações de desenvolvimento local
 Associações e cooperativas de artesãos
 Autarquias

Apoio Excecional aos artesãos e UPA

Apoio  financeiro,  atribuído  pelo  IEFP,  às  unidades  produtivas
artesanais com sede em território continental, como forma de
incentivo à manutenção da atividade das empresas artesanais,
para  fazer  face  à  perda  de  rendimentos  decorrente  do
cancelamento  de  feiras  e  certames  de  promoção  e
comercialização  do artesanato  originado  pela  crise  pandémica
COVID-19.

Quadro 150 – Promoção das Artes e Ofícios. Fonte: IEFP
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Objetivos Destinatários

Conjunto integrado de medidas que visam apoiar
a qualificação e o emprego das pessoas com defi-
ciência e incapacidade que apresentam dificulda-
des no acesso, manutenção e progressão no em-
prego.

Apoios á Integração
A medida Apoios à Integração, Manutenção e Reinte-
gração no Mercado de Trabalho compreende um con-
junto de apoios facilitadores da integração, manuten-
ção e reintegração dos seus destinatários no mercado
de trabalho. Integra as seguintes modalidades de apoio:

 Informação, avaliação e orientação para a qua-
lificação e o emprego

 Apoio à colocação
 Acompanhamento pós-colocação
 Adaptação de postos de trabalho e eliminação 

de barreiras arquitetónicas
Emprego Apoiado
 medida Emprego Apoiado tem por finalidade apoiar o
exercício de uma atividade profissional ou a realização
de atividades socialmente úteis, visando o desenvolvi-
mento de competências relacionais, pessoais e profissi-
onais que facilitem a transição das pessoas com defici-
ência e incapacidade, quando possível, para o regime
normal  de trabalho. Integra as  seguintes modalidades
de apoio:

 Estágios de Inserção
 Contratos Emprego-Inserção
 Emprego Protegido
 Emprego Apoiado em Mercado Aberto

Marca Entidade Empregadora Inclusiva
Marca Entidade Empregadora Inclusiva destina-se a pro-
mover o reconhecimento e distinção pública de práticas
de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por enti-
dades empregadoras, relativamente às pessoas com de-
ficiência e incapacidade.
A Marca é atribuída de 2 em 2 anos, nos anos ímpares.
Produtos de Apoio
Financiamento de produtos de apoio - Apoio financei-
ro às  pessoas  com deficiência  e  incapacidade para a
aquisição, adaptação ou reparação de produtos, dispo-
sitivos, equipamentos ou sistemas técnicos de produção
especializada ou disponíveis no mercado que sejam in-
dispensáveis para prevenir, compensar, atenuar ou neu-
tralizar as limitações de atividade e restrições de parti-
cipação que prejudiquem, dificultem ou inviabilizem o
acesso e frequência da formação profissional ou a ob-
tenção  e  manutenção do  emprego e a  progressão  na
carreira.

Quadro 151 - Reabilitação. Fonte: IEFP.
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Objetivos Destinatários

Conjunto de instrumentos  de  promoção do em-
preendedorismo através  de apoios  à criação  de
empresas  e  do  próprio  emprego,  no  âmbito
do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e
à Criação do Próprio  Emprego e no  âmbito do
programa Investe Jovem
►Atenção: Os  apoios  do  Programa de Apoio  ao
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Empre-
go e do programa Investe Jovem podem ser cu-
mulados com os apoios concedidos pela medida
de Apoio  à  Mobilidade  Geográfica  no  Mercado  de
Trabalho.

Criação do Próprio Emprego
Apoios  à  Criação  do  Próprio  Emprego  por
Beneficiários de Prestações de Desemprego - medida
no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo
e  à  Criação  do  Próprio  Emprego,  que  consiste  na
atribuição de apoios a projetos de emprego promovidos
por  beneficiários  das  prestações  de  desemprego,
através da antecipação das prestações de desemprego,
desde que os mesmos assegurem o emprego, a tempo
inteiro, dos promotores subsidiados.
 Beneficiários  das  prestações  de  desemprego  que
apresentem  um  projeto  que  origine,  pelo  menos,  a
criação do seu emprego.

Criação de Empresas
Apoios à Criação de Empresas - medida no âmbito do
Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação
do  Próprio  Emprego,  que  consiste  na  atribuição  de
apoios a projetos de criação de empresas de pequena
dimensão  com fins  lucrativos,  incluindo  cooperativas,
através do acesso a linhas de crédito com garantia e
bonificação da taxa de juro concedido por instituições
bancárias.
Inscritos nos serviços de emprego, numa das seguintes
situações:
 desempregados inscritos há 9 meses 

ou menos, em situação de desemprego involun-
tário ou inscritos há mais de 9 meses, indepen-
dentemente do motivo da inscrição

 jovens à procura do 1.º emprego com 
idade entre os 18 e os 35 anos, inclusive, com o 
mínimo do ensino secundário completo ou nível 
3 de qualificação ou a frequentar um processo 
de qualificação conducente à obtenção desse ní-
vel de ensino ou qualificação, e que não tenha 
tido contrato de trabalho sem termo

 nunca tenham exercido atividade pro-
fissional por conta de outrem ou por conta pró-
pria

 trabalhadores independentes cujo 
rendimento médio mensal, no último ano de ati-
vidade, seja inferior à retribuição mínima men-
sal garantida

Microcrédito
Programa  Nacional  de  Microcrédito  - medida  no
âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à
Criação  do Próprio  Emprego,  que consiste  no apoio  a
projetos  de  criação  de  empresas  promovidos  por
pessoas que tenham especiais dificuldades de acesso ao
mercado de trabalho, através do acesso a crédito para
projetos com investimento e financiamento de pequeno
montante.
Esta medida é desenvolvida em parceria com a Coope-
rativa António Sérgio para a Economia Social (CASES).

 Pessoas com perfil empreendedor que tenham 
especiais dificuldades de acesso ao mercado de 
trabalho e estejam em risco de exclusão social e
que apresentem projetos viáveis para criar pos-
tos de trabalho

 Microentidades e cooperativas até 10 trabalha-
dores que apresentem projetos viáveis com cria-
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ção líquida de postos de trabalho, em especial 
na área da economia social

Investe Jovem
Programa destinado a promover a criação de empresas
por jovens desempregados, através das seguintes moda-
lidades de apoio:

 Apoio financeiro ao investimento
 Apoio financeiro à criação do próprio empre-

go dos promotores
 Apoio técnico na área do empreendedorismo 

para reforço de competências e para a estrutu-
ração e consolidação do projeto

 Jovens com idade igual ou superior a 
18 anos e inferior a 30 anos, inscritos como de-
sempregados no IEFP, e que possuam uma ideia 
de negócio viável e formação adequada para o 
desenvolvimento do negócio

Apoio técnico
A medida de Apoio Técnico à Criação e Consolidação de
Projetos (ATCP) consiste na prestação de apoio técnico
a promotores de projetos de criação do próprio empre-
go ou empresa, no âmbito de medidas e programas de
apoio ao empreendedorismo executados pelo IEFP, IP.
Modalidades de apoio:
• Apoio técnico prévio à aprovação do projeto de cria-
ção do próprio emprego ou empresa, contemplando o
desenvolvimento de competências em empreendedoris-
mo e apoio específico à criação e estruturação do pro-
jeto, incluindo elaboração de planos de investimento e
de negócio
• Apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois pri-
meiros  anos  de  atividade  da  empresa,  contemplando
acompanhamento da execução do projeto aprovado e
consultoria  em aspetos  relacionados  com  a  gestão  e
operacionalização da atividade

 Desempregados inscritos nos serviços de em-
prego ou outros públicos com especiais dificul-
dades de inserção que sejam promotores de pro-
jetos de criação do próprio emprego ou empre-
sa, no âmbito de programas e medidas de apoio 
ao empreendedorismo promovidos pelo IEFP, IP,
isoladamente ou em articulação com outros or-
ganismos

Quadro 152 - Empreendedorismo. Fonte: IEFP.

Reabilitação Profissional

Conjunto integrado de medidas que visam apoiar a qualificação e o emprego das pessoas com

deficiência e incapacidade que apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão no

emprego.
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Ao  nível  do  emprego,  existe  um  conjunto  de  apoios  que  visam  facilitar  a  integração  e

manutenção das pessoas com deficiência e incapacidade no mercado de trabalho. 

Apoios à Integração: Emprego Apoiado, Marca Entidade Empregadora Inclusiva, Produtos de Apoio

A  medida  Apoios  à  Integração,  Manutenção  e  Reintegração  no  Mercado  de

Trabalho compreende  um  conjunto  de  apoios  facilitadores  da  integração,  manutenção  e

reintegração dos seus destinatários no mercado de trabalho. Integra as seguintes modalidades de

apoio: Informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego; Apoio à colocação;

Acompanhamento pós-colocação;  Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras

arquitetónicas.

A medida Emprego Apoiado tem por finalidade apoiar o exercício de uma atividade profissional

ou a realização de atividades socialmente úteis, visando o desenvolvimento de competências

relacionais,  pessoais  e profissionais  que  facilitem a transição das  pessoas  com deficiência  e

incapacidade,  quando  possível,  para  o  regime  normal  de  trabalho.  Integra  as  seguintes

modalidades de apoio: Estágios de Inserção; Contratos Emprego-Inserção, Emprego Protegido,

Emprego Apoiado em Mercado Aberto.

Marca Entidade Empregadora Inclusiva

A Marca Entidade Empregadora Inclusiva destina-se a promover o reconhecimento e distinção

pública de práticas de gestão abertas e inclusivas, desenvolvidas por entidades empregadoras,

relativamente às pessoas com deficiência e incapacidade.

A Marca é atribuída de 2 em 2 anos, nos anos ímpares.

Destinatários

 Empregadores que contribuam para a implementação de um mercado de trabalho inclusivo

e  se  distingam  por  práticas  de  referência  nos  seguintes  domínios:  Recrutamento,

desenvolvimento e progressão, Manutenção e retoma, Acessibilidades,  Serviço e relação

com a comunidade.

Promotores

 Empregadores dos setores público, privado, cooperativo e da economia social;

 Pessoas  com  deficiência  e  incapacidade  envolvidas  na  criação  de  empresas,  como

empreendedores, ou do próprio emprego.
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Modalidades

Atribuição das seguintes distinções a quem nos 2 anos anteriores ao da candidatura se distinga

por práticas de referência abertas e inclusivas: Marca Entidade Empregadora Inclusiva, a quem

se distinga num ou vários dos domínios supra referidos; Marca Entidade Empregadora Inclusiva -

Excelência, a quem se distinga em todos os domínios.

Financiamento de produtos de apoio 

Trata-se  do  apoio  financeiro  às  pessoas  com  deficiência  e  incapacidade  para  a  aquisição,

adaptação  ou  reparação  de  produtos,  dispositivos,  equipamentos  ou  sistemas  técnicos  de

produção  especializada  ou  disponíveis  no  mercado  que  sejam  indispensáveis  para  prevenir,

compensar, atenuar ou neutralizar as limitações de atividade e restrições de participação que

prejudiquem, dificultem ou inviabilizem o acesso e frequência da formação profissional  ou a

obtenção e manutenção do emprego e a progressão na carreira.

Incentivos Municipais à Criação de Emprego e Investimento 

A Câmara Municipal de Seia adotou um plano de intervenção para apoiar e incentivar a criação

de  postos  de  trabalho  e  o  empreendedorismo,  nomeadamente,  ao  nível  dos  jovens,

implementando  medidas  que  esbatam  os  custos  iniciais  do  funcionamento  empresarial,

diminuindo assim os seus riscos e, simultaneamente, possibilitar  que a situação de desemprego

ou a precariedade de rendimentos não constituam um fator  impeditivo à criação do próprio

posto de trabalho ou de uma aposta empreendedora.

A Câmara Municipal de Seia apoia projetos de investimento que visem a criação de empresas,

emprego e inovação no concelho, assim operacionalizou-se através do Gabinete de Apoio ao

Investimento  e  Empreendedorismo  do  Município  o  programa  SeiaEmpreende que  pretende

impulsionar e promover o desenvolvimento económico do concelho de Seia, da cidade e do seu

tecido económico, atuando em três direções:

 A competitividade das PME´S;
 A promoção do Empreendedorismo;
 A captação de investimentos.
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Os incentivos concedidos podem abranger várias modalidades como: cedência de terrenos em

áreas adequadas ao investimento, bem como de edifícios e equipamentos; realização de obras

de infraestruturas; bonificação do preço de cedência de terrenos proporcional ao número de

postos de trabalho criados; isenções totais ou parciais de taxas e outros tributos próprios do

Município;  isenções  de  taxas  referentes  a  publicidade,  à  ocupação da  via  pública  para  fins

publicitários, referentes a edificação e urbanização, de tarifas referente à ligação e instalação

de contadores de água, à ligação de ramais de saneamento; e apoio e acompanhamento dos

projetos de investimento. 

Ainda  se realça  a  existência  no Município  de  áreas  de reabilitação urbana  e a  abertura  de

candidaturas ao financiamento de projetos  no âmbito do IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro

para  a  Reabilitação  e  Revitalização  Urbanas,  o  qual  visa  o  financiamento  de  operações  de

reabilitação  urbana  incidentes  nas  Áreas  de  Reabilitação  Urbana  (ARU)  delimitadas  pelo

Município de Seia: centro Histórico de Seia, da Vila às Fábricas (Seia) e centro Histórico de São

Romão.

Este  instrumento  permite  aceder  a  empréstimos  com  condições  mais  vantajosas,  face  às

atualmente existentes no mercado, para a reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou

superior a 30 anos (ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual

ou inferior a 2, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro), reabilitação de

espaços e unidades industriais abandonadas e intervenções em edifícios de habitação social que

sejam  alvo  de  reabilitação  integral,  junto  de  bancos  selecionados. No  mesmo  pedido  de

financiamento,  o  IFRRU  2020  apoia  medidas  de  eficiência  energética  complementares  às

intervenções de reabilitação urbana.

Os edifícios reabilitados podem destinar-se a qualquer uso, nomeadamente habitação, atividades

económicas, equipamentos de utilização coletiva, entre outros

Entre os vários estímulos concedidos já esteve o Gabinete de Inserção Profissional do Município

de Seia (GIP) que esteve em funcionamento até 2014, com o objetivo de apoio ao emprego que,

em estreita cooperação com o Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia, desenvolveu

atividades que contribuíram para a inserção ou reinserção profissional de desempregados.
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Intervenção Social

Entre as principais problemáticas sociais da população, temos vindo a assistir nos últimos anos a

grandes dificuldades de construção de projetos de vida adequados e sustentáveis, considerando

as características psicossociais  dos indivíduos, independentemente do seu posicionamento no

ciclo de vida, destacando-se também a existência de disfuncionalidades nas famílias do concelho

a  que  se  associam comportamentos  aditivos,  violência  doméstica,  quadros  psicopatológicos,

dificuldades  na  conciliação  entre  a  vida  familiar  e  profissional,  desemprego  e  ausência  de

respostas especificas de suporte a determinados indivíduos da população, nomeadamente sem

retaguarda familiar, em situações de risco psicossocial, ou em institucionalização em fase de

reintegração ou autonomização.

Neste sentido, cada vez mais,  a intervenção social no território deve assumir  o  reforço das

dinâmicas relacionais de qualidade nas rotinas quotidianas, visando a capacitação das famílias e

o equilíbrio afetivo, emocional e de resiliência das mesmas, aproximando os sistemas familiares

às comunidades (e.g. sistema educativo, vizinhança, associativismo), sem negligenciar o trabalho

em rede sistemático dos diversos serviços do território, independentemente dos seus objetivos

de ação ou problemáticas de intervenção.

Família e Respostas Sociais

Atendimento/Acompanhamento Social

O  atendimento  social  consiste  em  prestar  atendimento,  informação  e  orientação  aos

indivíduos/famílias, bem como em situações de emergência e/ou crise social. 

Por outro lado, o acompanhamento social funciona de forma complementar ao atendimento e

destina-se a prestar apoio técnico, não pontual,  a indivíduos/famílias com problemas sociais

complexos, implicando a definição, contratualização e monitorização de um plano de inserção. 

São  vários  os  atores  sociais  que  dinamizam  a  intervenção  social  comunitária,  de  modo  a

contribuir  para  colmatar  as  situações  de  pobreza  e/ou  exclusão  social,  tendo  em  vista  o

desenvolvimento social local, como se poderá verificar pelo número de atendimentos efetuados.
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Serviço Local ISS IP Atendimentos/Acompanhamentos

2016 223
2017 243

 2018 236
2019
2020

2021(até junho)

Quadro 153 - N.º de Atendimentos/Acompanhamentos (2016-2018). Fonte:  ISS IP, maio 2021.

Instituições Particulares de Solidariedade Social

O setor social e solidário, ao longo destas últimas décadas, não só cresceu exponencialmente em

número de IPSS constituídas, como passou a assumir, no concelho, uma importância social e

económica de elevado relevo, junto das comunidades em que as instituições estão inseridas.

As entidades do setor social e solidário, espalhadas no território, são um pilar fundamental no

suporte e apoio a todos aqueles que, por vicissitudes diversas, se encontram numa situação de

vulnerabilidade,  constituindo-se,  assim,  num instrumento  mais  próximo  dos  cidadãos  e  com

maior capacidade de resposta às situações de carência ou de desigualdade social.

Nesse sentido, a ação das entidades do setor social que, quer pela sua proximidade, quer pela

sua atividade têm um conhecimento mais aprofundado das reais necessidades da população, em

cada território.

Assim,  o  território  concelhio  encontra-se coberto  por  diversos  equipamentos  com diferentes

respostas sociais, sendo de salientar que, ao todo, são 28 IPSS, no Concelho de Seia, totalizando

67 acordos de cooperação com a Segurança Social: 

 19 na área de Infância e Juventude (Creche, Est Pré-Escolar, CATL e CAT) abrangendo 608 utentes
em acordo;

  43 na área da população idosa (ERPI,SAD e Centro de Dia) abrangendo 1081 utentes em acordo;
  e 5 na área da deficiência abrangendo 149 utentes. 

De referir  que o número de utentes abrangidos por acordo de cooperação em Maio de 2021

totaliza 1838 utentes.
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IPSS Resposta Social Capacidade Acordos

Associação Beneficência e Solidariedade Social de Torroselo

Lar de Idosos

(Estrutura Residencial para Idosos)

9 8
Associação Beneficência Social do Sabugueiro 39 29

Associação Humanitária Paranhos da Beira 55 44
Associação Humanitária de Sandomil 58 34

Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 65 52
Associação Promoção Social de Habitantes da Freguesia da Vide - Lar D. Guiomar Almeida Santos 20 16

Centro de Assistência Paroquial de Loriga 42 33
Centro Paroquial de Seia 60 60

Centro Social e Paroquial Sazes da Beira 58 46
Centro Social Quinta do Monterroso 52 47
Fundação Aurora R. Coelho Borges 35 35

Fundação Dr. António V. Tovar M. Albuquerque -Casa de Repouso Nossa Senhora do Socorro 60 60
Santa Casa Misericórdia de Seia 65 50

Associação Humanitária Paranhos da Beira

Centro de Dia

12 9
Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 15 12

Associação Loriguense de Apoio à Terceira Idade 16 10
Casa do Povo de Vide 16 15

Centro Apoio à 3ª. Idade de Cabeça 8 5
Centro de Assistência Paroquial de Loriga 25 11

Centro Paroquial Assistência Formação Social de Alvôco da Serra 2 10
Centro Social Quinta do Monterroso 10 5

Fundação Angelina Ferreira Moutinho 21 5
Fundação Aurora R. Coelho Borges 20 6

Associação Beneficência e Solidariedade Social de Torroselo 31 5
Associação de Beneficência Social Cultural de Tourais 20 16

Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira 20 6
Associação de Beneficência e Solidariedade de Lajes 16 7

Associação Valezinense Apoio Terceira Idade 39 20
Casa do Povo de Vide 65 44

Centro Apoio à 3ª. Idade de Cabeça 54 24
Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira 20 12

Centro Paroquial Assistência Formação Social de Alvôco da Serra 42 33
Centro Social Paroquial de Santa Marinha 50 50

Centro Social Paroquial Sazes da Beira 12 12
Quadro 154 – N.º de acordos por IPSS e Resposta Social. Fonte: ISS IP (junho 2021).
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IPSS Resposta Social Capacidade Acordos

Associação Beneficência e Solidariedade Social de Torroselo

Serviço de Apoio Domiciliário

30 30
Associação Beneficência Social do Sabugueiro 32 15

Associação de Beneficência e Solidariedade de Lajes 40 15
Associação de Beneficência Social Cultural de Tourais 62 41
Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 50 33

Associação Loriguense de Apoio à Terceira Idade 27 20
Associação Valezinense Apoio Terceira Idade 39 20

Casa do Povo de Vide 65 44
Centro Apoio à 3ª. Idade de Cabeça 54 24

Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira 20 12
Centro Paroquial Assistência Formação Social de Alvôco da Serra 42 33

Centro Social Paroquial de Santa Marinha 50 50
Centro Social Paroquial Sazes da Beira 12 12
Centro Social Quinta do Monterroso 35 19

Fundação Angelina Ferreira Moutinho 24 17
Fundação Aurora R. Coelho Borges 65 40

Santa Casa Misericórdia de Seia 30 30

Casa de Santa Isabel-Instituto de Pedagogia Curativa e Sócioterapia
Lar Residencial

45 40
Fundação Aurora R. Coelho Borges 24 22

Quadro 155 – N.º de acordos por IPSS e Resposta Social. Fonte: ISS IP (junho 2021).

Se compararmos estes dados com  Maio de 2018 verifica-se que se mantêm as 28 IPSS  com acordos, mas houve uma diminuição do nº de

acordo e um aumento do numero de utentes. Em 2018  havia 71 acordos em Seia, perfazendo um total de 1.757 utentes.
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A diminuição do nº de acordos resulta da cessação/reconversão de dois acordos de ERPI, um C/

diferenciação positiva e um de acamados, da cessação um CATL e de um Centro de Dia.  O

aumento do numero de utentes, resulta essencialmente de candidaturas PROCOOP, nas respostas

de ERPI, SAD e creche. 

IPSS Resposta Social Acordos

Casa de Santa Isabel-Instituto de Pedagogia Curativa e Sócioterapia Centro de Atividades e

Capacitação para a

inclusão (CACI)

45
Casa do Povo de Seia 22

Fundação Aurora R. Coelho Borges 25

Solar do Mimo-Centro de Acolhimento de Crianças em Risco
Centro de Acolhimento

Temporário (CAT)
14

Associação Beneficência Social do Sabugueiro

ATL com Extensão Horário

C/almoço

7
Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 20

Casa do Povo de Seia 50
Centro Paroquial de Seia 60

Fundação Aurora R. Coelho Borges 5

Centro de Assistência Paroquial de Loriga

Creches

8
Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette 28

Centro Paroquial de Seia 67
Fundação Aurora R. Coelho Borges 12

Patronato da Sagrada Família 35
Santa Casa da Misericórdia de Seia 28

Centro de Assistência Paroquial de Loriga

Educação Pré-escolar –

Atividades Educativas

0
Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette 0

Centro Paroquial de Seia 0
Fundação Aurora R. Coelho Borges 0

Patronato da Sagrada Família 0
Santa Casa da Misericórdia de Seia 0

Centro de Assistência Paroquial de Loriga

Educação Pré-escolar –

Atividades de Apoio Social

8
Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette 28

Centro Paroquial de Seia 60
Fundação Aurora R. Coelho Borges 15

Patronato da Sagrada Família 32
Santa Casa da Misericórdia de Seia 92

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette

Centro Atividades tempos

Livres – Multiatividades

C/almoço

5

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette
ATL C/ Extensão de

Horário C/ almoço
10

TOTAL 676
Quadro 156 – N.º de acordos por IPSS e Resposta Social. Fonte: ISS IP (2021).
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Área Resposta Social Acordos N.º utentes Frequência

Infância e Juventude

Creche 6 225 199
Pré-escolar 6 235 195

CATL 6 134 122
CAT 1 14 14

TOTAL 19 608 530

Idosos
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) 13 514 606

Centro de Dia 13 112 104
Serviço de Apoio Domiciliário 17 455 474
TOTAL 43 1020 1184

Deficiência

Centro de Atividades e Capacitação para a

inclusão (CACI)
3 87 86

Lar Residencial 2 62 68
TOTAL 5 149 154

TOTAL GERAL 67 1838 1868
Quadro 157 - Resumo da Cooperação no Concelho de Seia. Fonte:  ISS IP, 2021.

33%

59%

8%

População abrangida por acordos de cooperação

Infancia/Juv
Pop Idosa
Pop Deficiência

Gráfico 12 – População abrangida por acordos de cooperação. Fonte:  ISS IP, 2021.

Ao comparar o numero de utentes em acordo com a frequência, verifica-se que nas respostas

sociais  da  infância/juventude,  a  frequência  encontra-se  abaixo  do  numero  de  utentes  com

acordo,  enquanto  nas  respostas  à  população  idosa,  a  frequência  é  claramente  superior  ao

numero dos utentes em acordo. Esta variação está em consonância com a variação da população

no concelho de Seia.

Gratuitidade em Creche

Medida regulamentada pela Portaria n.º 271/2020, produziu efeitos a setembro de 2020. Insere-

se num conjunto de medidas de apoio à natalidade e aplica-se às respostas sociais Creche e

Creche Familiar desenvolvidas pelas IPSS ou equiparadas, com acordo de cooperação.
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No concelho de Seia, beneficiaram desta medida 80 crianças, na resposta de creche. 

São abrangidas as crianças  cujos agregados  familiares se enquadrem no primeiro escalão de

rendimento da comparticipação, bem como as inseridas no segundo escalão, a partir do segundo

filho.

Instituição Resposta Social Ano/Mês N.º Utentes

Centro De Assistência Paroquial Da Paroquia De Loriga creche 2021/03 5

Sta Casa Misericórdia Seia creche 2021/03 48

Fundação Aurora Da Ressurreição Coelho Borges creche 2021/03 4

Centro Paroquial De Seia creche 2021/03 10

Centro De Assistência Social Nossa Senhora De La Salette creche 2021/03 4

Patronato Sagrada Família creche 2021/03 9

Total 80

Quadro 158 - Gratuitidade em Creche. Fonte:  ISS IP, 2021.

Para  além  das  respostas  sociais  desenvolvidas  pelas  IPSS,  encontram-se  em  funcionamento  no

concelho de Seia, mais três estabelecimentos lucrativos com a resposta de Estrutura Residencial Para

Pessoas Idosas. Estes três equipamentos na sua totalidade têm capacidade para 96 idosos:

Entidade Freguesia Resposta Social Capacidade 

A Casa dos Meus Avós, Lda. Santa Comba

ERPI

39
Casa do Divino Salvador Tourais 16

Pontes de Ternura LD - Residência

Sénior D.Emília
Seia 41

Quadro 159 - Acordos de Cooperação em estabelecimentos lucrativos no Concelho de Seia. Fonte:  ISS IP, 2021.

As instituições têm um forte impacto no concelho na criação de emprego já que no âmbito da

intervenção têm ao seu serviço 927 trabalhadores,  sendo que  841 são trabalhadores  ativos,

contribuindo decisivamente para a economia local e para reduzir a taxa de desemprego.

Desta forma, poderemos verificar que ao nível da empregabilidade estas instituições têm um

forte impacto no meio.
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Esta tendência é também verificada no distrito evidenciando um forte papel na empregabilidade

de recursos humanos em regiões de elevado desemprego, demonstrando desta forma um forte

impacto na económica.

Concelho N.º TCO/MOESN.º MOEN.º TCO

Aguiar da Beira 272 38 234

Almeida 377 66 311

Celorico da Beira 309 77 232

Figueira Castelo Rodrigo 271 35 236

Fornos de Algodres 254 38 216

Gouveia 648 69 579

Guarda 1649 188 1461

Manteigas 109 16 93

Mêda 191 34 157

Pinhel 328 62 266

Sabugal 716 96 620

Seia 885 88 797

Trancoso 350 49 301

Vila Nova de Foz Côa 270 46 224

Total 6629 902 5727
Quadro 160 - Número de trabalhadores por concelho.  Fonte: ISS IP (2021).

Diagnóstico Social 2021-2023  224



Instituição Localidade
Tipo De Resposta

Social Que
Desenvolve

N.º Tco/Moes N.º Moe N.º Tco

A.H.S. - Associação Humanitária de 
Sandomil

Sandomil ERPI 40 5 35

Associação Promoção Social dos  
Habitantes Da Freguesia De Vide- 
D.Guiomar  Almeida Santos

Vide ERPI 20 5 15

Associação Humanitária Social e 
Cultural de Pinhanços

Pinhanços ERPI/ CD/ SAD/
CATL 

46 3 43

Associação De Beneficência Para o 
Sabugueiro Sabugueiro ERPI/ SAD/ CATL 33 5 28

Associação Humanitária de Paranhos da
Beira

Paranhos da Beira CD/ERPI 39 3 36

Associação Loriguense de Apoio à 
Terceira Idade

Loriga  CD/ SAD 13 5 8

Fundação Dr. António Vieira de Tovar 
Magalhães E Albuquerque-Casa de 
Repouso Nossa Srª. Socorro

Folhadosa ERPI 59 4 55

Casa do Povo de Seia Seia CATL/ CAO 12 2 10
Casa do Povo de Vide Vide CD/ SAD 11 1 10
Casa Santa Isabel - Instituto Pedagogia 
Curativa e Sócioterapia

S. Romão CAO/ LAR
RESIDENCIAL

62 3 59

Centro Assistência Social Nossa Senhora
De La Salette Paranhos da Beira

Creche/ Pré-
Escolar/ CATL 15 3 12

centro de Apoio à 3.ª Idade da Cabeça Cabeça CD/ SAD 10 4 6
Centro de Assistência Paroquial de 
Loriga Loriga

Creche/ Pré-
Escolar/ CD/ ERPI 34 1 33

Centro Paroquial de Assistência e 
Formação Social de Alvoco Serra

Alvôco da Serra CD/ SAD 5 1 4

Centro Paroquial de Seia Seia
Creche/ Pré-

Escolar/ CATL/
ERPI

70 3 67

Centro Social da Quinta do Monterroso São Romão CD/ SAD/ERPI 60 4 56
Centro Social e Paroquial de Sazes da 
Beira

Seia ERPI/ SAD 29 1 28

Associação de Beneficência e 
Solidariedade Social de Torroselo Torroselo CD/ SAD/ ERPI 26 2 24

Centro Social Paroquial de Santa 
Marinha

Santa Marinha SAD 18 5 13

Fundação Angelina Ferreira Moutinho Travancinha  CD/ SAD 12 3 9

Fundação Aurora da Ressurreição 
Coelho Borges Santa Marinha

Creche/
Pré_Escolar/ CATL/

CD/ SAD/ ERPI/
CAO/ LAR

RESIDENCIAL 

91 3 88

Patronato da Sagrada Família (Instituto 
S. Miguel)

S. Romão Creche/
Pré_Escolar

     

Santa Casa da Misericórdia de Seia Seia
Creche/

Pré_Escolar/ SAD/
ERPI

161 3 158

Solar Do Mimo-Centro de Acolhimento 
de Crianças em Risco

S.Romão CAT 18 3 15

Associação de Beneficência Social e 
Cultural de Tourais

Tourais CD/ SAD 18 4 14

Centro Solidariedade Social Vila Cova à 
Coelheira

Vila Cova à
Coelheira CD/ SAD 9 4 5

Associação Beneficência e 
Solidariedade de Lajes

Lages CD/ SAD 10 5 5

Associação Valezinense de Apoio à 
Terceira Idade Valezim SAD 6 1 5

Total 927 86 841
Quadro 161 – N.º de Trabalhadores/MOES no concelho de Seia.  Fonte: ISS IP (2021).
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Respostas sociais – Pessoas Idosas

Conjunto  de  respostas  de  apoio  social  para  pessoas  idosas  em  situação  de  carência  e

desigualdade socioeconómica, dependência e vulnerabilidade social, cujo objetivo é privilegiar,

através de serviços e equipamentos adequados a manutenção dos utentes no seu meio familiar e

social e promover o apoio à família. Têm como objetivos promover a autonomia, a integração

social e a saúde.

Em função das necessidades e do grau de autonomia das pessoas idosas, o concelho possui 3

tipos de respostas sociais:

 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) -Serviço prioritário para pessoas idosas, pessoas com
deficiência  e pessoas em situação de dependência.  Engloba a prestação de cuidados e
serviços  a  famílias  e  ou  pessoas que se encontrem no  seu domicílio,  em situação  de
dependência  física  ou  psíquica  e  que  não  possam  assegurar  temporária  ou
permanentemente  a  satisfação  das  suas  necessidades  básicas,  e  ou  a  realização  das
atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito;

 Centro de Dia (CD) - Equipamento social que funciona durante o dia e que presta vários
serviços que ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar. Destinado a
todas as pessoas que precisem dos serviços prestados pelo Centro de Dia, com prioridade
para  pessoas  a  partir  dos  65  anos.  Estabelecimento  onde  se  organizam  atividades
recreativas e culturais, que envolvem as pessoas idosas de uma determinada comunidade;

 Estrutura  Residencial  para  Pessoas  Idosas  (ERPI) -  Equipamento  Social  que  visa  o
alojamento  coletivo,  temporário  ou  permanente,  para  pessoas  idosas  em  que  sejam
desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Destinada a
pessoas a partir dos 65 anos e em casos excecionais, pessoas com menos de 65 anos (a
considerar caso a caso). Proporciona serviços permanentes e adequados à problemática
biopsicossocial das pessoas idosas, contribuindo para a estimulação de um processo de
envelhecimento ativo.

No Concelho de Seia constata-se que existe a necessidade de alargamento das vagas sociais

disponíveis na ERPI. Bem como a necessidade de qualificação adequada dos cuidadores.

Respostas Sociais – Crianças e jovens

Conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças a partir dos 3 meses.

Têm como objetivos apoiar as famílias e promover o desenvolvimento pessoal e social da criança

num ambiente seguro.

No concelho temos 3 tipos de respostas:

 Creche - Estabelecimento que visa o acolhimento para crianças até aos três anos de idade,
durante a parte do dia em que os pais ou as pessoas que as tenham a sua guarda não podem
estar com elas. Tem como objetivos proporcionar às crianças um clima de segurança física e
emocional que contribua para o seu bem-estar e desenvolvimento das mesmas; partilhar com
a família os cuidados e a responsabilidade do desenvolvimento das crianças; fazer o despiste
precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, garantindo um encaminhamento adequado
para cada caso; prevenir e compensar falhas sociais e culturais do meio familiar;
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 Estabelecimento de educação pré-escolar - Para crianças com idades compreendidas entre os
3  e  a  idade  em  que  entra  para  o  ensino  básico.  Estabelecimento  orientado  para  o
desenvolvimento da criança, que proporciona atividades educativas e atividades de apoio à
família.  Tem  como  objetivos  promover  o  desenvolvimento  pessoal  e  social  da  criança  e
proporcionar-lhe  condições  de  bem-estar  e  segurança;  contribuir  para  a  igualdade  de
oportunidades  no  acesso à escola,  para o sucesso na aprendizagem e desenvolvimento  da
expressão  e  comunicação;  despertar  a  curiosidade  e  o  pensamento  crítico;  Despistar
inadaptações, deficiências e precocidades para uma melhor orientação e encaminhamento da
criança; incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações
de  colaboração  com  a  comunidade;  apoiar  a  família,  dando  as  refeições  às  crianças  e
assegurando  que  têm  onde  ficar  até  mais  tarde  (ocupadas  com  atividades  de  animação
educativa).

 Centro de atividades de tempos livres -  Estabelecimento onde se realizam atividades  de
tempos livres para crianças e jovens a partir dos 6 anos (por exemplo, desporto, bibliotecas,
ludotecas,  ateliers  de  expressão,  cineclubes,  clubes  de  fotografia,  quintas  pedagógicas,
animação  de  rua  e  atividades  de  porta  aberta).  Tem como  objetivos  criar  um  ambiente
propício  ao  desenvolvimento  de  cada  criança  ou  jovem,  promovendo  a  expressão,  a
compreensão e o respeito mútuo; promover as relações sociais em grupo; favorecer a relação
entre  família/escola/comunidade/estabelecimento,  para  um  melhor  aproveitamento  e
rentabilização  de  todos  os  recursos;  proporcionar  atividades  de  animação  cultural  que  a
criança  pode  escolher  e  nas  quais  participa  voluntariamente,  tendo  em  conta  as
características dos grupos e tendo como base o respeito mútuo; melhorar a situação social e
educativa, e a qualidade de vida das crianças; promover a interação e integração das crianças
com deficiência, em risco e em exclusão social e familiar.

Respostas Sociais  –  Crianças  e jovens  com deficiência,  incapacidade ou deficit  atividade

funcional

Conjunto de respostas sociais de apoio social para crianças e jovens com deficiência ou em risco

de atraso grave de desenvolvimento. Têm como objetivos promover o desenvolvimento global da

criança, a autonomia, a integração social e a saúde.

Em função da gravidade da deficiência, do grau de autonomia da criança ou jovem e das suas

necessidades, o concelho possui 2 tipos de respostas:

 Intervenção Precoce - Resposta para crianças até aos 6 anos de idade, especialmente dos
0 aos 3 anos, com deficiência ou em risco de atraso grave de desenvolvimento (quando
existe grande probabilidade de a criança vir a sofrer uma ou mais disfunções). Trata-se de
um apoio nas áreas da educação, da saúde e da ação social, focado nas necessidades da
criança e da sua família.

 Lar de apoio - Resposta para crianças e jovens com deficiência dos 6 aos 16/18 anos, cuja
situação familiar aconselhe o internamento em lar (só quando não houver possibilidades
de encaminhamento para outras soluções mais adequadas) ou que precisem de alojamento
por estarem a receber apoio longe de casa.
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Apoios Sociais – Pessoas com deficiência

Conjunto de respostas de apoio social para pessoas com deficiência em situação de carência e

desigualdade  sócioeconómica,  dependência  e  vulnerabilidade  social.  Têm  como  objetivos

promover a autonomia, a integração social e a saúde.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas,

adotada em reunião de Assembleia Geral, em 13 de dezembro de 2006, e ratificada por Portugal

em 30 de julho de 2009, reconhece o direito de todas as pessoas com deficiência a viverem na

comunidade,  em  igualdade  de  oportunidades  e  obriga  os  Estados  Partes  a  tomar  medidas

eficazes  e  adequadas  para  facilitar  o  pleno  gozo  do  mesmo,  por  parte  desses/as

cidadãos/cidadãs.

O  ordenamento  jurídico  nacional  inscreve-se  neste  paradigma  conceptual  desde  a  Lei  n.º

38/2004,  de  18  de  agosto,  que  define  as  bases  gerais  do  regime  jurídico  da  prevenção,

habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência, com diretrizes de atuação

para os organismos da administração central do Estado.

No âmbito do desenvolvimento das políticas de reabilitação e reforço da proteção e inclusão

social na área da deficiência, e tendo como objetivo o incremento de níveis de qualidade e

eficácia no desenvolvimento das respostas sociais dirigidas a este público-alvo, o Estado tem

vindo a assumir como prioridade a valorização pessoal e a inclusão social e profissional destas

pessoas, valores que concorrem para o exercício da sua plena cidadania.

Através  do  Decreto-Lei  n.º  18/89,  de  11  de  janeiro,  foi  instituído  o  regime das  atividades

ocupacionais,  destinadas  a  pessoas  com  deficiência  grave,  cujas  capacidades  não  lhes

permitissem o exercício de uma atividade produtiva.

Em 16 de julho de 1990, o Despacho n.º 52/SESS/90, aprovou o regulamento da implantação,

criação e funcionamento  dos serviços  e  equipamentos  que desenvolvem atividades  de apoio

ocupacional. Através da Portaria n.º 432/2006, de 3 de maio, foi regulamentado o regime das

atividades socialmente úteis  e as condições de atribuição de compensações monetárias pelo

exercício das citadas atividades.

O  XIX  Governo  Constitucional,  através  do  Programa  de  Emergência  Social,  assumiu  o

compromisso  de  aperfeiçoamento  da  regulamentação  das  respostas  sociais,  flexibilizando,
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nomeadamente, a sua capacidade de intervenção por forma a garantir uma maior adequação das

mesmas às necessidades das pessoas com deficiência e incapacidade e suas famílias.

Neste âmbito, o reforço da proteção e inclusão social na área da deficiência potencia maiores

níveis de qualidade, eficácia e segurança no desenvolvimento das respostas sociais tornando-se

necessário proceder à revisão do Despacho Normativo n.º 28/2006, de 3 de maio.

De  maneira  a  garantir  o  direito  à  dignidade,  à  igualdade  e à  privacidade  das  pessoas  com

deficiência e incapacidade e considerando ainda que cada um é, na sua individualidade, sujeito

de  direitos  e  titular  de  uma  cidadania  plena,  importa  qualificar  as  respostas  sociais  lar

residencial  e  residência  autónoma,  tornando-as  mais  inclusivas  e  capazes  de  assegurar  um

conjunto de serviços que potenciem o nível de autonomia e independência,  através de uma

intervenção profissional, humana e personalizada.

A inclusão  plena  dos  cidadãos  e  cidadãs  com  deficiência,  bem  como  o  reconhecimento  e

promoção dos seus direitos fundamentais, constitui uma prioridade assumida pelo XXII Governo

Constitucional.

Deste modo, importa proceder à revisão, agilização e adequação do quadro normativo existente,

concentrando legislação dispersa,  e  prevendo um novo quadro normativo  que  assenta numa

perspetiva que encare a ocupação como um processo e instrumento de capacitação, formação e

de desenvolvimento de competências da pessoa com deficiência e incapacidade com vista à sua

autonomia, numa ótica de inclusão social.

Visando tal propósito pretende-se criar o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

(CACI), que sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta

social  de base comunitária,  com uma regulamentação  centrada em novos  desafios,  como a

promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal,

profissional e da inclusão social, em concretização dos princípios e valores preconizados nos

instrumentos  legais  nacionais  e  internacionais  que  enquadram  os  direitos  das  pessoas  com

deficiência.

Pretende-se criar um modelo de atividades e serviços centrados em facilitar e mediar percursos

de  aprendizagem e  de inclusão,  que possibilitem um maior  acesso à  comunidade,  aos  seus

recursos e atividades e perspetiva que as atividades ocupacionais não são um fim em si mesmo,
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mas antes, e tanto quanto possível, um meio de capacitação para a inclusão, uma resposta que

capacita e maximiza as possibilidades e oportunidades de participação social e económica das

pessoas  com deficiência,  e  que  incorpora  na  sua  génese  as  necessidades  das  pessoas  com

deficiência,  com graus  de  dependência  e  incapacidade  diferenciados,  que  exigem respostas

diferenciadas,  mais  exigentes  do  ponto  de  vista  das  qualificações  e  aprendizagens  e  mais

capacitantes do ponto de vista dos processos de autonomização e inclusão.

Pretende-se também proporcionar, sempre que possível, a transição para programas de inclusão

socioprofissional ou para medidas de reabilitação profissional, com base na individualidade da

pessoa com deficiência, como sujeito de direitos, titular de uma cidadania plena e que deve ser

capacitada e estimulada a fazer as suas escolhas, em igualdade de oportunidades.

De salientar ainda a inclusão da figura do plano individual de inclusão, enquanto instrumento de

planeamento,  monitorização e avaliação  do percurso de vida da pessoa com deficiência,  na

assunção do direito a participar de forma ativa na definição do respetivo projeto de vida.

Considerando que os objetivos associados à promoção da autonomia e da inclusão trazem novos

desafios a este tipo de estruturas,  designadamente ao nível  da flexibilização e organização,

importa atualizar o modelo de estruturação do apoio ocupacional, adequando-o aos objetivos da

Convenção sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência,  e à  salvaguarda da  existência  de

respostas sequenciais à saída do sistema educativo, que garantam uma continuidade do apoio às

pessoas  com  deficiência  e  respetivas  famílias,  promovendo  a  sua  autonomia  e  cidadania,

facilitando processos de tomada de decisão e promoção da inclusão.

O  Decreto-Lei  n.º  64/2007,  de  14  de  março,  na  sua  redação  atual,  define  o  regime  de

licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social

e determina, nos termos do disposto no seu artigo 5.º, que as condições técnicas de instalação e

funcionamento  dos  estabelecimentos  são  as  regulamentadas  em  diplomas  específicos  e  em

instrumentos regulamentares aprovados pelo membro do Governo responsável pelas áreas do

trabalho e da solidariedade social.

Neste  sentido,  pelo  Decreto-Lei  n.º  23/2021,  de 23 de março,  procedeu-se  à  revogação  do

Decreto-Lei n.º 18/89, de 11 de janeiro, pelo que urge definir as condições gerais do edificado,

os termos e as condições técnicas de instalação e funcionamento da resposta social Centro de

Atividades  e  Capacitação  para  a  Inclusão,  enquanto  equipamento  destinado  a  desenvolver
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atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, visando a promoção da sua qualidade de

vida e possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades, e que se

constituam  como  um  meio  de  capacitação  para  a  inclusão,  em  função  das  respetivas

necessidades, capacidades e nível de funcionalidade.

Foram  ouvidas  a  Confederação  Nacional  das  Instituições  de  Solidariedade,  a  União  das

Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas e a CONFECOOP - Confederação

Cooperativa Portuguesa.

Assim, ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, com a redação que

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 33/2014, de 4 de março, considera-se Centro de Atividades e

Capacitação para a Inclusão, o equipamento destinado a desenvolver atividades ocupacionais

para pessoas com deficiência, visando a promoção da sua qualidade de vida, possibilitando um

maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades e que se constituam como um meio

de capacitação para a inclusão, em função das respetivas necessidades, capacidades e nível de

funcionalidade.

O CACI sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social,

devendo entender-se como realizada ao CACI qualquer referência formal ao CAO em legislação

dispersa ou documentação oficial.

Em função da gravidade da deficiência, do grau de autonomia da pessoa e das suas necessidades,

o concelho possui 2 tipos de respostas sociais:

 Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão - destina-se a pessoas com deficiência,
com  idade  igual  ou  superior  a  18  anos,  que  não  possam  por  si  só,  temporária  ou
permanentemente,  dar  continuidade  ao  seu percurso  formativo  ou exercer  uma atividade
profissional,  ou  ainda  que  se  encontrem  em  processo  de  inclusão  socioprofissional,
designadamente  entre  experiências  laborais.  O CACI  presta,  designadamente,  os  seguintes
serviços:  a)  Alimentação  e  cuidados  pessoais;  b)  Apoio  terapêutico;  c)  Promoção  e
desenvolvimento do bem-estar físico, emocional, psíquico e social; d) Transporte; e) Apoio na
capacitação dos cuidadores informais.
O  CACI  deve  cooperar  e  articular  com  outras  entidades  e  serviços  da  comunidade,
designadamente  da  área  da  educação,  saúde,  segurança  social,  emprego  e  formação
profissional,  promovendo  igualmente  iniciativas  de  trabalho  em rede para  identificação  e
sensibilização  das  estruturas  existentes  na  comunidade,  adiante  designadas  por  entidades
externas.

 Lar residencial - Pessoas com deficiência, com mais de 16 anos ou com menos de 16 anos,
cuja situação familiar aconselhe o internamento em lar (só quando não houver possibilidades
de  encaminhamento  para  outras  soluções  mais  adequadas).  Alojamento  temporário  ou
definitivo de jovens e adultos com deficiência que se encontrem impedidos de viver com a
família.
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O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão apresenta como objetivos: Criar condições

que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência; Desenvolver

estratégias  de  promoção  da  autoestima  e  da  autonomia  pessoal  e  social,  através  do

envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver;

Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o

perfil,  as  aptidões,  os  interesses  e  necessidades  das  pessoas  com deficiência,  com vista  a

capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica; Contribuir para

o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz

respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade

de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida; Articular os

processos  de  transição  para  programas  de  inclusão  socioprofissional  ou  de  reabilitação

profissional;  Desenvolver  atividades  e  serviços  centrados  em  facilitar/mediar  percursos  de

aprendizagem e de inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos

e atividades; Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família

e/ou representante legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se

consubstancia na celebração do plano individual de inclusão (PII); Promover medidas e ações de

capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características

individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e inclusão; Dinamizar

ações de inclusão na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos valores e

das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de

vida.

Apesar das respostas sociais existentes no concelho, verifica-se a dificuldade de integração das

pessoas com deficiência e/ou incapacidade (PCDI) em Lares Residenciais, seja na faixa etária dos

menores de 16 anos, seja na faixa etária maiores de 16. Atendendo que estamos num território

envelhecido, também se verifica uma grande preocupação das famílias com PCDI no seu núcleo

familiar, pois  é notória a dificuldade da integração em respostas especializadas que possam

assegurar o futuro.

Também, ao nível do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, existe dificuldade na

inserção das pessoas com deficiência e/ou incapacidade (PCDI), o que reduz a possibilidade de

fomentar a autonomia, de proporcionar ocupação especifica para além do dia diurno, trabalhar

o  empowerment,  melhorar  a  qualidade  de  vida,  trabalhar  as  atividades  de  vida  diária,  as

capacidades e potencialidades, reduzindo a pressão familiar e o desgaste dos cuidadores.
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O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é outra das respostas sociais existentes visa a prestação de

cuidados  individualizados  e  personalizados  no  domicílio,  a  pessoas  com  deficiência  ou

incapacidade,  e  cujas  famílias  não  possam  assegurar  temporária  ou  permanentemente  a

satisfação das atividades de vida diária.

O Apoio Domiciliário pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos clientes e

suas famílias, proporcionando cuidados que promovam a autonomia, o equilíbrio e bem-estar das

pessoas apoiadas. Colabora com as famílias na satisfação das necessidades básicas ao familiar

com deficiência, nunca as substituindo, funcionando durante 5 ou 7 dias da semana, sendo o

horário estabelecido de acordo com as necessidades dos clientes e suas famílias.

Uma resposta  inexistente  no  concelho  e  necessária,  são  as  Residenciais  Autónomas  que  se

destinam a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, de idade igual ou superior a 18 anos que,

mediante  apoio,  possuem  capacidade  de  viver  de  forma  autónoma.  A  capacidade  destas

residências é, no máximo, de 5 residentes. Permitem o alojamento temporário ou permanente e

funciona num apartamento, moradia ou tipologia similar, que mediante apoio, permite às PCDI a

capacidade de viverem de forma autónoma. Estas são organizadas pelos próprios residentes,

mediante a realização de tarefas que asseguram aspetos de vida diária, com supervisão de um

profissional  que  assume  a  direção  técnica,  com  formação  na  área  das ciências  sociais,  do

comportamento, saúde ou serviço social, podendo a sua função ser exercida a tempo parcial e

de um ajudante de ação direta ou profissional equivalente.

Outra dificuldade existente no concelho é a realização de um levantamento/estudo real sobre

quantas pessoas com deficiência e/ou incapacidade existem no território e a sua tipologia. Assim

seria pertinente a conjugação de esforços dos vários parceiros do território, para se conseguir

um levantamento ao nível desta população no território, de forma a que as respostas fossem

ajustadas às necessidades dos mesmos e das suas famílias.

Nesta  área  da  incapacidade  e  deficiência  ou  deficit  na  atividade  funcional  temos  três

instituições no concelho: Casa de Santa Isabel, Casa do Povo de Seia e Fundação Aurora Borges.

Diagnóstico Social 2021-2023  233



Casa de Santa Isabel

A Casa  de  Santa  Isabel,  Instituto  de  Pedagogia  Curativa  e  Socioterapia  é  uma  comunidade

terapêutica de vida, trabalho e de aprendizagem para crianças, adolescentes e adultos com

necessidades educativas especiais e seus colaboradores. 

Temos  por  base  o  impulso  comunitário  e  os  princípios  sociais,  culturais  e  económicos  da

Antroposofia inspirada por Rudolf Steiner. Uma comunidade onde se proporciona a cada pessoa,

seja  utente  seja  colaborador,  a  possibilidade  de  auto-desenvolvimento  e  realização  do  seu

potencial.  Trabalhamos  as  relações  sociais  saudáveis  num  ambiente  dedicado  à  renovação

pessoal, social e cultural, à terapia e ao cuidado da terra.

A Antroposofia é um caminho para adquirir consciência do Ser Humano em liberdade e baseado

na responsabilidade individual. É o auto-conhecimento e o conhecimento do Mundo. É ver o Ser

Humano como um Ser social que desenvolve o seu “Ser” na plenitude, é olhar o utente como um

“companheiro” (aquele com quem partilhamos o pão), um termo mais caloroso e familiar. Isto

reflete  –  se  na  dinâmica  de  funcionamento  da  instituição,  com  6  casas  que  são  os  lares

residenciais,  onde vivem,  aproximadamente,  7  companheiros  e  4  colaboradores  e  eventuais

famílias.  Sendo  o  objetivo  proporcionar  um ambiente  familiar  dos  quais  muitos  dos  nossos

companheiros são desprovidos. Um ambiente conjunto numa família de opção, realizando cada

pessoa  a  sua  parte  a  fim de  manter  um funcionamento  harmonioso  da  casa,  um ambiente

caloroso,  seguro e com ritmo diário  de refeições,  tarefas  de rotina e  atividades  criativas e

lúdicas. Um núcleo familiar onde se celebra, em conjunto os aniversários, as festas de Natal e

outras.  Onde desde o jarro  de  flores  na mesa,  o  quadro  escolhido na parede,  os  materiais

usados, as cores aplicadas, o ritmo de pequenos poemas e canções marcam o decorrer do dia, as

aulas artísticas, as pequenas apresentações de música ou teatro, protagonizadas ou não pelos

companheiros, tudo contribui  para o ambiente comunitário e criativo. A arte e a beleza são

sempre terapêuticas.

 A vida, o dia – a dia é estruturado de modo a que todas as atividades tenham um significado e

um caráter terapêutico. A integração está desde o modo de acordar, escovar os dentes, vestir,

estar  à  mesa,  ajudar  nas  tarefas  de  limpeza  até  ao  deitar.  Tudo  é  considerado  como um

potencial de desenvolvimento e contribui para a autonomia e auto-estima do companheiro. O

colaborador não trabalha direcionado a soluções preconcebidas como “cuidar de” e “tratar de”,

mas  trabalha com vista à tolerância, abertura e solidariedade com o objetivo de promover uma

maior independência e liberdade  das pessoas com necessidades especiais. O colaborador, na
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socioterapia, é visto como um amigo-guia do outro. Só assim podemos preconizar uma sociedade

de  inclusão destas  pessoas,  uma sociedade onde possa  haver  equilíbrio  entre  as  diferenças

existentes nos seres humanos. 

O Centro de Atividades e capacitação para a Integração, com um total de 45 companheiros, tem

o  objetivo  de  que  em cada  área  (padaria,  carpintaria,  lavandaria,  tecelagem,  reciclagem,

lavores, oficia de velas, oficina de livros, oficina de transformação,  oficina de artes e ofícios,

silvicultura, agricultura e horta), cada companheiro possa desenvolver as suas capacidades e

potencialidades à sua maneira  e trabalhar conjuntamente com o monitor a fim de criar um

produto ou serviço de qualidade. É aceitar o que cada um tem e procurar o bem estar dos

mesmos  dentro  das  limitações  que  a  vida  lhe  impôs.  O  trabalho  oficinal  é  a  maneira  dos

companheiros darem o seu contributo ao mundo. Deste modo trabalha – se ajuda que leva ao

desenvolvimento e humanização. Os produtos e serviços servem particularmente as necessidades

da instituição, mas também são vendidos na Loja “Quatro Estações” situada no Mercado de São

Romão, em feiras e eventos. 

Importante  é,  também,  Agricultura  Biodinâmica  onde  o  trabalho  com  a  natureza,  plantas,

animais tem um potencial terapêutico enorme. O cuidar, cultivar, o estar inserido nos ritmos da

natureza, a harmonia, o assistir ao “milagre da vida”, tudo isto é saudável e terapêutico quer

para os companheiros quer para os colaboradores. Este trabalho na natureza exige vontade,

persistência, paciência, motricidade fina e grossa, o atuar em equipa, onde existem desafios e

potencialidades de desenvolvimento pessoal. E o resultado deste trabalho -os produtos- são o

contributo essencial para a alimentação e com isto para uma vida saudável. 

Outra especificidade são as terapias, prescritas pelo médico e adequadas às necessidades dos

companheiros,  desde  a  Euritmia  Curativa  a  Banhos  terapêuticos,  Quirofonética,  Terapia  de

Boween, terapia da fala, oleamentos terapêuticos e rotações.

A  nível  da  formação  profissional,  a  instituição iniciou  em  2018  cinco  cursos  de  formação

profissional : ( Curso de Carpinteiro/a de Limpos, Cozinha e Pastelaria/Panificação, percursos B

com um total de 3600 horas de Dupla Certificação – Escolar até 3º ciclo e Profissional nível II;

Manutenção  Hoteleira  e  Produção  Florestal  percurso  C  de  2900  horas  com  referenciais

adaptados e homologados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estes cursos estão

em  funcionamento  até  2021,  com  um  total  de  36 formandos/as distribuídos  pelos  cursos

anteriormente descritos.
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Realizou,  ainda,  uma candidatura para 2019-2022 para o curso de Carpinteiro/a de Limpos,

Cozinha e Pastelaria/Panificação  com um total previsto de 18 formandos, percurso C de 2900

horas com referenciais adaptados às reais necessidades do público – alvo, que foram recriados

pela equipa de suporte ao projeto formativo e posteriormente homologados pelo Instituto de

Emprego e Formação Profissional. A formação profissional visa sempre a integração no Mercado

Normal de Trabalho.

Em suma, o propósito da Casa de Santa Isabel é que tudo o que rodeia os companheiros na vida

quotidiana  é  terapêutico:  a  natureza  envolvente,  a  arquitetura,  o  interior  dos  espaços,  a

alimentação, o ambiente familiar, o trabalho, a vida cultural, os ritmos do dia (dia, semana,

ano), as festas, etc. 

É uma estrutura social, terapêutica para todos os seus membros onde as forças de atuação estão

em equilíbrio, onde não se conhece diferenças e onde Todos dão e recebem. 

Relativamente à origem dos utentes, as localidades dos utentes que se encontram na Casa de

Santa Isabel são do nosso concelho de concelhos a nível nacional,  nomeadamente, Aldeia da

Serra, Arganil, Arrifana, Avô, Cabeça, Cabeça D’Eiras, Carragozela, Carvalhal da Louça, Coimbra,

Corgas,  Eirô,  Figueiredo,  Folgosa  da  Madalena,  Folhadosa,  Fundão,  Gouveia,  Lages,  Lisboa,

Loriga, Nogueira do Cravo, Olievira do Hospital, Ortigueira, Paranhos da Beira, Pinhanços, Pinhel,

Porto, Quintela, Sandomil, Santa Comba, Santa Marinha, Santiago, São Martinho, São Romão.

Ambos  os  géneros  são  admitidos  na  instituição,  33  do  género  masculino  e  20  feminino.

Relativamente  às  tipologias  que  os  utentes  apresentam,  de  destacar,  as  psicológicas,

intelectuais,  multi-deficiência,  síndrome  x  frágil,  síndrome  fetal  de  alcoolismo,  autismo  e

paralisia.

Casa do Povo de Seia

A Casa do Povo de Seia é uma IPSS que foi fundada em 1973, e possui duas valências:  centro de

atividades ocupacionais e o  centro de atividades de tempos livres.

O CAO (centro de atividades ocupacionais), dirigido a pessoas com deficiência a partir doas 16

anos de idade). A Casa do Povo de Seia estabeleceu acordo de cooperação com o Instituto de
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Segurança  Social  para  22  utentes,  tendo  capacidade  para  30  utentes.  Nesta  valência  são

realizadas  atividades  socialmente  úteis  e  atividades  estritamente  ocupacionais,  que  visam

promover a independência e autonomia dos utentes.

Estão integrados utentes entre os 18 anos e os 70 anos de idade, do sexo feminino e masculino,

de várias freguesias do concelho de Seia e Gouveia. As problemáticas reveladas são variadas, tais

como autismo,  multideficiência,  deficiência  mental,  deficiência  visual,  deficiência  auditiva,

deficiência motora, doenças do foro psiquiátrico.

O CATL (centro  de  atividades  de  tempos  livres),  é  dirigido  a  crianças  em idade escolar.  A

instituição tem acordo estabelecido para 50 utentes.

Estão integrados utentes do concelho de Seia, entre os 6 e os 15 anos de idade, do sexo feminino

e masculino.

Esta valência prevê o transporte da instituição para a escola e vice versa, de acordo com os

horários escolares. Prevê igualmente o apoio ao estudo em tempo de aulas e a realização de

atividades lúdico-pedagógicas em tempo de férias.

Fundação Aurora Borges

O lar residencial para pessoas portadoras de deficiência, da Fundação Aurora Borges abriu a 1 de

dezembro 2013.

A resposta social de Lar Residencial para Pessoas Portadoras de Deficiência tem capacidade para

24 residentes, tendo como público-alvo jovens e adultos com idade igual ou superior a 16 anos.

Neste momento, temos o Lar residencial completo, tendo assim 14 utentes do sexo Feminino e

10 do sexo Masculino. A nível geográfico, na sua maioria são pertencentes ao distrito da Guarda

e Coimbra. Considerando a tipologia da deficiência, todos eles são portadores de deficiência

mental (24 utentes), com co-morbilidade ao nível da Deficiência Auditiva (1); Visual (1); severo

prejuízo ao nível da aquisição da linguagem (4), psico-motor (6); multideficiência (7) e utentes

portadores de patologias muito graves de Saúde mental (13).
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São objetivos desta resposta social, disponibilizar apoio residencial temporário ou permanente a

jovens  e  adultos  com deficiência,  garantindo  condições  de  bem-estar  e  qualidade  de  vida

ajustadas  às  necessidades  dos  residentes,  promover  estratégias  de  reforço  de  autoestima,

autonomia pessoal e social dos utentes, privilegiar a interação com a família e comunidade, no

sentido de integração social-ocupacional do utente.

De referir que no território concelhio, regional e nacional diariamente é premente o debate

sobre a necessidade de dar resposta a pessoas com doença do foro psiquiátrico, sendo que a

resposta de CAO não é a mais adequada. É urgente a criação de respostas específicas na região

para este tipo de problemática. Por outro lado é evidente a necessidade de criação de vagas em

Lar  Residencial  para  apoio  a  pessoas  com deficiência  e  incapacidade que  não  têm suporte

familiar para delas cuidar; neste sentido nunca existe resposta positiva aos pedidos efetuados,

na região e distrito.

Respostas Sociais - Apoio às Crianças e Jovens em Risco

No nosso território temos:

 Centro de Acolhimento Temporário (CAT) - 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  proteção. E  por
Criança e jovem em acolhimento temporário considera-se pessoa com idade até aos 18 anos,
em situação de perigo, cuja medida de promoção e proteção determine um acolhimento de
duração não superior a seis meses.

Relativamente  a  esta  resposta  verifica-se  ausência  de  estrutura  de  acompanhamento  no

contexto familiar; ausência de resposta de acompanhamento dos jovens em risco em percurso de

autonomização; ausência de resposta local de acolhimento para o género feminino; ausência de

resposta local para crianças até aos 3 anos e dificuldades de encaminhamento local/nacional

para a institucionalização de criança/jovens com problemáticas comportamentais e de saúde

mental associadas.
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Programas e Projeto

Plano Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)

No território Gouveia, Seia e Manteigas são abrangidas 246 pessoas. 

A Entidade Coordenadora é o:

  Centro Social da Quinta do Monterroso;

As Entidades Mediadoras são:

 Associação de Beneficência Popular de Gouveia; 
 Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Seia  (abrange  as  freguesias  de  São  Romão e  Lapa  dos

Dinheiros; Santiago; Sameice; Travancinha; Santa Eulália; Valezim e Sazes da Beira); 
 Associação de Beneficência Social e Cultural de Tourais (abrange as freguesias de Paranhos

da Beira; Girabolhos; Tourais e Lages);
 Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Torroselo (abrange as freguesias de

Torroselo; Folhadosa; Sandomil; Várzea de Meruge e Carragozela); 
 Associação  Humanitária  Social  e  Cultural  de  Pinhanços  (abrange  as  freguesias  de

Pinhanços; Santa Marinha; São Martinho e Santa Comba);
 Casa do Povo de Vide (abrange as freguesias de Vide; Alvôco da Serra; Teixeira e Loriga); 
 Centro Paroquial de Seia (abrange as freguesias de Seia e Sabugueiro);
 Associação de Desenvolvimento e Melhoramentos de Vale de Estrela.

A Cantina  Social  insere-se  na  Rede  Solidária  das  Cantinas  Sociais  e  constitui-se  como uma

resposta  de  intervenção  no  âmbito  do  Programa  de  Emergência  Alimentar,  que  tem  como

objetivo suprir  as  necessidades  alimentares  dos  indivíduos  e  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade sócioeconómica, através da disponibilização de refeições diárias. 

No concelho de Seia existem 7 IPSS que apresentam esta resposta.

Cantinas Sociais Freguesias Apoiadas N.º Refeições Protocoladas

Associação Beneficência Social
Cultural Tourais

Tourais, Paranhos, Vila Chã e Santa Comba 30

Associação Humanitária Social
cultural de Pinhanços

Pinhanços 7

Santa Casa da Misericórdia de
Seia

Seia, Travancinha, Valezim, S. Romão,
Santiago

13

Centro Social da Quinta do
Monterroso

Sandomil, Sazes da Beira, Valezim, Vila
Cova à Coelheira, S. Romão e Lapa dos

Dinheiros
7

Fundação Aurora Ressurreição
Coelho Borges

Santa Marinha, S. Martinho, Santa Comba,
Girabolhos, Vodra e Seia (Arrifana) 6

Casa do Povo de Vide Vide, Teixeira e Piódão 7
Associação Loriguense de Apoio à

Terceira Idade
Loriga 9

Quadro 162 – Cantinas Sociais no concelho.  Fonte: ISS IP (2021).
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Vulnerabilidades  (Envelhecimento,  Deficiências,  Habitação,  Multiculturalidade,
Pandemia, Segurança e Violência, Sem-abrigo) 

Nas  nossas  sociedades  cada  vez  mais  diversificadas,  torna-se  indispensável  garantir  uma

interacção harmoniosa e  uma vontade de conviver  entre pessoas  e grupos com identidades

culturais  ao  mesmo  tempo  plurais,  variadas  e  dinâmicas.  As  políticas  que  favorecem  a

integração e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social,  a vitalidade da

sociedade civil  e  a  paz.  Definido desta  maneira,  o pluralismo cultural  constitui  a  resposta

política à diversidade cultural. Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cultural é

propício  para  os intercâmbios culturais  e  o desenvolvimento das  capacidades  criadoras  que

alimentam a vida pública.  (Artigo 2.º - UNESCO, Declaração Universal da Diversidade Cultural,

2001).

Num contexto  global  e  marcado  pelo  avanço  das  tecnologias,  o  aumento  do  turismo  e  os

movimentos migratórios, as questões da multi/interculturalidade colocam aos profissionais que

trabalham na área, à sociedade e às políticas do concelho novos desafios, quer do ponto  de

vista  da  educação,  da comunicação,  da economia,  da saúde,  da segurança  e da integração

social. Ao longo dos últimos anos têm sido conjugados esforços na reestruturação de políticas e

medidas  quer  a  nível  internacional,  nacional,  regional  e  concelhio  de  forma a  promover  a

integração social e a diversidade intercultural.

A Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adoptada em

2005 pela UNESCO e em 2007 aprovada pela Assembleia da República Portuguesa afirma que a

diversidade cultural  é  uma caraterística  essencial  e  um património  comum da Humanidade,

devendo ser valorizada e preservada por todos.

A Convenção da UNESCO, defende princípios como “a proteção e promoção da diversidade das

expressões culturais implicam o reconhecimento da igual dignidade e do respeito de todas as

culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos autóctones” (UNESCO,

2005).

Assim,  devem  ser  aplicadas  políticas  interculturais  que  executem  programas  de  integração

social, cultural, política e religiosa, tendo como base políticas responsáveis e humanistas.

No concelho de Seia, o encontro intercultural introduz-se num movimento de confrontação com

a alteridade e é origem de enriquecimento, desenvolvimento e criatividade, mas também de
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ambivalências, crises, tensões e conflitos. É pertinente a sinalização, a compreensão e diminui-

ção dos conflitos interculturais, o desenvolvimento de atitudes, comportamentos e competênci-

as, bem como a definição e implementação de políticas públicas adequadas, tendo em vista gerir

a diversidade cultural e a complexidade das relações interpessoais, intergrupais e interculturais

e a prevenção dos conflitos daí decorrentes (Ramos, 2014).

As boas práticas de intervenção social requerem a constituição de parcerias entre as diversas

instituições, bem como a partilha de recursos. Este é um processo complexo, e por vezes frag-

mentado, mas que requer a consolidação de sinergias entre as diversas instituições, os agentes

sociais e as intervenções, principalmente perante a crescente complexidade e dimensão dos fe-

nómenos sociais.

No relatório apresentado na abertura da 66.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

realizada a 13 de Setembro de 2011, afirmava-se: “Não pode haver dúvida alguma de que a

redução  da vulnerabilidade  aos  riscos  é  infinitamente  preferível  à  luta  contra o sofrimento

humano e as consequências económicas das crises”. Salientando a necessidade de se olhar de

forma prioritária para a prevenção.

Segundo dados do INE, em 2016, 18,3% da população portuguesa estavam em risco de pobreza,

sendo a população feminina a mais afetada e a faixa etária mais afetada as crianças e os jovens.

Os desempregados continuam a ser a população mais afetada, bem como as famílias com três ou

mais crianças dependentes e aquelas em que as crianças vivem com um só adulto são as mais

afetadas pela pobreza.

Segundo o inquérito realizado em 2017, 2399 milhares de pessoas encontravam-se em risco de

pobreza  ou  exclusão  social  (pessoas  em  risco  de  pobreza  ou  vivendo  em  agregados  com

intensidade laboral per capita muito reduzida ou em situação de privação material severa).

A  exclusão  social  além  de  abranger  a  privação  material,  ultrapassa  a  falta  de  recursos

económicos e estende-se a formas de privação não material como: a falta de recursos sociais,

políticos,  culturais  e  psicológicos,  que  são  handicaps,  que  quando  acumulados  aumentam a

vulnerabilidade e a visibilidade de determinadas categorias sociais.

Assim,  é  necessário  identificar  os  grupos  suscetíveis  à  vulnerabilidade e ao risco,  como:  as

pessoas em situações de vulnerabilidade socioeconómica, os desempregados de longa duração,
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as crianças e jovens, os idosos, famílias, pessoas com deficiência e doença mental, pessoas com

consumos aditivos, vítimas de violência, minorias étnicas, migrantes e os sem abrigo.

O concelho de Seia procura salvaguardar as situações de vulnerabilidade social através de várias

políticas, medidas e equipas técnicas.

          Envelhecimento 

O envelhecimento populacional é um dos fenómenos mundiais que está na ordem do dia, que

impõe grandes desafios, quer em termos académicos, quer ao nível da investigação científica e

que exige a implementação de Políticas Públicas específicas. 

De acordo com Sowers e Rowe (2007), o envelhecimento é um processo progressivo de mudança

a  nível  biológico,  psicológico  e  ao  nível  da  estrutura  social  dos  indivíduos.  Segundo  as

estimativas da ONU para 2050, 21% da população terá 60 ou mais anos, valores que se devem

principalmente a uma redução nas taxas de fertilidade e a um aumento da expectativa de vida. 

De acordo com Sowers e Rowe (2007), em termos mundiais a população não está a envelhecer de

modo uniforme: Europa – 20%; EUA – 16%; Oceânia – 13%; América Latina e Caraíbas – 8%; Ásia 9%;

África  –  5%.  Segundo  a  mesma  fonte,  estimativas  da  ONU  para  2050 apontam que  21%  da

população terá 60+ anos. Ou seja, dentro de poucas décadas, 1 em cada 5 pessoas terá 60 ou

mais anos.

Nos  últimos anos  a população  idosa cresceu substancialmente em todo o  mundo,  tendo -se

verificado um aumento de 201,84% entre 1950 e 2010 (ONU, 2011).

Também em Portugal se passou de 708.569 idosos em 1960 para 2.010.064 idosos em 2011, o que

no contexto da população total significa que na atualidade a percentagem de pessoas idosas é de

19%, quando há cinquenta anos era de 7,8% (CE, 2011).

Por outro lado, em Portugal, a esperança de vida aos 65 ou mais anos de idade era, em 1970, de

13,5 anos, tendo evoluído para 19,1 anos em 2013 (CE, 2011), o que também se mostra alinhado
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com a evolução registada a nível mundial, porquanto a esperança de vida aos 65 ou mais anos de

idade aumentou 4,5 anos entre 1950 e 2010 (ONU, 2011).

A idade avançada tem especificidades, designadamente no plano dos cuidados  de saúde, do

apoio  social  e  do  enquadramento  familiar,  bem  como  da  tutela  jurídica,  que  devem  ser

devidamente regulados, em ordem a garantir em todas as fases da vida o respeito pela dignidade

da pessoa humana.

Na verdade, os cidadãos idosos estão amiúde expostos a práticas que atentam contra os seus

direitos mais elementares, cuja defesa importa assegurar.

Um dos aspetos que deve em particular ser objeto de atenção cuidada é aquele que respeita à

saúde física e mental dos idosos, plano onde se revela essencial assegurar a manutenção do seu

modo e qualidade de vida, especialmente a preservação da sua autonomia.

Em paralelo, deve garantir-se adequada e proporcional proteção jurídica dos idosos, nos casos

em que estes se encontrem em situação de incapacidade, em resultado de limitações congénitas

ou adquiridas, e independentemente da sua causa.

Do ponto de vista teórico, há consenso sobre o entendimento de que o envelhecimento é um

processo  ao  longo  da  vida  (lifelong  process,  life-course  e life-spam)  (e.g.,  Bengtson,  Gans,

Putney  & Silverstein,  2009;  Baltes,  Lindenberger  & Staudinger,  2006),  que  tem associado a

exigência de novas políticas de cuidado e tratamento, promoção de meios saudáveis de vida e

ambientes  propícios  para  a  promoção  da  independência,  da  capacitação  dos  idosos  e  do

incentivo a todas as possibilidades de participação plena na sociedade.

Algumas  importantes  particularidades  do  processo  de  envelhecimento  populacional  são:  o

crescente aumento do número de idosos com mais de 80 anos e o fenómeno da feminilização da

velhice, ou seja, maior quantidade de mulheres do que homens neste grupo (OMS, 2005).

Se quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, este aumento de tempo de

vida deve ser  acompanhado de oportunidades  contínuas  de  saúde,  segurança  e participação

(OMS, 2005).

Perspetivar e desenhar uma política para fazer face ao envelhecimento da população tem tanto

de difícil como de estimulante, mas não podemos deixar de pensar que é também uma grande
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oportunidade para reformular  as políticas  públicas  de modo a lidar  com as necessidades do

envelhecimento. 

Apesar do envelhecimento humano constituir um objeto de estudo de interesse crescente por

parte de várias disciplinas científicas, a necessidade de políticas comprometidas com seriedade

são  urgentes  e  da  responsabilidade  de  todos  os  agentes  económicos,  sociais,  culturais,

educativos e da saúde.

O envelhecimento populacional decorrente dos últimos anos conduz a uma clara necessidade do

desenvolvimento de políticas e respostas específicas para a população sénior. 

O Plano Gerontológico é um instrumento de planeamento estratégico dirigido à população sénior

de uma localidade, onde é definida a estratégia de intervenção a desenvolver junto desta, numa

lógica de promoção de uma cidadania plena, de uma sociedade inclusiva e da qualidade de vida

da pessoa.

Em Portugal,  a promoção do envelhecimento ativo, bem como a adequação dos cuidados às

necessidades das pessoas idosas e a promoção do desenvolvimento de ambientes capacitadores,

constituíam as estratégias de intervenção do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas,

programa este emitido em 2004 pela direção geral de saúde, tendo sido elaborado com o aval

científico da Sciedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia.

Inserido no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (2012),

Portugal assume o compromisso de desenvolver uma série de iniciativas que estimulem o debate,

o intercâmbio de boas práticas e a sensibilização da opinião pública para a mudança cultural,

das quais destacamos: oportunidaodes de ganhos em saúde ao longo da vida: o plano nacional de

saúde (2011-2016); acessibilidade para todos/as, dentro e fora de casa; conhecer, ganhar mais

sabedoria  e  divertir-se;  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação;  informação  útil  e

oportuna; voluntariado e o diálogo entre gerações.

O Projeto envelhecer saudável define saudável como o processo que optimiza as oportunidades

iguais em termos físicos, sociais e mentais, mas recorda que importa auxiliar as pessoas mais

velhas a fazer parte da sociedade sem discriminação, de forma a apreciar e gozar o seu tempo

com qualidade de vida e de forma independente.
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Os valores inerentes a este desafio à Europa assentam no principio de que as pessoas mais velhas

são de extremo valor para as sociedades, nunca é tarde demais para promover a saúde, deve

existir  equidade  na  saúde,  deve  preservar-se  e  contribuir  para  a  autonomia  e  o  controlo

individual bem como a heterogeneidade dentro as comunidades. 

De  acordo  com  o  14º  artigo  da  Declaração  Política  da  2ª  Assembleia  Mundial  sobre

Envelhecimento que teve lugar em Madrid (2002): “…As crescentes necessidades do processo de

envelhecimento populacional trazem a exigência de novas políticas de cuidado e tratamento,

promoção de meios saudáveis de vida e ambientes propícios. Promoveremos a independência, a

capacitação  dos  idosos  e  incentivaremos  todas  as  possibilidades  de  participação  plena  na

sociedade.”

A capacidade  funcional  diz  respeito  ao  conjunto  de  habilidades  que  permitem  manter  as

habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autónoma, bem como a

participação como indivíduo na sociedade.

São  várias  as  razões  que  provocam  a  diminuição  progressiva  da  capacidade  funcional,

nomeadamente: (i) a diminuição da capacidade auditiva e/ou visual; (ii) a diminuição da força

muscular; (iii)  os desgastes que ocorrem em vários sistemas corporais;  (iv)  entre outros.  De

facto, uma das causas de morbilidade e mortalidade na terceira idade está relacionada com as

quedas, com consequências que vão desde pequenas lesões até à morte.

Nesse sentido há necessidade de reforçar o esforço colaborativo entre os diversos intervenientes

como  forma  de  identificar,  implementar  e  disseminar  boas  práticas,  que  permitam  um

envelhecimento ativo e saudável. O bem-estar do indivíduo é uma questão essencial na nossa

sociedade atual, englobando as dimensões de natureza física, mental e social, e não apenas a

ausência de doença.

No  mundo  atual,  a  evolução  da  ciência  médica  e  a  progressiva  melhoria  generalizada  das

condições de vida,  em particular nos países industrializados, tem tido como consequência a

maior longevidade dos cidadãos.

Perante estes factos, em Portugal para o efeito, procedeu-se à revisão do regime de suprimento

das incapacidades previsto no Código Civil.
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Importa referir que no quadro alargado desenhado pelo Código Civil não estão apenas em causa

as pessoas idosas que se encontrem em situação de incapacidade, antes sendo abrangidas por

este regime todas as pessoas maiores de idade que em resultado de limitações congénitas ou

adquiridas,  e  independentemente  da  sua  causa,  se  mostrem impossibilitadas  de,  por  forma

esclarecida e autónoma, tomar decisões sobre a sua pessoa e bens, ou de as exprimir ou lhes dar

execução.

A ideia subjacente é a de traçar um regime que de forma global e homogénea consagre soluções

de proteção jurídica respeitadoras da dignidade das pessoas com capacidade diminuída.

Com efeito, cerca de 10% da população mundial, o que equivale a 650 milhões de pessoas, vivem

com uma deficiência, constituindo esta categoria a maior minoria do mundo (ONU, 2014).

O  crescimento  demográfico,  os  avanços  da  medicina  e  a  maior  longevidade  das  pessoas

contribuem para o constante aumento daquele número (ONU, 2014), salientando -se que nos

países onde a esperança de vida é superior a 70 anos de idade, cada pessoa viverá com uma

deficiência em média oito anos, isto é, 11,5% da sua existência (OCDE, 2015).

Foram  ouvidos  o  Conselho  Superior  da  Magistratura,  o  Conselho  Superior  dos  Tribunais

Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a

Câmara dos Solicitadores, o Conselho dos Oficiais de Justiça, o Conselho Distrital de Faro da

Ordem dos Advogados, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato dos Magistrados

do Ministério Público.

Foi promovida a audição do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, do Conselho

Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos

Advogados, do Conselho Distrital de Évora da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital da

Madeira da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, do

Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Assim: Nos termos da

alínea g) do artigo 199.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Conselho de

Ministros resolve aprovar a Estratégia de Proteção ao Idoso.

Nos «Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas», adotados pela Resolução n.º 46/91,

da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1991, são enunciados os direitos

das pessoas idosas: independência; participação; assistência; realização pessoal; dignidade.
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É salientado, no âmbito do direito à dignidade, que os idosos devem ter a possibilidade de viver

com dignidade e segurança, sem serem explorados ou maltratados física ou mentalmente; e que

devem ser tratados de forma justa, independentemente da sua idade, género, origem racial ou

étnica, deficiência ou outra condição, e ser valorizados independentemente da sua contribuição

económica.

Também no artigo 25.º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais se afirma que «A União

reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à

sua participação na vida social e cultural».

No plano do Conselho da Europa importa destacar a Recomendação CM/Rec (2014) 2 do Comité

de Ministros dos Estados -Membros sobre a promoção dos direitos humanos das pessoas idosas,

onde se consagram algumas linhas de ação respeitantes às pessoas idosas: a) Não discriminação,

nomeadamente  em razão  da  idade;  b)  Promoção  da  autonomia  e  participação;  c)  Proteção

contra a violência e os abusos; d) Proteção social e emprego; e) Promoção da saúde; f) Acesso à

justiça.

Relativamente às dificuldades funcionais, o último censo (INE, 2012) constata que 25% pessoas

inquiridas  refere  dificuldades  na  mobilidade;  23%  dificuldades  visuais;  17%  dificuldades  de

memória/concentração; 13% dificuldades de audição; 12% dificuldades no banho e vestir e 10%

dificuldades de comunicação (compreender e fazer-se entender). No último relatório nacional

sobre  saúde  mental  está  sublinhado  o  elevado  impacto  das  doenças  crónicas  nos  cidadãos

portugueses, demonstrando claramente o estatuto (i) das doenças cérebro-cardiovasculares, (ii)

das perturbações mentais e do comportamento e (iii) das doenças oncológicas, no total de anos

de vida saudável perdidos por incapacidade. 

Nesta perspetiva fica reforçada a prevalência das doenças mentais em Portugal, justificando,

assim, a necessidade de manter a Saúde Mental como prioridade absoluta do ponto de vista da

melhoria contínua da prestação de cuidados. 

Em pessoas idosas que envelhecem com doenças mentais, os fenómenos descritos podem ser

entendidos como a “dupla sobrecarga de doença” (WHO, 1999). No caso específico da demência,

a realidade tem já um profundo impacto na qualidade de vida e na economia das famílias e das

nações, representando um dos maiores desafios/prioridades de saúde pública a enfrentar (WHO,

2012). Em Portugal regista-se uma prevalência estimada de 153000 pessoas com demência. No
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entanto, prevê-se que o numero de pessoas afetadas duplique em 2030 e mais do que triplique

em 2050 (Alzheimer Portugal, 2013). Note-se que ao número estimado de pessoas com demência

acresce um número muito maior de pessoas com défice cognitivo ligeiro.

Esta realidade remete para a necessidade de melhorias dos cuidados psicogeriátricos, sobretudo

comunitários, uma vez que os novos desafios em saúde mental e a emergente transferência de

antigos doentes institucionalizados para a comunidade tem aumentado a preocupação acerca da

independência, da autonomia e da qualidade de vida da população psicogeriátrica (actual e de

futuro), bem como dos seus cuidadores formais ou informais.

Todavia, no contexto geral de dados sobre a saúde de pessoas mais velhas, temos ainda pouca

informação sobre as demências em estados precoces, os seus diferentes processos de evolução

e, sobretudo, sobre as necessidades específicas dos doentes e dos seus cuidadores primários, nas

diferentes condições de vida e acompanhamento.

Apesar da tendência das últimas décadas, em reencaminhar a reabilitação institucional para uma

reabilitação mais centrada na comunidade, ainda se carece (i) de estruturas intermédias capazes

de preencher o vazio assistencial entre os cuidadores hospitalares-institucionais e a comunidade-

família, e (ii) de profissionais com funções mediadoras capazes de promover a autonomia e o

sucesso terapêutico a partir das necessidades concretas das pessoas doentes e das famílias - i.e.

estruturas alternativas usualmente designadas de unidades de treino e inseridas em ambientes

protegidos ou apoiados. 

As intervenções comunitárias em estágios iniciais de demência podem ser ainda mais relevantes,

visto que, as pessoas mais velhas (com ou sem mental crónica doenças) e os seus cuidadores

primários podem colher os benefícios da intervenção cognitiva. Neste sentido, ambos podem

adaptar-se melhor às mudanças e melhorar a qualidade de vida, reduzindo o impacto negativo e

a carga da doença.

De facto, a intervenção e a reabilitação têm sido implementadas durante as últimas décadas,

mas  apesar  de  serem  amplamente  utilizadas  a  nível  internacional,  muitas  vezes  não  se

encontram  estandardizadas,  não  são  avaliadas  adequadamente  ou  implementadas

sistematicamente.

Diagnóstico Social 2021-2023  248



Neste sentido, a par da necessidade de validação da intervenção preventiva na área da saúde

mental e envelhecimento, existe uma grande preocupação sobre a coordenação adequada das

várias respostas de intervenção.

Como tal, considera-se necessário conhecer as diferentes realidades do envelhecimento mental

de modo a acumular conhecimentos relevantes e a identificar, de forma sustentável, práticas

diferenciadas  de cuidados (institucionais  e  comunitários),  capazes de contemplar  as diversas

necessidades e as capacidades reais das pessoas com diferentes transtornos mentais.

Neste  contexto,  nas  últimas  décadas,  também  se  incrementaram  os  tratamentos  não

farmacológicos para a demência. Mas, apesar da sua ampla utilização ao nível  internacional,

muitas vezes, estes tratamentos também não são adaptados e avaliados adequadamente, ou

sistematicamente implementados.

Em todo o  caso,  existe  um crescente  reconhecimento  de  que  as  intervenções  psicossociais

podem ter níveis semelhantes de eficácia como os medicamentos, e de que ambos podem ser

combinados alargando assim a possibilidade de intervenção.

Como referimos, apesar do reconhecido aumento das intervenções não-farmacológicos na prática

clínica,  como  centros  de  estimulação  cognitiva  e  de  memória  (mais  comuns  em entidades

psicogeriátricas  e  em  residenciais),  até  o  momento,  poucos  estudos  conhecidos  avaliaram

intervenções cognitivas de forma sistemática nas várias populações psicogeriátrica, comparando

as diferentes áreas geográficas e diferentes contextos de vida (comunitários e institucionais).

O facto de já existir em Portugal um conhecimento relevante sobre o prejuízo cognitivo em

idosos que vivem na comunidade (Paúl, Ribeiro e Santos, 2010), e de os dados apontarem para a

necessidade de práticas diferenciadas, também justifica a pertinência de uma implementação

sistemática de programas previamente planeados (i.e. passíveis de avaliação), em diferentes

contextos  e  áreas  geográficas.  A  intervenção  em  zonas  urbanas  e  rurais,  contribui  para

identificar e diferenciar ou aproximar os obstáculos que diariamente comprometem o acesso das

pessoas  mais  velhas  com  alterações  cognitivas  e,  por  vezes,  com  patologia  mental  prévia

(doença ou incapacidade intelectual).

Importa promover a saúde mental na comunidade e a adaptação de respostas, no âmbito de

programas  de  intervenção,  em  articulação  com  entidades  parceiras  –  institutos  públicos,
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universidades, centros de investigação e IPSS. Mas, simultaneamente a que contribuir para as

políticas  públicas  e  orientações  técnico-normativas  ,  através  da  elaboração  de  linhas  de

orientação e recomendações para a intervenção e reabilitação neuropsicológica, no âmbito dos

cuidados de saúde mental prestados a adultos mais velhos.

O isolamento e a solidão são variáveis que se relacionam uma com a outra e que têm influência

na qualidade de vida do idoso e de todo o processo de envelhecimento. 

Fernández-Ballesteros  (2009),  torna-se  essencial  avaliar  os  programas  implementados,

recorrendo-se a indicadores de saúde.

O Município de Seia assumindo o seu papel e auscultando os parceiros territoriais avançou para a

criação de um  Grupo de Trabalho Envelhecimento,  Pessoa Idosa, Intergeracionalidade e

Dependentes.

Para  operacionalizar  o  grupo  procedeu-se  à  constituição  das  equipas  multidisciplinares

compostas por:

a) Município | Santa Casa da Misericórdia de Seia | Junta de Freguesia do Sabugueiro | Escola
Profissional da Serra da Estrela | Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

b) Associação de Beneficência Social e Cultural de Tourais | Guarda Nacional Republicana | ISS IP
| ULS – Centro de Saúde de Seia | Junta de Freguesia de Vila Cova a Coelheira

c) Academia Sénior | ULS – Hospital Nossa Senhora da Assunção | CLDS 3G | Escola Secundária de
Seia | Solar do Mimo

A estas equipas coube uma uniformização e heterogeneidade de elementos com vista à execução

de 3 tarefas:

    • Elaboração Proposta de Orientações Técnicas
    • Elaboração/Construção de Proposta de Diagnóstico 
    • Elaboração de Proposta de Plano de Ação  
    • Elaboração de grelhas de Avaliação/Monitorização (tarefa transversal)
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Das primeiras reuniões de trabalho foram identificadas as temáticas que o grupo de trabalho se

devia pronunciar e agir, bem como os pontos chave a ser trabalhados e implementados.

Temáticas a discutir Assuntos chave
Consenso e pertinência da implementação deste
grupo de ação/intervenção/prevenção;
CLAS;
Dificuldades  da  área  da  saúde  em  conseguir
respostas efetivas e adequadas às solicitações e
exigentes necessidades dos utentes do concelho
e de outros;
Apesar da elevada oferta institucional concelhia,
verifica-se  fraca  disponibilidade  para  atuação
em situações  especificas,  e.g.  fase aguda com
estabilidade médica, acolhimento;
Necessidade  do  conhecimento  efetivo,
quantitativo  e  qualitativo,  da  realidade
concelhia;
Manutenção das dificuldades de articulação e de
divulgação das equipas;
Dificuldades  de  acolhimento  nas  Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI);
Taxa elevada de doentes negligenciados, doentes
com úlceras de pressão;
Importância da prevenção em diferentes fases,
e.g. aprender a envelhecer, envelhecer ativo e
saudável, tipologia de cuidados;
Características  do  nosso  território,  e.g.
dimensão, isolamento geográfico e social;

Reforçar  a  apresentação  de  boas  práticas,
disseminação das mesmas e estabelecimento de
parcerias efectivas no seio do CLAS, e.g. serviço
de apoio 24h;
Incentivo  à  importância  da  família  e  dos
cuidados  informais,  atuação  na  negligência
familiar;
Fortalecimento dos valores de cidadania;
Importância  da  administração  local  e  da
promoção das atribuições das autarquias locais;
Alerta e  intervenção  comunitária,  ao  longo do
ciclo de vida;
Aplicação de Projetos piloto no território.

N.º Vagas
Conhecimento  da  realidade  (pré-diagnóstico  e
diagnóstico)
Elaboração  das  Orientações  Técnicas/
Regimento/Regulamento/Normas de atuação deste grupo
de trabalho
Prevenção
Informação/ Sensibilização
Perspetivas do envelhecimento e papel dos Mais Velhos
Gestão de entidades
Mentalidades e os paradigmas sociais e culturais
Questões legais e legislativas
Incapacidade  e/ou  pouca  disponibilidade  institucional
(ERPI)
Urgência de situações
Discussão de casos
Dificuldades familiares
Emergência, formas de atuação
Autarquias locais
Provedor identitário
Formação (profissionais, cuidadores informais)
Lazer e Ocupação dos Tempos 
Voluntariado
Avaliação

Quadro 163 – Quadro resumo dos pontos chave a ser trabalhados e implementados.
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Apoio para a comparticipação em Medicamentos

Cabe referir que, fruto da alteração introduzida no Regulamento de atribuição de apoios na

comparticipação de medicamentos, no decorrer do ano 2017, foi rececionado um maior número

de candidaturas e verificou-se uma maior percentagem de Deferimentos.

Ano Entrados Indeferidos Deferidas

2016 (2 fases) 41 22 19
2017 51 15 36
TOTAL 92 37 55

Quadro 164 – Quadro comparativo entre Candidaturas e Resultados das mesmas em 2016-2017.

No âmbito da ocorrência dos incêndios em outubro de 2017, foi preparada a assinatura de um

protocolo com a Associação Dignitude, com vista à atribuição de cartões que permitirão efetuar

os pagamentos de medicamentos com receita médica, nas farmácias do concelho. Cabe referir

que cabe ao Município assegurar  uma percentagem desse pagamento, bem como proceder à

referenciação dos utilizadores, vitimas de incêndios.

Projeto 10 mil Vidas

O projeto de Teleassistência desenvolvido entre o Município de Seia, em parceria com a PT –

Portugal Telecom, se encontra em funcionamento no concelho de Seia desde 2014 e que, apesar

do  claro  interesse  das  populações  em  aderirem,  nomeadamente  os  mais  idosos,  se  têm

verificado alguns constrangimentos de aplicabilidade deste sistema.

A ANCS -  Associação Nacional  de Cuidado e Saúde, Associação sem fins lucrativos, enquanto

entidade promotora e gestora do Projeto Dez Mil Vidas, pretende implementar um novo modelo

que contribua para aumentar a  qualidade e diversificar  a oferta de serviços e de respostas

sociais e de saúde dirigidas a pessoas com doenças crónicas e a pessoas idosas.

O projeto "10 Mil Vidas" enquadra-se nos objetivos do Município em proporcionar aos seus idosos

uma  vida  mais  longa,  saudável  e  feliz.  Nesse  sentido  foi  aprovada  em  junho  de  2017  a

candidatura da ANCS e do Município de Seia, pela Autoridade de Gestão do POISE e irá abranger

50 idosos.

Numa primeira fase, convidaram-se 2 entidades, a Santa Casa da Misericórdia de Seia e a Casa

do Povo de Vide, para se implementar o projeto. Cada uma das entidades juntamente com o
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Município, referenciou 5 idosos, perfazendo um total de 15 equipamentos, em atividade, desde 6

de julho de 2017.

Família

A conceção estática da família, considerada como um refúgio, uma garantia de estabilidade ou

de ordem social, está hoje ultrapassada. Num mundo em rápida transformação, a família nada

perdeu da sua importância, do seu vigor, da sua vitalidade, mas atravessa uma fase de completa

transformação.  Reconhecê-lo  pode  abrir-lhe  horizontes  ilimitados  e  contribuir  para  uma

transformação  do  conjunto  das  estruturas  sociais,  que  mais  largamente  corresponda  às

necessidades essenciais de cada agregado.

A família pode ser pensada sob diferentes aspetos: como unidade doméstica, assegurando as

condições  materiais  necessárias  a  sobrevivência,  como  instituição,  referência  e  local  de

segurança, como formador, divulgador e contestador de um vasto conjunto de valores, imagens e

representações, como um conjunto de laços de parentesco, como um grupo de afinidade, com

variados  graus  de  convivência  e  proximidade...  e  de  tantas  outras  formas.  Existe  uma

multiplicidade de formas e sentidos da palavra família, construída com a contribuição das várias 

ciências sociais e podendo ser pensada sob os mais variados enfoques através dos diferentes

referenciais académicos. 

Alguns dos principais fundamentos teóricos associados à evolução e à mudança conduziram a

novas conceções de família, novas dinâmicas, novos valores, diferentes tipos com identidade

própria, construindo uma história de vida que não se pode replicar. As transformações levaram a 

alterações na família que deixou de ser um modelo tradicional prevalente, aparecendo novas

formas de organização familiar tornando-se um fenómeno de caráter global e complexo (Dias,

2000: 82).

Novos conceitos de família, novas composições e funções, variação nas relações, estabilidade,

diferente  organização,  a  saída  da  mulher  de  casa  para  trabalhar  fora  e  ter  uma atividade

económica, mesmo não sendo uma alternativa ao trabalho de casa, ou participar noutras ações

sociais e políticas, foram consequências herdadas da mudança. Evidentemente, que a evolução e

a mudança que caraterizam de modo significativo o mundo atual não excluem a família. Embora
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considerada  uma  das  instituições  mais  persistentes  no  tempo,  a  mudança  social  reflete-se

amplamente  na  instituição  familiar,  arrastando-a  desde  os  processos  da  industrialização  e

urbanização  para  novas  realidades  às  quais  tem procurado  adaptar-se  (Saraceno  &  Naldini,

2003).

Ao  longo  do  tempo  modificou  profundamente  a  estrutura,  a  dinâmica  da  família  na  sua

organização interna, como por exemplo: diminuição do número médio de filhos, diminuição da

fecundidade, aumento do número de pessoas sós, diminuição das famílias numerosas, aumento

das famílias recompostas, em virtude do aumento do número de divórcios, aumento das uniões

de  facto e uniões livres, e, o aparecimento das famílias homossexuais.

Os diferentes tipos de família são entidades dinâmicas com a sua própria identidade, compostas

por membros unidos por laços de sanguinidade, de afetividade ou interesse e que convivem por

um determinado espaço de tempo durante o qual constroem uma história de vida que é única e

irreplicável (Giddens, 1999; 2004; Amaro, 2006; Alarcão & Relvas, 2002). A família de hoje  já

não traduz a construção mental que faz parte de cada um de nós, pai, mãe e filhos. Cada vez

mais encontramos famílias “normais”, à luz dos novos paradigmas, em que os membros nem

sempre partilham a mesma residência, nem sempre os descendentes são filhos dos adultos da

família  e nem  sempre os adultos são de sexos  diferentes (Alarcão & Relvas, 2002). A  família  é

uma  rede  complexa  de  emoções  e  relações  que  não  são  passíveis  de  ser  pensadas  como

instrumentos  criados  para  o  estudo dos  indivíduos  isolados.  Gameiro  (1996)  defende  que  a

simples  descrição  de  uma  família  não  serve  para  transmitir  a  riqueza  e  a  complexidade

relacional desta estrutura.

Cada membro da família tem um papel social,  que envolve o cumprimento de determinadas

funções. Mas o seu papel social não se limita a este aspeto funcional: refere-se também a uma

determinada  imagem  de  pai,  de  mãe  ou  de  filho,  que  corresponde  a  uma  expectativa  de

comportamento.

Os modelos respeitantes a estas personagens variam com as formas da cultura. Nos períodos de

transformações  sociais  rápidas,  as  contradições  entre  os  comportamentos  quotidianos  e  as

imagens de referência criam, naturalmente, incertezas e conflitos. A ligação íntima entre as

transformações do meio (em relação com a evolução das técnicas, os movimentos ideológicos, as

condições de vida, os comportamentos) e as funções a que nos referimos acima, permite-nos

situar em contexto muito amplo as modificações internas das estruturas da família.

Diagnóstico Social 2021-2023  254



Os  diferentes  aspetos  a  considerar  devem  incidir  sobre  o  espaço  e  o  tempo,  os  trabalhos

quotidianos, os orçamentos, a educação e as atividades culturais. Mas é de extrema pertinência

relembrar a comunicação. À presença duma necessidade de comunicação, de possibilidades de

conhecimento do próximo e de diálogo com ele. Trata-se tanto da comunicação no interior da

família, sem a qual a família deixa de existir, como da comunicação entre os membros da família

e as pessoas exteriores. A comunicação é uma defesa e uma garantia contra as pressões internas

no grupo e contra o isolamento em relação ao mundo exterior.

A estes problemas de comunicação estão ainda ligadas outras necessidades de relações sociais e

de consideração social.

As necessidades das famílias não podem ser estudadas isoladamente. Por um lado, dependem das

necessidades de cada um dos seus membros, dos papéis que desempenham, das relações que

mantêm entre si;  estão, portanto,  relacionadas  com a  estrutura da família.  Por  outro lado,

variam consoante as funções que se atribuem à família na sociedade, bem como segundo os

modelos culturais e os sistemas de valores que orientam essas definições de funções.

O Município de Seia considera as famílias como base de uma sociedade sustentável, desta forma

tem tentado apresentar o seu poder político próximo da população. Assim, Seia é considerada,

pelo quinto ano consecutivo, como uma das Mais  Familiarmente Responsáveis. Este galardão

premeia as boas práticas em matéria de política familiar e é atribuído pelo Observatório das

Autarquias  Familiarmente  Responsáveis  (OAFR),  da  Associação  Portuguesa  de  Famílias

Numerosas. 

A atribuição desta bandeira a Seia resulta da avaliação feita pelo OAFR ao conjunto de políticas

“familiarmente responsáveis” implementadas pelo Município nos últimos anos.

Do conjunto de políticas integradas de apoio à família, a CMS realça “a adoção de medidas

facilitadoras da vida familiar  dos seus munícipes,  em particular  para as famílias numerosas,

como a tarifa familiar de água, que tem em consideração o número de pessoas por agregado

familiar e não penaliza, assim, as famílias mais alargadas, bem como a redução no IMI (Imposto

Municipal sobre Imóveis) para as famílias com filhos“. Num estreito compromisso entre o papel

do poder local e a família, destacam-se os apoios concedidos à maternidade e adoção e às

famílias  com  necessidades  especiais,  assim  como  em  áreas  distintas  como  a  educação  e

formação, os transportes, a cultura, desporto, lazer e os tempos livres.
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Outro dos incentivos que o Município concede diretamente às famílias, após candidatura é o

Incentivo  à  Natalidade  e  Adoção,  em  funcionamento  desde  inicio  de  2015,  conta  com  47

candidaturas, sendo que destas 30 foram apresentadas no ano 2015, e 17 apresentadas durante o

ano de 2016. A gestão deste programa por parte do serviço de Ação Social e Saúde compreende a

análise e apreciação das candidaturas e respetivas renovações, bem como as informações para

pagamento dos documentos de despesa, previamente entregues no serviço de apoio à Divisão

Sociocultural. 

No que releva à  ocupação dos tempos livres e  integração  de crianças e jovens na Ludoteca

Municipal e nas associações desportivas passamos em revista a distribuição pelas entidades que

colaboraram através da disponibilização de dados.

Idades
Anos

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016

3 0 0 0 0 0 2 2

4 0 0 0 0 0 6 6

5 0 0 0 0 8 10 18

6 0 1 0 3 7 11 22

7 1 1 4 3 10 9 28

8 3 2 5 14 15 8 47

9 6 7 1 3 10 3 30

10 13 15 6 6 2 5 47

11 35 17 5 1 6 1 65

12 30 11 4 5 0 2 52

13 24 8 2 2 1 4 41

14 23 5 4 3 2 1 38

15 15 6 2 0 0 0 23

16 19 2 4 0 0 0 25

TOTAL 169 75 37 40 61 62 444

Quadro 165 – Evolução do N.º de inscritos na Ludoteca entre 2011-2016. Fonte: Ludoteca (2017).
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Escalões Idade
N.º Total

Atletas

Género
Dia de Treino Horário

Dia de

Treino
Horário

Dia de

Treino
Horário

F M

Infantis Sub-13 5 4 1 Segunda-feira 18h00-20h00 Quarta-feira 18h00-20h00 Sexta-feira 18h00-20h00

Iniciados Sub-15 4 3 1 Segunda-feira 18h00-20h00 Quarta-feira 18h00-20h00 Sexta-feira 18h00-20h00

Juvenis* Sub-17 4 1 3 Segunda-feira 18h00-20h00 Quarta-feira 18h00-20h00 Sexta-feira 18h00-20h00

Juniores* Sub-19 8 2 6 Segunda-feira 18h00-20h00 Quarta-feira 18h00-20h00 Sexta-feira 18h00-20h00

TOTAL 21 10 11

* Estes dois escalões treinam 5 dias por semana, incluindo terças e quintas no mesmo horário

Quadro 166 – Atletas inscritos no atletismo, por género, escalões e horários dos treinos. Fonte: Centro de Atletismo de Seia,
2017.

Escalões Idade
N.º Total

Atletas

Género
Dia de Treino Horário

Dia de

Treino
Horário Dia de Treino Horário

F M

Traquinas Sub-7 29 29 Terça-feira 18h00-19h30 Sábado 10h00-11h00

Petizes Sub-9 23 2 21 Terça-feira 18h00-19h30 Sábado 11h00-12h00

Benjamins Sub-11 30 1 29 Quarta-feira 18h00-19h30 Sexta-feira 18h00-19h30

Infantis Sub-13 25 25 Quarta-feira 18h00-19h30 Sexta-feira 18h00-19h30

Iniciados Sub-15 20 20 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

Juvenis Sub-17 20 20 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 19h00-20h30

Juniores Sub-19 26 26 Segunda-feira 19h00-20h30 Quarta-feira 19h00-20h30 Sexta-feira 19h00-20h30

TOTAL 173 29 144

Quadro 167 – Atletas inscritos em futebol, por género, escalões e horários treinos. Fonte: Direção do Seia Futebol Clube, 2017.

Idade N.º Total Atletas
Género

Dia de Treino Horário Dia de Treino Horário
F M

5 1 1 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

6 5 5 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

7 6 6 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

8 3 3 Terça-feira 19h00-20h30 Quinta-feira 19h00-20h30

9 9 9 Terça-feira 19h00-20h30 Quinta-feira 19h00-20h30

10 3 3 Terça-feira 19h00-20h30 Quinta-feira 19h00-20h30

11 4 4 Terça-feira 18h00-19h30 Sexta-feira 18h00-19h30

12 11 11 Terça-feira 18h00-19h30 Sexta-feira 18h00-19h30

13 10 10 Segunda-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

14 13 13 Segunda-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

17 1 1 Segunda-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

TOTAL 31 0 31

Quadro 168 – Atletas inscritos no futebol, por género e horários dos treinos. Fonte: Associação Desportiva de São Romão, 2017.
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Idade N.º Total Atletas
Género

Dia de Treino Horário Dia de Treino Horário
F M

5 3 3 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

6 4 4 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

7 3 3 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

8 4 4 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

9 2 2 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

10 3 3 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

11 10 10 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

12 5 5 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

13 7 7 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

14 10 10 Terça-feira 18h00-19h30 Quinta-feira 18h00-19h30

TOTAL 51 51

Quadro 169 - Atletas inscritos no futebol, por género e horários dos treinos. Fonte: Escola Desporto Carlos Franco, 2017.

Turmas
Idade

(anos)

N.º Total

Atletas

Género
Dia de Treino Horário Dia de Treino Horário

F M

A 4-15 25 14 11 Segunda-feira 17h45-18h30 Quarta-feira 17h45-18h30

B 5-13 13 8 5 Terça-feira 17h45-18h30 Quinta-feira 17h45-18h30

C 4-16 34 14 20 Segunda-feira 18h30-19h15 Quinta-feira 18h30-19h15

D 5-12 24 11 13 Terça-feira 17h45-18h30 Quinta-feira 17h45-18h30

E 8-18 12 3 9 Quarta-feira 18h30-19h15 Sexta-feira 18h30-19h15

F 7-17 22 16 6 Terça-feira 19h15-20h00 Quinta-feira 19h15-20h00

G 7-9 11 6 5 Segunda-feira 19h15-20h00 Sexta-feira 19h15-20h00

Y 4-13 18 5 13 Terça-feira 18h30-19h15 Quinta-feira 18h30-19h15

TOTAL 141 72 69

Quadro 170 – Atletas inscritos em natação, por género, escalões e horários treinos. Fonte: Centro de Atletismo de Seia, 2017.

Escalões
Idade

(anos)

N.º Total

Atletas

Género Dia de

Treino
Horário

Dia de

Treino
Horário

Dia de

Treino
Horário

F M

Juvenis
16-17 13 13 Terça-feira 17h30-19h00 Quarta-feira 17h30-19h00 Sexta-feira 17h30-19h00

15-16 5 5 Terça-feira 17h30-19h00 Quarta-feira 18h00-20h00 Sexta-feira 17h30-19h00

TOTAL 18 13 5

Quadro 171 – Atletas inscritos no voleibol, por género e horários dos treinos. Fonte: Sena Clube, 2017.
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Idade N.º Total Atletas
Género

Dia de Treino Horário Dia de Treino Horário
F M

7 2 2 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

9 1 1 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

10 1 1 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

12 2 2 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

15 3 2 1 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

17 1 1 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

18 2 1 1 Quarta-feira 17h30-20h30 Sábado 10h00-13h00

TOTAL 12 5 7

Quadro 172 – Atletas inscritos no ténis, por género e horários dos treinos. Fonte: Clube de Ténis de Seia, 2017.

Programa de Incentivo à Natalidade e Adoção

Durante  o  ano  de  2017  foram novamente  alterados  os  critérios  de  atribuição  do  abono  de

família, por parte da Segurança Social, nomeadamente o alargamento até ao 4º escalão, pelo

que o número de candidaturas ao Incentivo à Natalidade e Adoção desceu.

Nesta sequencia e tendo em vista adequar os apoios ás necessidades dos munícipes  bem como

aos objetivos que este programa e respetivo regulamento pretendem, por forma a abranger um

maior numero de visados, procedeu-se a uma proposta de revisão do Regulamento, alargando a

sua abrangência e introduzindo uma nova modalidade do apoio à vacinação infantil.

Anos

TOTAISPROCESSOS 2015 2016 2017

Entrados 30 15 13 58
Indeferidos 9 4 1 14
Cessados 1 5 7 13

Transitados/Ativos 20 26 30 76
CUSTOS 6619,36€ 12980,93€ 10240,00€ 29840,29€

Quadro 173 – Quadro Comparativo de processos 2015-2017 do Programa de Incentivo à Natalidade e Adoção.
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Entrelaços - Rede de Lojas Sociais e Cantinas Sociais

A Câmara Municipal de Seia, através do Serviço de Ação Social, implementou em 2011 uma Rede

de lojas Sociais, um projeto de forma abrangente, denominado de  Entrelaços que procura dar

resposta a necessidades prioritárias da população, contribuindo para a promoção e integração

social do indivíduo, família e comunidade.

Sendo  o  trabalho  com  famílias  realizado  numa  intervenção  articulada  e  adequada  às

problemáticas,  importa  rentabilizar  o  trabalho  em  parceria  minorando  a  duplicidade  de

intervenções das diferentes equipas na mesma família e envolvendo-as na construção dos seus

projetos de vida. 

A operacionalização desta rede é feita através da utilização de uma plataforma informática em

rede,  pelas  várias  Lojas  Sociais implementadas  no  concelho e que são Centros  de  Recursos

técnicos e materiais.

O Projeto Entrelaços através da Plataforma Informática consegue em tempo “real” partilhar pela

rede, a informação relativamente à família em acompanhamento e bens disponibilizados.

Esta estrutura em rede tutelada pelo Município  tem os  seguintes  objetivos  que  estão  a  ser

desenvolvidos:

 Promover e contribuir para uma melhoria das condições de vida dos indivíduos ou famílias em
situação de maior vulnerabilidade social, através  da atribuição de bens  de diversa ordem:
vestuários, calçado, têxteis, eletrodomésticos, mobiliário, equipamento doméstico, bem como
alimentos, artigos para a infância entre outros;

 Estimular a participação e o trabalho  em rede com os  parceiros  locais,  para  o qual  cada
entidade da Entrelaços fica responsável pela manutenção do seu centro de recursos;

 Dinamizar a plataforma informática da gestão em rede das várias entidades recetoras de bens
e  pertencentes  à  Entrelaços,  implicando a  partilha  de dados  ao  nível  do  registo  de  bens
existentes e das famílias, evitando a sobreposição na intervenção com as famílias;

 Promover a preservação ambiental, contribuindo para o combate ao desperdício e procedendo
ao reaproveitamento de bens e equipamentos;
Apoiar a população do concelho, na melhoria das condições de organização, salubridade e
conforto do lar dos seus habitantes;

 Ampliar o envolvimento de empresas e instituições, apelando à responsabilidade social das
mesmas;

 Estimular  a  sociedade  civil  na  recolha  de  bens,  mas  também  no  “apadrinhamento”  e
identificação/encaminhamento de situações de carência para a Loja Social.

Deste projeto resulta a modernização das instituições participantes e da rede como um todo,

mas  sobretudo  num  grande  progresso  na  qualidade  de  serviço  prestado  à população  mais
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carenciada do concelho. Como suportes de apoio a esta Rede existe a Ficha de Caracterização

das Lojas Sociais e Ficha de Sinalização às Lojas Sociais.     

A atividade inerente a esta equipa de trabalho concelhia, pautou-se pela articulação com vista

ao acompanhamento das famílias sinalizadas. Ao longo do ano de 2017 realizaram-se 12 reuniões

de trabalho, de acordo com calendário estabelecido.

De realçar que por ocasião dos incêndios de outubro, esta equipa funcionou articulando formas

de prestar auxilio às vitimas, assim como em relação ao acompanhamento. A componente de

apoio em roupas foi assegurada pela Santa Casa da Misericórdia, enquanto que o Município tem

gerido  a  questão  do  equipamento  doméstico,  quer  em  rececionar  os  donativos,  quer

direcionando-os  para  as  famílias.  Uma  das  dificuldades  evidenciadas  foi  a  falta  de

disponibilidade de espaços amplos e com condições de assegurar um armazenamento eficaz.

            Habitação

O  Programa  do  XXII  Governo  Constitucional  assume  entre  os  seus  objetivos  prioritários  a

afirmação do «interior», promovendo uma nova abordagem de aproveitamento e valorização dos

recursos e das condições próprias do território, enquanto fatores de desenvolvimento económico

e de coesão territorial.  Para execução do seu programa, o Governo incumbiu a Unidade de

Missão  para  a  Valorização  do  Interior,  criada  pelo  n.º  6  do  artigo  18.º  do  Decreto-Lei  n.º

251-A/2015,  de  17  de  dezembro,  e  cuja  natureza,  missão  e  duração  foram definidas  pela

Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2016, de 22 de janeiro,  de definir  uma estratégia

nacional  para  o  desenvolvimento  do  interior  e  a  coesão  territorial,  tendo  esta  estrutura

apresentado o Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado através da Resolução do

Conselho de Ministros n.º 72/2016, de 24 de novembro.

A mobilização de todos os recursos endógenos, enquanto instrumentos de fixação de população e

de dinamização económica, invertendo as tendências que se têm verificado nas últimas décadas

de regressão populacional, de abandono agrícola e florestal e de desvitalização económica e

social  dos  territórios  do «interior»,  é  um desafio  central  no  ordenamento  e  valorização  do

território  português,  num  cenário  em  que  as  mudanças  sociodemográficas,  tecnológicas  e

ambientais favorecem a concentração das populações, das atividades económicas e das funções

nas principais cidades.
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Responder a esse desafio passa por implementar políticas que garantam a equidade territorial no

acesso às funções urbanas, seja reforçando as ofertas das cidades e pequenos centros urbanos

dos territórios de baixa densidade e povoamento difuso, seja promovendo melhores condições de

mobilidade dos cidadãos no território.

Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, que aprova o

sentido  estratégico  e  instrumentos  de  atuação  para  uma  Nova  Geração  de  Políticas  de

Habitação, aponta como objetivo garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via

do  mercado,  incentivando  uma  oferta  alargada  de  habitação  para  arrendamento  a  preços

acessíveis  e  a  melhoria  das  oportunidades  de  escolha  habitacionais  e  das  condições  de

mobilidade no território entre os diversos regimes e formas de ocupação dos alojamentos e ao

longo do ciclo de vida das famílias.

A história da conceção e realização das políticas públicas de habitação em Portugal desde 1918 –

o seu momento fundador – é, em larga medida, a história da urbanização do país e da edificação

dos seus principais centros urbanos. 

A definição do ambiente construído urbano de Portugal  nos  séculos  XX  e XXI decorre muito

significativamente  do  lançamento e concretização  ou fracasso de  iniciativas  públicas  –  pelo

Estado, pelos municípios, por outras entidades do âmbito público –, com ou sem participação

privada,  dirigidas  ao  alojamento  de  populações  dos  diversos  estratos  da  sociedade  e

especialmente das de menores recursos. Um percurso por cem anos de habitação de promoção

pública em Portugal permitirá, assim, abrir novas perspetivas não apenas sobre o modo como

sucessivos  regimes  e  governos  responderam  àquele  requisito  essencial  do  equilíbrio  social

contemporâneo  –  tornando  aparente  a  assinalável  variedade  de  ideologias  e  matrizes

civilizacionais ensaiadas – mas também sobre a forma como as cidades e vilas portuguesas se

expandiram  e  consolidaram  em  função  de  sucessivos  (e  por  vezes  contraditórios)  modelos

urbanos, arquitetónicos, culturais e sociais.

Atualmente o país atravessa um período pleno de desafios, em termos económicos e sociais, o

que propícia um momento de análise e debate sobre o atual estado da habitação e tudo o que

envolve esta temática, preparando o futuro de modo a salvaguardar o interesse dos cidadãos.

No dia 25 de abril de 2018 completam-se 100 anos desde que foi publicado o primeiro diploma

legal que instituiu uma política pública de habitação em Portugal. Trata-se do Decreto n.º 4137,
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de 25 de Abril  de 1918. Neste sentido,  o governo vai ser apresentado o livro comemorativo

Habitação: 100 anos de Políticas Públicas em Portugal, 1918 | 2018.  

Este livro pretende evidenciar o impacto de cem anos de promoção pública de habitação no

tecido edificado português, de modo a tornar clara a importância desta ação para a qualidade do

ambiente construído urbano nacional – as cidades e vilas portuguesas, onde vive uma parcela

importante da população. Por outro lado, o foco colocado no papel do Estado – sem dispensar a

referência a outros agentes de relevo – informará a apresentação das principais linhas de força

da sua ação, dos grandes ciclos de política, filosofia de intervenção e organização administrativa

seguidos, e da posição relativa (variável) assumida pela questão habitacional  no governo de

Portugal, ao longo do período.

 

No ponto de partida estará o Núcleo 1 (1918-1933). A República e a Questão Social: Habitação e

Trabalho  no  Pós-Primeira  Guerra)  no  qual  serão  discutidos  os  antecedentes  e  contexto  do

diploma  fundador  (iniciativas  filantrópicas,  estudos  e  propostas  públicas,  exemplos

internacionais); o primeiro plano de construção de bairros sociais do Ministério do Trabalho e sua

relação com a instabilidade social e laboral da Primeira República; e a criação de instrumentos-

base  (legais,  técnicos  e  administrativos),  ainda  pela  Ditadura  Militar,  com  impacto  nos

desenvolvimentos  subsequentes.  Este  núcleo  está  a  cargo  da  equipa  coordenada  por  Eliseu

Gonçalves, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com Mafalda Marçal.

O Núcleo 2 (1933-1945. O Estado Novo e a  Habitação Económica –  Paz Social  e Propriedade

Individual)  compreende um conjunto alargado de contribuições especializadas nos  diferentes

programas e temáticas abordadas.

Os  dois  mais  emblemáticos  programas  então  lançados  –  de  Casas  Económicas  e  de  Casas

Desmontáveis – estão a ser estudados por uma equipa coordenada por Virgílio Borges Pereira e

João Queiroz, do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, com Sérgio Dias Silva e Tiago

Lemos.  Pretende-se  aqui  inquirir  o  modo  como,  nas  suas  diversas  fases,  estes  planos

estruturantes da estratégia social do Estado Novo foram respondendo às contingências externas

e filosofias  internas ao regime, a partir  de uma dupla opção inicial  determinante:  o Estado

definiu-se como proprietário transitório, através da figura da  Propriedade Resolúvel  (para os

‘moradores-adquirentes’); e terá dado prioridade às necessidades de grupos socioprofissionais

‘médios’, importantes para o seu estabelecimento e consolidação. Mas com a sua conhecida

feição ruralista, e perante as deficiências gritantes das condições de vida no mundo rural, o
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Estado Novo não terá deixado de procurar enquadrar esta vertente (e a importante base de

apoio social de que ali dispunha) nos seus programas de apoio à habitação. A problemática da

habitação em espaço rural e as soluções ensaiadas, numa perspetiva integrada inédita, estão a

ser estudadas pela equipa de Dulce Freire, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de

Lisboa, e Pedro Namorado Borges.

Por sua vez, Filipa Guerreiro da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto tem a seu

cargo um aspeto particular desta estratégia estatal para o universo rural, com especial relevo

nas soluções de ordenamento territorial, arquitetura e desenho urbano adotadas: o planeamento

e realização de Colónias Agrícolas pela Junta de Colonização Interna, entre 1936 e 1960.

A linha cronológica seguida tem uma inflexão importante em 1945. Com novos ramos na sua

orgânica,  programas diversificados  e funções  redistribuídas, o  Estado assumiu-se  a partir  de

então como proprietário-senhorio, em complemento ao modelo da propriedade resolúvel – uma

alteração importante no posicionamento do ente público em relação ao problema da carência

habitacional, com consequências futuras determinantes.

O trabalho relativo ao Núcleo 3 (1945-1969. O Arrendamento Social Público – Nova Escala, Novos

Programas e Agentes)  está entregue à equipa  de  Maria  Tavares  e João Duarte.  De entre as

novidades que ampliaram substancialmente o alcance das políticas  públicas neste período, a

equipa está a estudar os regimes de ‘Casas de Renda Económica’ enquanto instrumentos de

atuação da Federação de Caixas de Previdência e da Junta Central das Casas de Pescadores, por

exemplo, bem como a via (inédita) de incentivo à promoção privada de habitação, aberta pelo

chamado programa de ‘Casas de Renda Limitada’.

1969 foi um ano-charneira nas políticas públicas de habitação, e como tal separa o Núcleo 3 do

Núcleo 4 (1969-1982. Habitação para Mais: Consolidação / Revolução / Descolonização). 1969 foi

o ano de criação do Fundo de Fomento da Habitação, centralizando as atribuições do ramo Obras

Públicas numa única instituição e absorvendo, pouco depois, aquelas do ramo Corporações e

Previdência Social: pretendia-se racionalizar meios e potenciar o lançamento de intervenções de

grande escala, no quadro desenvolvimentista criado pelos Planos de Fomento e em resposta ao

agudizar inegável das carências nas grandes Lisboa e Porto. Contudo, apenas após 1974 esta

inflexão terá tido expressão substancial.
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O contexto político, social e institucional da criação do FFH e dois programas incontornáveis do

período pós-25 de Abril  –  o Serviço de Apoio Ambulatório Local,  SAAL,  e a Comissão para o

Alojamento de Retornados, CAR –, bem como as soluções procuradas para os bairros de génese

ilegal, estão entregues à equipa coordenada por José António Bandeirinha e Tiago Castela, do

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com Rui Aristides e Joana Gouveia Alves.

A equipa de Eduardo Vilaça, Rita Mendes, Teresa Ferreira e Ana Filipe, do IHRU, está responsável

pelo  estudo  de  programas  promovidos  tanto  pelo  FFH  (Planos  Integrados  de  Habitação,

Realizações Diversas, Contratos de Desenvolvimento para Habitação) quanto pelo seu sucessor, o

Instituto Nacional da Habitação (Realojamento, Empréstimos a Câmaras Municipais). Estima-se

que tal leitura evidencie a mudança de paradigma que a criação do INH em 1984 representou: o

Estado  entregou  aos  municípios,  cooperativas  e  parceiros  privados  a  promoção  direta  de

habitação, remetendo-se ao papel de planeador, financiador e regulador.

A Revolução de Abril  deu  um novo fôlego,  justamente,  aos  mecanismos  de  apoio  público à

habitação de promoção cooperativa e associativa, eixos que ganharam importância considerável,

por todo o país, nos anos 80 e 90 do século passado. Para estudar os programas de apoio à

promoção cooperativa, está em campo a equipa de Patrícia Pedrosa, do Departamento de Eng.

Civil e Arquitetura da Universidade da Beira Interior, e Inês Faria.

Por  último,  insere-se no Núcleo  4  –  embora  com um horizonte  temporal  mais  alargado –  o

trabalho da equipa de Jorge Malheiros, José Luís Zêzere, Eduardo Ascensão, Leandro Gabriel,

Margarida  Queirós,  Marina  Carreiras,  Ricardo  Garcia,  Susana  Pereira  e  Sandra  Oliveira.  Esta

equipa do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa está a

analisar  a  resposta  habitacional  na  sequência  de  catástrofes  naturais  (sismos,  inundações,

incêndios  e  intempéries)  –  campo  que  conheceu,  no  realojamento  dos  desalojados  pelas

inundações de Novembro de 1967, um importante momento de ensaio de novos  modelos de

cooperação público-privada (com a Fundação Calouste Gulbenkian).

Os últimos dois núcleos da exposição e livro – Núcleo 5 (1982-2002. Portugal Descentralizado e

Europeu: Promoção Apoiada, Iniciativa Local e Renovação Urbana) e Núcleo 6 (2002-2018. A Casa

Apoiada Hoje e Amanhã) – abordam as políticas, programas e realizações dos últimos 35 anos.

Para estudar e discutir as soluções arquitetónicas e urbanísticas implementadas, com base numa

amostra de cidades representativa da realidade nacional, é a equipa de Filipa Serpa Santos, da
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Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com Alessia Allegri, António Lobato Santos,

Manuela Fonte e Nuno Arenga que assumirá este núcleo 5.

Já as políticas, instituições e modelos de financiamento ensaiados, em particular desde 2002,

estão  sob  o  olhar  (crítico,  também)  da  equipa  de  Romana  Xerez,  do  Instituto  Superior  de

Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa, com Pedro Rodrigues. Outras equipas do

projeto (IHRU, Promoção Cooperativa, Catástrofes) contribuirão também para este período final.

Ao nível institucional, a extinção do FFH (1982) e criação do INH (1984) e do IGAPHE (1987)

anunciaram  uma  nova  fase  na  interpretação  do  papel  do  Estado  na  resposta  a  carências

habitacionais,  no  contexto  neoliberal  da  reformulação  do  serviço  público  nos  estados-

providência e da adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Concretizando uma estratégia de

venda progressiva das casas de renda social  aos inquilinos, o Estado,  não mais promotor ou

proprietário, concentra-se na canalização de investimento público, nacional e comunitário, para

apoio à promoção por terceiros – com grande destaque para os municípios.

Em 2002,  ano-fronteira  entre os  dois  núcleos,  foi  extinto o  regime de crédito bonificado  –

alteração profunda nos mecanismos de apoio público à propriedade individual de habitação,

lançados em 1980: os efeitos da eliminação deste modelo de ‘apoio à pessoa’ (em substituição

do ‘apoio à pedra’, i.e. à construção) fazem-se ainda hoje sentir.

Os últimos 35 anos são de investimento na resolução de dois problemas incontornáveis deste

virar  de  século:  o  realojamento de populações  residentes  em bairros  degradados,  em áreas

maioritariamente  suburbanas;  e  a  reabilitação  do  tecido  consolidado  urbano.  A criação  do

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana em 2006, concentrando numa só entidade, na

esfera do Ambiente e Ordenamento do Território, a política nacional das cidades e reabilitação

urbana, pode ser vista como confirmação desta escolha estratégica.  Contudo, são imensas as

questões que se colocam, atendendo às alterações socioeconómicos de uma sociedade global,

como  a  aquisição  de  casa  própria  ou  o  arrendamento;  a  reabilitação  e  modernização  da

habitação apoiada existente; como gerir as novas densidades, acessibilidades e requisitos da

casa, com os novos usos (trabalho), os formatos alternativos de família e o nomadismo crescente

de indivíduos e populações, por contingência ou escolha, entre outras.

Conscientes de que o artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa define que “Todos têm

direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de

higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar e de acordo com
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o que tem sido definido e apresentado pelo atual governo podemos falar numa nova geração de

políticas de habitação” (NHPH).

Há muitos anos que se vem sentindo a necessidade de aprovação e implementação de uma

estratégia  para  a  habitação  em  articulação  com  os  objetivos  de  desenvolvimento  dos

aglomerados  urbanos,  da  reabilitação  urbana  e  da  revitalização  demográfica  e  económica,

enquanto partes integrantes do universo da política de cidades.

Em particular, as profundas alterações financeiras, económicas e sociais verificadas nos últimos

anos  não foram acompanhadas pela implementação de uma visão estratégica no domínio da

habitação,  suscetível  de suster  o  distanciamento progressivo entre o quadro normativo e as

políticas públicas nesse domínio e a mudança da realidade económica e social do País.

A necessidade de alargar  o acesso a uma habitação e de melhorar  a qualidade de vida dos

cidadãos impõe medidas transversais perspetivadas a longo prazo e articuladas com soluções

urbanas sustentáveis.

Com esse propósito, foi elaborada a proposta de Estratégia Nacional para a Habitação que foi

sujeita  a consulta  pública  e contou  com a participação  de  vários  organismos  públicos  e  de

entidades da sociedade civil com trabalho reconhecido nas áreas da habitação e do ordenamento

do  território,  tendo  o  documento  final  considerado  os  contributos  relevantes  que  foram

recebidos no âmbito da referida consulta.

Composta por medidas concretas, específicas, elencando também as entidades competentes e os

indicadores de monitorização da sua implantação, esta Estratégia assume uma natureza mais

operativa, estruturada em três pilares: a Reabilitação Urbana, o Arrendamento Habitacional e a

Qualificação dos Alojamentos. Estes três pilares agregam um conjunto de medidas sectoriais,

que operacionalizam e efetivam os diferentes  regimes legais  que têm sido aprovados nestes

últimos quatro anos.  Neste sentido,  foi  aprovada em Conselho de Ministros, a Resolução n.º

48/2015,  de 15 de julho,  que  aprova a Estratégia  Nacional  para a  Habitação  (ENH) para  o

período de 2015-2031.

De acordo com a pesquisa efetuada, apresentaremos de seguida as medidas apresentadas para

sustentar esta denominada nova geração de políticas de habitação (NGPH).
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A Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, veio estabelecer o sentido

estratégico,  objetivos  e  instrumentos  de  atuação  para  uma  Nova  Geração  de  Políticas  de

Habitação (NGPH).

 

 A NGPH tem por missão:

• Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de habitat e
orientada para as pessoas, passando por um alargamento significativo do âmbito de beneficiários e
da dimensão do parque habitacional com apoio público;

• Criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado como a reabilitação urbana passem
de exceção a regra e se tornem nas formas de intervenção predominantes, tanto ao nível dos
edifícios como das áreas urbanas.

Assim, são adotados os seguintes instrumentos de política que se encontram no quadro 127.

Programas Municipais 

No que releva às questões da habitação, importa que o Município, considerando o quadro legal

das  suas  atribuições,  possa  implementar  medidas  no  que  concerne  à  resolução  de

constrangimentos e dificuldades estruturais e/ou económicas dos agregados, contribuindo assim

para  a  melhoria  das  condições  habitacionais  inerentes  aos  agregados  familiares

comprovadamente mais carenciados, para minorar tais situações e auxiliar a realização de obras

e incentivar a reabilitação urbana.

Considerando o novo quadro legal  de atribuições das autarquias locais, previsto pela Lei n.º

159/99, de 14 de Setembro, na redação atualizada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aos

municípios incumbe, em geral, prosseguir os interesses próprios, promovendo a concessão de

incentivos que venham garantir a renovação e conservação do parque habitacional, apostando no

desenvolvimento, na salubridade pública, na defesa e proteção do património e na qualidade de

vida dos seus munícipes.

Em termos de programas municipais  podemos considerar:  Regulamento Municipal  de Apoio a

Estratos Sociais Desfavorecidos em Matéria Habitacional, Regulamento do Programa Seia Reviva e

o Regulamento do Incentivo à Reabilitação Urbana de Imóveis para Todos.
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Instrumento de Política Âmbito
Legislação e outros

documentos

1.º Direito - Programa de Apoio ao

Acesso à Habitação

Promove o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações
habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar
uma solução habitacional condigna

Decreto-Lei n.º 37/ 2018,  de 4
de junho

Programa Porta de Entrada

Aplica-se às situações de necessidade de alojamento  urgente  de pessoas  que  se
vejam privadas, de forma temporária ou definitiva, da habitação ou do local onde
mantinham a sua residência permanente ou que estejam em risco iminente de ficar
nessa situação, em resultado de acontecimento imprevisível ou excecional.

Decreto-Lei n.º 29/ 2018,  de 4
de maio

Portaria n.º 167/2018, de 12 de
junho

Programa de Arrendamento Acessível

Promove a oferta alargada de habitação para arrendamento a preços reduzidos, de
acordo com uma taxa de esforço comportável pelas pessoas e agregados. Pretende-
se responder às  necessidades  de uma larga faixa da população  com rendimentos
intermédios, que têm dificuldade em obter habitação adequada no mercado sem
entrarem em sobrecarga de custos, mas cujos rendimentos são superiores aos que
permitiriam aceder a apoio habitacional público.

Aprovado  em  Conselho  de
Ministros de 26 de abril de 2018

Chave na Mão - Programa de Mobilidade

Habitacional para a Coesão Territorial

Facilitar a mobilidade habitacional das famílias atualmente residentes em áreas de
forte  pressão  urbana  e  que  queiram fixar-se  em territórios  de  baixa  densidade.
Favorece-se, ao mesmo tempo, a oferta de habitação para arrendamento a custos
acessíveis nas áreas de maior pressão da procura.

RCM n.º 57/2018, de 7 de maio

Da Habitação ao Habitat

Promove  a  coesão  e  a  integração  socioterritorial  dos  bairros  de  arrendamento
público com visa à melhoria global das condições de vida dos seus moradores. O
programa  assenta  em  intervenções-piloto  que  terão  como  âncora  soluções
inovadoras  de gestão integrada e participada,  de concertação de  objetivos  e  de
articulação das atuações das diferentes áreas governativas e entidades presentes nos
bairros em questão, e de desenvolvimento de processos colaborativos de tomada de
decisão e de construção de compromissos para a ação.

RCM n.º 56/ 2018, de 7 de maio

Taxas autónomas diferenciadas para os
arrendamentos habitacionais com

contratos de longa duração

Estabelecimento  de  taxas  de  IRS  reduzidas  para  contratos  de  arrendamento
habitacional de longa duração, abrangendo novos contratos e renovações contratuais

Aprovado  em  Conselho  de
Ministros de 26 de abril de 2018

Alterações legislativas ao arrendamento
urbano

Alterações  legislativas  destinadas  a  promover  a  estabilidade  e  segurança  do
arrendamento e a proteção dos arrendatários mais vulneráveis

Aprovado em Conselho de 
Ministros de 26 de abril de 2018

Quadro 174 – Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH). Fonte:  Resolução do Conselho de Ministros (2018).

No que releva ao Arrendamento o programa contempla o Programa Chave na Mão  Novo! -  Resolução do Conselho de Ministros

n.º 57/2018 Diário da República n.º 88/2018, Série I de 2018-05-08, o Arrendamento Apoiado Novo! - Lei n.º 32/2016, de 24 de

agosto, o Novo Regime do Arrendamento Urbano – NRAU, o Mercado Social do Arrendamento – MSA, o Programa Porta 65-Jovem

e os Benefícios Fiscais.
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No que concerne à estratégia local de habitação o momento é de levantamento das necessidades

e visitas para proceder à elaboração do relatório das carências habitacionais.

Freguesias Levantamentos EfetuadosLevantamentos a efetuar

Alvoco da Serra 1 2
Girabolhos 0 2
Loriga 1 0
Paranhos da Beira 18 1
Pinhanços 3 0
Sabugueiro 3 4
Sandomil 8 3
Santa Comba 9 1
Santiago 10 5
Sazes 2 0
Teixeira 0 0
Travancinha 1 1
União das Freguesias de Carragozela e Várzea de Meruge 6 0
União das Freguesias de Sameice e Santa Eulália 4 6
União das Freguesias de Santa Marinha e São Martinho 10 0
União  das  Freguesias  de  São  Romão,  Seia  e  Lapa  dos
Dinheiros

43 6

União das Freguesias de Torrozelo e Folhadosa 1 0
União das Freguesias de Tourais e Lajes 5 2
União das Freguesias de Vide e Cabeça 9 0
Valezim 3 0
Vila Cova à Coelheira 0 0

TOTAL 137 33

Quadro 175 – Levantamento de Carências Habitacionais. Fonte: CMS (2021).

Migrações

Relativamente  ao  número  de  imigrantes  no  território  senense  só  conseguimos  identificar

mediante o número de certificados emitidos nos serviços do município.
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Nacionalidade
Certificados Emitidos

2017 2018 2019 2020 2021

Alemanha - 3 4 5 2

Áustria - - - 1 -

Bélgica 6 2 8 1 1

Bulgária 6 - - - -

Dinamarca - - 1 2 2

Eslovénia - - - 1 -

Espanha 2 - 1 1 1

França 4 - - - -

Holanda 6 6 5 4 -

Hungria - - - 1 -

Irlanda - - 3 1 -

Itália - - 4 - 1

Luxemburgo 4 - - - -

Reino Unido 6 6 19 47 -

Suécia 1 - - - -

Suíça 1 - - - -

TOTAL 36 17 45 64 7

Quadro 176 – Certificados emitidos. Fonte: CMS (2021).

Quanto à emigração é de referir que a autarquia de Seia criou o Gabinete de Apoio ao Emigrante

no  sentido  de  fomentar  a  inter-relação  entre  o  Município  e  as  Comunidades  Portuguesas.

Importa referir da relação próxima com o Conselho da Diáspora Portuguesa.

O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma associação sem fins lucrativos, constituída no dia 26

de dezembro de 2012, com o alto Patrocínio do Presidente da República, e tem como propósito

estreitar as relações entre Portugal e a sua diáspora, os portugueses e descendentes que, através

do seu mérito, talento e influência, contribuam para a afirmação universal dos valores e cultura

que unem todos os portugueses, bem como para a elevação da reputação do país e, assim, o

desenvolvimento e prosperidade de Portugal.

O  principal  instrumento  de  intervenção  do  Conselho  da  Diáspora  Portuguesa  é  a  World

Portuguese Network que envolve um conjunto alargado de Portugueses de influência em quatro

áreas: Economia, Ciências, Cultura e Cidadania.  

A atuação do Conselho da Diáspora Portuguesa desenvolve-se em 4 eixos centrais, promover e

organizar  a  institucionalização  de  uma  rede  de  contactos  entre  os  portugueses  e
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lusodescendentes a residirem no exterior; estruturar e coordenar um processo de comunicação

regular entre os membros da rede; fomentar e aprofundar as relações e atividades de ligação

entre os membros da associação e as instituições nacionais; estabelecer e aprofundar as ligações

da associação com outras redes de comunidades portuguesas no exterior.

0 Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) 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 Seia.

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 a

aqueles que desejam emigrar, apoiando-os na resolução de diversos problemas.

Objetivos

Informar os emigrantes sobre os seus direitos
Contribuir para a resolução dos problemas apresentados
Apoiar os emigrantes no regresso e reinserção no país
Fomentar a inter-relação entre o Município e as Comunidades Portuguesas

Destinatários 

Emigrantes, Ex-emigrantes residentes ou não em Portugal
Pré-reformado(a)
Reformado(a)
Inválido(a)
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Ou ainda Luso-descendentes na situação de:
Equivalências e reconhecimento de cursos obtidos no estrangeiro
Emprego
Formação profissional
Estágios
Candidatura ao ensino superior

Assuntos a

tratar

Declarações
Troca de carta de condução
Ingresso no ensino superior
 Antecipação do exame de condução
Para efeitos bancários
Acompanhamento  dos  pedidos  de  pensões  (tendo  em conta  a  legislação  de  cada país  nessa
matéria)
Imposto automóvel
Dupla-tributação
Registo civil e predial
Divórcios, Sucessões
Revisão de sentenças estrangeiras
Vistos de entrada no país
Legalização de viaturas
Equivalências e/ou reconhecimento de habilitações literárias
Nacionalidade
Direitos/Deveres para quem quer emigrar, identificação de isenções fiscais
Apoio e orientação de emigrantes que pretendam criar empresas na região
Acolhimento de portugueses regressados a Portugal em situação de doença ou de outra forma de
vulnerabilidade
Articulação com outros  organismos  públicos  e instituições,  contribuindo  para  a  resolução  de
assuntos vários

Contactos Câmara Municipal de Seia
Largo Dr. António Borges Pires
6270-494 Seia
Telefone: 238 310 245 / 238 310 230
E-mail:  gabinetedoemigrante@cm-seia.pt /  diaspora.seia@cm-seia.pt /  cm-seia@cm-
seia.pt

Quadro 177 - Gabinete de Apoio ao Emigrante. Fonte: CMS (2021).

Segurança e Violências

A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi criada a 3 de maio de 1911, «para velar pela segurança

pública, manutenção da ordem e proteção das propriedades públicas e particulares de todo o

país», conforme se dispunha no artigo 1º do Decreto com força de Lei, publicado no Diário do

Governo do dia seguinte.

Nos termos do disposto no artigo 1º da sua atual Lei Orgânica (LOGNR) - Lei n.º 63/2007, de  06

de novembro -, a GNR é uma força  de  segurança  de  natureza  militar,  constituída  por

militares  organizados  num  corpo  especial  de  tropas  e  dotada  de autonomia administrativa.

Tem  por  missão,  no  âmbito  dos  sistemas  nacionais  de  segurança  e  proteção,  assegurar  a

legalidade democrática, garantir  a segurança interna e  os  direitos  dos  cidadãos,  bem como

colaborar na execução da política de defesa nacional, nos termos da Constituição e da lei.  
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Dada a sua natureza militar, a GNR encontra-se sujeita a uma dupla dependência: Do membro do

Governo responsável pela área da administração interna; do membro do Governo responsável

pela área da defesa nacional, no que respeita à uniformização, normalização da doutrina militar,

do armamento e do equipamento, na medida que as suas forças são colocadas na dependência

operacional do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do seu Comandante-

Geral,  nos casos e termos previstos nas  Leis de Defesa Nacional  e das Forças Armadas e do

regime do estado de sítio e do estado de emergência (Cfr. artigo 2.º da LOGNR). 

Pela sua natureza e polivalência, a GNR encontra o seu posicionamento institucional no conjunto

das forças militares e das forças e serviços de segurança, sendo a única força de segurança com

natureza e organização militares, pelo que se considera mais correto designá-la por Força Militar

de Segurança. 

O Centro de Gravidade Estratégico da Guarda é a Sociedade e incorpora as: Pessoas – focalizado

nos  Cidadãos;  Território –  compreendendo  de  forma  direta  o  Território  Nacional  e  o  mar

territorial  e,  subsidiariamente,  o  espaço  estratégico  de  interesse  nacional  conjuntural;

Movimentos –  determinados designadamente ao nível  da utilização da rede viária e na orla

costeira;  Instituições Democráticas – enquanto garante da Soberania do Estado, compete-lhe

garantir o seu normal funcionamento, a sua segurança, representação e honras de Estado. 
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Figura 22 – Centro de Gravidade Estratégico. Fonte: GNR (2018).

A Visão da Guarda Nacional Republicana é ser uma Força de Segurança humana, próxima e de

confiança  que  se  distinga  pela  excelência  do  serviço  que  presta  e  seja  reconhecida  como

referência nacional e internacional no domínio da segurança. Ao nível da ambição a  Guarda

Nacional Republicana é uma Instituição de natureza militar, moderna, responsável e respeitada

e, no âmbito das suas atribuições e na área geográfica de responsabilidade, constituí uma força

de amplo espectro operacional, presente e próxima que age de forma proactiva, integradora e

orientada  para  a  proteção  dos  Cidadãos,  das  Instituições  Democráticas  e  dos  seus  bens,

prevenindo e reprimindo a criminalidade, contribuindo para o fortalecimento do sentimento de

segurança,  consolidando  as  sinergias  criadas  com a  Sociedade,  em  especial  com  as  Forças

Armadas e Forças e Serviços de Segurança nacionais e estrangeiras. 

O alinhamento dos valores corporativos com a missão e com a visão da Guarda são um fator

determinante para o fortalecimento e desenvolvimento de uma nova cultura organizacional em

busca da excelência. 

Os valores a seguir apresentados têm como pressuposto fundamental  a condição militar, que

representa uma entrega total, pelo que encerra uma exigência constante de disponibilidade, de

frequente  renúncia  a  comodismos,  de  sacrifícios  sem conta  e,  muitas  vezes,  com enormes

incompreensões,  a que  se  associa a  prossecução de  um ideal  de servir.  Há valores éticos  e

restrições voluntariamente assumidas que não têm paralelo em qualquer outra instituição, de
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que o juramento de doação da vida pela Pátria e a disponibilidade permanente, sem restrições,

são aspetos únicos da condição militar. 

Os valores Institucionais representam as crenças e convicções dominantes, constituindo-se como

elementos motivadores para um esforço conjugado que representará unidade e coerência na

prossecução do serviço público. Enquanto elemento singular no quadro do Sistema de Segurança

Nacional - por sua vez composto pelos subsistemas de Segurança Interna; de Segurança do Estado

(Serviços  de  Informações);  de  Proteção  Civil  e  de  Defesa  Nacional  –  a  Guarda  Nacional

Republicana  constitui-se  como  uma  Instituição  verdadeiramente  ÚNICA,  caraterizada  pela

constância dos valores institucionais alinhados com esta unicidade. 

Figura 23 - Valores. Fonte: GNR (2021).

Figura 24 – Princípios. Fonte: GNR (2021).
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O Comando Territorial da Guarda apresenta no Concelho de Seia 3 postos territoriais.

Unidade Endereço Contacto Coordenadas 

Posto Territorial de Seia
Rua Dr.º Avelino Cunhal,

6270-435 Seia 

238310300 

238310306 (fax)

ct.grd.dsei.psei@gnr.pt 

Latitude N 40 24 43,18 

Longitude W 7 42 35,96 

Posto Territorial de
Paranhos da Beira

Rua do Comércio, n.º 53,

6270-133 Paranhos da

Beira 

238976170 

238249086 (fax)

ct.grd.dsei.pprb@gnr.pt 

Latitude N 40 28 37,86 

Longitude W 7 46 57,20 

Posto Territorial de
Loriga

Bela Vista, Bairro Rua C,

n.º 78, 6270-072 Loriga 

238953152 

238249084 (fax)

ct.grd.dsei.plrg@gnr.pt 

Latitude N 40 29 36,90 

Longitude W 7 41 17,62

Quadro 178 – Contactos Postos Territoriais. Fonte: GNR (2021).

Em termos de criminalidade geral nos anos de 2020 e 2021 até junho apresentamos os seguintes

dados.

Título Crime Tipificação do Crime N.º
2020 2021

Crimes Contra A
Vida Em Sociedade

Condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l 14 19
Condução perigosa de veículo rodoviário 1 1
Detenção ou tráfico de armas proibidas 3 3
Incêndio/fogo posto em floresta, mata, arvoredo ou seara 2 5
Outros crimes contra a paz pública 2 1
Outros crimes contra a segurança das comunicações 1 6
Outros crimes contra a vida em sociedade 0 1
Outros crimes de falsificação 3 2
Subtracção de menores 2 3

Crimes Contra
Animais De
Companhia

Abandono de animais de companhia 2 0

Maus tratos a animais de companhia 1 2

Crimes Contra As
Pessoas

Ameaça e coacção 13 25
Difamação, calúnia e injúria 9 10
Maus tratos ou sobrecarga de menores 0 1
Ofensa à integridade física voluntária simples 14 20
Outros crimes contra a integridade física 0 2
Outros crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual 2 2
Outros crimes contra a liberdade pessoal 0 2
Outros crimes contra a reserva da vida privada 3 0
Outros crimes contra as pessoas 1 0
Outros crimes de maus tratos 1 0
Outros crimes de violência doméstica 3 0
Violação 0 1
Violação de domicílio e introdução em lugar vedado ao público 2 1
Violência doméstica contra cônjuge ou análogos 29 27
Violência doméstica contra menores 1 1

Total 109 135
Quadro 179 – Tipificação do crime e ocorrências 2020 e 2021. Fonte: GNR (junho 2021).
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Título Crime Tipificação do Crime N.º
2020 2021

Crimes Contra O
Estado

Abuso de autoridade 0 1
Outros crimes contra a autoridade pública 3 1
Resistência e coacção sobre funcionário 1 0
Desobediência 2 2

Crimes Contra O
Património

Abuso de cartão de garantia ou de crédito 0 1
Abuso de confiança 1 0
Burla relativa a trabalho ou emprego 0 1
Extorsão 0 3
Furto de animais de explorações agro-pecuárias 2 2
Furto de combustível em depósitos/máquinas agrícolas ou 
industriais

1 0

Furto de metais não preciosos 9 3
Furto de oportunidade/de objectos não guardados 3 4
Furto de produtos agrícolas 2 1
Furto de veículo motorizado 2 2
Furto em área anexa a residência 5 1
Furto em edifício comercial ou industrial com arrombamento, 
escalamento ou chaves falsas

1 6

Furto em outros edifícios com arrombamento, escalamento ou 
chaves falsas 14 5

Furto em residência com arrombamento, escalamento ou 
chaves falsas

0 1

Furto em residência sem arrombamento, escalamento  ou 
chaves falsas

0 3

Furto em supermercado 0 2
Furto em veículo motorizado 0 5
Furto por carteirista 4 2
Outras burlas 18 5
Outro dano 19 19
Outros crimes contra a propriedade 1 1
Outros furtos 2 3
Roubo na via pública (excepto por  esticão) 0 1

Crimes Previstos Em
Legislação Avulsa

Acesso indevido ou ilegítimo/intercepção ilegítima 1 1
Condução sem habilitação legal 9 5
Crimes relativos à caça e pesca 0 2
Falsidade informática 7 7
Outros crimes informáticos/crimes informáticos não englobados 0 1
Outros crimes relacionados com a imigração ilegal 1 0
Tráfico de estupefacientes (inclui precursores) 6 0

Total 114 91

TOTAL GERAL 223 226
Quadro 180 – Tipificação do crime e ocorrências 2020 e 2021. Fonte: GNR (junho 2021).
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Relativamente aos programa especiais implementados no território de Seia, a GNR pode fazer

referência aos seguintes:

 Programa Escola Segura;
 Programa Idosos em Segurança;
 Programa Comércio Seguro;
 Programa Farmácia Segura;
 Programa Abastecimento Seguro;
 Programa Campo Seguro;
 Programa Pessoas com Deficiência;
 Programa Residência Segura;
 Programa Piscina Segura;
 Programa Igreja Segura;
 Programa Táxi Seguro;
 Programa Turismo Seguro;
 Programa Chave Direta.

Relativamente aos dados do programa Censos Sénior temos:

Tipo Sinalização Género Idade Freguesia Concelho

Idosa a viver em solidão profunda 1 F 76 União Freguesia Sameice e Stª Eulália  Seia

Idosos a viver em situação precária 1F - 1 M 79 - 82 União Freguesias Vide e Cabeça Seia

Omissão de auxílio 1F 80 União Freguesias Seia, S. Romão e 
Lapa dos Dinheiros

Seia

Negligência / Exploração financeira 1 M 87 União Freguesias Seia, S. Romão e 
Lapa dos Dinheiros

Seia

Idosa a viver em situação precária 1F 75 União Freguesias Seia, S. Romão e 
Lapa dos Dinheiros

Seia

Idoso a viver em situação precária 1M 76 Freguesia de Santiago Seia

Doença foro psíquico 1M 74 Freguesia de Santa Comba Seia

Idosa a viver em situação precária 1F 81 Freguesia de Paranhos da Beira Seia

Quadro 181 – Idoso sinalizados por tipologia, género, idade e freguesia 2020. Fonte: GNR (2021).

Tipo Sinalização Género Idade Freguesia Concelho

Idosa a viver em situação precária 1F - 1 M 81/91 União Freguesias Seia, S. Romão e 
Lapa dos Dinheiros

Seia 

Limpeza Habitação 1M 68 Freguesia de Sandomil Seia

Idoso a viver em situação precária 1F 78 União Freguesia Tourais e Lages Seia 

Quadro 182 – Idoso sinalizados por tipologia, género, idade e freguesia 2021. Fonte: GNR (2021).

No que releva à população infanto-juvenil podemos identificar os seguintes programas:

 Programa Escola Segura;
 Programa Pessoas com Deficiência;
 Programa Piscina Segura.

Relativamente  ao  programa Escola  Segura,  nos  quadros  seguintes  verificamos as  ocorrências

relativas a 2020 e 2021.
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Tipo Sinalização Género Idade Freguesia Local ocorrência N.º ações de
sensibilização

Temáticas N.º sinalizações

Ofensas a 
integridade física 

2 F 15 / 18 União Freguesias Seia, S. 
Romão e Lapa dos Dinheiros

EB 2,3 Guilherme C. Carvalho

106

Prevenção Rodoviária; 
Prevenção comportamentos; 
Violência na Escola; Cidadania e 
Não Discriminação; Prevenção 
do uso da Internet Segura; 
Prevenção de Comportamentos 
Aditivos; Escola Segura; 
Prevenção da Criminalidade 
Geral; Direitos Humanos; 
Violência Doméstica.

4 
(9 alunos)

Furto 2 M 17/17 União Freguesias Seia, S. 
Romão e Lapa dos Dinheiros

Escola Secundária de Seia

Absentismo Escolar 1F - 2M 11 / 13 / 14 União Freguesias Seia, S. 
Romão e Lapa dos Dinheiros

Escola Básica Abranches Ferrão

Saída não 
autorizada da 
Escola

2F 13 /14 União Freguesias Seia, S. 
Romão e Lapa dos Dinheiros

EB2,3 Guilherme C. Carvalho

Quadro 183 – Programa Escola Segura 2020. Fonte: GNR (2021).

Tipo Sinalização Género Idade Freguesia Local ocorrência N.º ações de
sensibilização

Temáticas N.º sinalizações

Absentismo 
Escolar  

1F 15 União Freguesias Seia e S. 
Romão

EB 2,3 Guilherme C. Carvalho

40

Prevenção Rodoviária; 
Prevenção comportamentos; 
Prevenção do uso da Internet 
Segura; Prevenção de 
Comportamentos Aditivos; 
Escola Segura.

3 
(5 alunos)

Bullying 1M - 1F 8/8 União Freguesias Tourais e 
Paranhos 

Escola Básica Tourais Paranhos 

Bullying 2M 6/6 Freguesia de Santiago EB 1 Santiago

Quadro 184 – Programa Escola Segura 2021. Fonte: GNR (2021).
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Juízo Local de Competência Genérica de Seia

Em Seia, instalado no Palácio de Justiça de Seia existe a Instância Local de Seia (ILSeia) – Secção

de Competência Genérica (SCG) que pertence à Comarca da Guarda. 

O  Juízo  Local  de  Competência  Genérica  de  Seia  tem  competência  territorial  na  área  do

município de Seia, encontrando-se a sua competência material definida no artigo 130º da Lei

62/2013 de 26 de agosto, alterada pela Lei 40-A/2016 de 22 de Dezembro, pela Lei 94/2017 de

23 de agosto e pela Lei Orgânica 4/2017 de 25 de agosto. Nele estão colocadas duas Senhoras

Juízas efectivas, sendo que os processos da área processual de instrução criminal, parte dos

actos de inquérito e processos sumaríssimos foram tramitados por um Senhor Juiz do QCJ com

competência para a tramitação destes processos em toda a área da comarca (até 22-04-2019). A

partir desta data, este Senhor Juiz foi afecto ao recém-criado Juiz 2 do Juízo Local Criminal da

Guarda,  deixando  de  tramitar  os  processos  supra  referidos  na  Comarca.  A distribuição  de

processos efectua-se por Juiz 1 e por Juiz 2. 

Desde Maio de 2019 que se encontra, inicialmente em situação de incapacidade por gravidez de

risco e, posteriormente, em licença de parentalidade, uma Senhora Funcionária. Também está

em situação de incapacidade para o trabalho por doença uma outra Senhora Funcionária desde

Setembro de 2019. Ambas as situações se mantinham a 31-12-2019. Em 31.12.2019 o quadro

legal no Núcleo de Seia era de 12 Oficiais de Justiça (1 secretário, 9 funcionários afetos ao Juízo

de Competência Genérica e 2 afetos aos serviços do Ministério Público) – muito embora, face às

ausências referidas no parágrafo anterior, ali efetivamente exercessem funções 10 funcionários.

Relativamente ao ano de 2019 apresentou a seguinte estatística e indicadores de gestão: 

A secção de competência genérica da Instância Local de Seia tem competência territorial  na

área do município de Seia, encontrando-se a sua competência material definida no artigo 130º

da Lei 62/2013 de 26 de agosto. Nela estão colocados dois juízes, sendo os processos da área

processual de instrução criminal e processos sumaríssimos da competência de um juiz auxiliar

com competência para a tramitação destes processos em toda a área da comarca. O número de

processos entrados na secção, no período, segundo os dados de consulta da estatística oficial, foi

de 1082 tendo sido registados 1294 processos findos. 

O número total de habitantes da área do município da competência da secção, segundo os dados

recolhidos na página eletrónica do Instituto Nacional de Estatística relativos ao Censos de 2013 é
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de  23.958  habitantes.  A ILSeia  SCG  tem  2  procuradores  adjuntos,  3  escrivães  adjuntos,  7

escrivães auxiliares e 1 assistente operacional. 

Os prazos de agendamento, embora se tenham indicado prazos específicos para determinados

actos, o JCG Seia apresenta 90 dias para julgamentos, 30 dias para tentativas de conciliação,

conferências e 30/40 para audiências prévias.

A análise  da  situação  do  Palácio  da  Justiça  de  Seiasolicitando,  em  súmula,  que

informassem se o edifício apresentava condições de segurança e salubridade e a adoção

de medidas urgentes para garantia da segurança e salubridade para os utentes para

profissionais que exercem funções naquele Tribunal. 

O Palácio da Justiça de Seia apresenta necessidade de obras de conservação profundas e

estruturais urgentes (construção civil) algumas já iniciadas e que se encontram em curso

(foi iniciada em 10-12-2019 a empreitada de obras de reparação urgentes da queda de

estuques no interior e das pedras da fachada do edifício); Verificam-se fissuras por todo

o edifício, em consequência existem crescentes infiltrações de água, nomeadamente na

sala de audiências, gabinetes e corredores (com sinalização para os utentes). O que foi

reportado ao IGFEJ, o qual informou que se encontra em preparação um procedimento

para remodelação geral da cobertura do edifício. 

O  IGFEJ  informou  também que  incluiu  o  edifício  do  PJ  de  Seia  no  âmbito  de  um

protocolo que vai ser celebrado com a faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

para estudo de reabilitação estrutural de diversos edifícios que apresentam situações

mais  complexas;  b)  Reparação  dos  quadros  elétricos  e  da  instalação  elétrica;  c)

Intervenção ligeira nos locais de detenção; d) AVAC parcialmente avariado; Procedimento

iniciado que aguarda parecer técnico do IGFEJ sobre proposta apresentada pela ESTEC. 
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Figura 25 - Pendência Oficial . Fonte: Relatório Contas IGFEJ (2020).

Figura 26 – Pendência da secretaria. Fonte: Relatório Contas IGFEJ(2020).
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Figura 27 – Mapa Judiciário. Fonte: Relatório Contas IGFEJ(2020).
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Comunidade Cigana

A Equipa do Rendimento Social de Inserção, de dados recolhidos em janeiro de 2021 acompanhou

45 indivíduos da comunidade cigana, titulares da prestação Rendimento Social de Inserção (RSI),

perfazendo um total de 150 beneficiários.

TOTAL Feminino Masculino
45 35 10

Quadro 185 - Titularidade da Prestação por género. Fonte: RSI Seia (2021).

Dos  45  indivíduos  titulares  da  prestação,  a  maioria  é  do  sexo masculino  e  da freguesia  de

S.Romão. No que respeita à idade do total de beneficiários (149) 35 têm idades compreendidas

entre os 6 e os 18 anos e 32 entre os 25 e 34. 

Freguesias N.º de Processos
Pinhanços 0

Santa Comba - Vila Chã 7
Santiago - Folgosa Madalena 6
Santiago - Folgosa Salvador 7

Santiago - Maceira 4
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros - Arrifana 0

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros - São Romão 19
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros - Seia 3

TOTAL 45
Quadro 186 – N.º Processos RSI por freguesia. Fonte: RSI Seia (2021).

Idade N.º de Beneficiários 

0-5 27
6-18 35
19-24 21
25-34 32
35-44 18
45-54 12
55-64 4

Superior a 65 0

TOTAL 150

Quadro 187 – Total de Beneficiários em acompanhamento por faixa etária. Fonte: RSI Seia (2021).
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Variável Indicadores do ISS TOTAL

Elementos do Agregado Familiar

1 4
2 8
3 11
4 14
5 8

Quadro 188 - Número de Elementos do Agregado Familiar. Fonte: RSI Seia (2021).

Na sua maioria, tratam-se de agregados familiares nucleares com dois ou mais filhos, sendo que

após o casamento e nascimento dos filhos, estes permanecem no mesmo terreno dos seus pais,

onde constroem as suas próprias habitações. A maioria dos agregados familiares de etnia cigana

reside  em  São  Romão,  como  pode  observar-se  através  da  Tabela  II,  embora  haja  outros

acampamentos  também  numerosos  na  Folgosa  da  Madalena  e  do  Salvador  e  na  Vila  Chã.

Curiosamente, é na sede de concelho que se verifica o menor número de agregados familiares de

etnia cigana (3).

No  que  concerne  à  habitação,  grande  parte  (17)  reside  em  barracas,  com  construções

madeira/blocos, telhados em chapas de losalite e o pavimento é de cimento, terra ou gravilha,

dependendo de habitação para habitação e também em casas unifamiliares (17) de construção

em blocos, tal como as anteriores, mas estas já com telhados de telha, chão em pavimenta e

outras comodidades. Regra geral, todos acrescentam um salão que, por norma, serve de cozinha

e sala ampla, onde se junta a família.

Caraterização Habitacional: tipologia da Habitação
Alojamentos Coletivos e Casa de Dormida -

Apartamento/andar 9
Barraca 18

Casa Unifamiliar 17
Parte da casa -

Quarto alugado -
Sem abrigo/Sem habitação -

Tendas/Roulottes -
Quadro 189 - Caraterização Habitacional: tipologia da Habitação. Fonte: RSI Seia (2021).

Relativamente ao acesso ao rendimento por parte dos elementos de etnia cigana, este não passa

pelas  formas  institucionais  por  que  se  pauta  o  emprego  na  sociedade  salarial.  Optam  por

suprimir as suas necessidades ao nível da proteção social, trabalhando em vendas e comércio,

possibilitando-lhes um estilo de vida autónomo e itinerante, onde colaboram todos os membros

da  família.  Ultimamente,  e também fruto da pandemia pela  qual  estamos a  passar,  tem-se

verificado uma grande afluência a cursos de formação profissional.
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A escolarização é também um fator de exclusão laboral, uma vez que a maioria apenas completa

o 4º (35) ou 6º anos de escolaridade (18), no caso dos rapazes e, no caso das raparigas, muitas

delas acabam por abandonar o ensino mais cedo, devido à divisão das tarefas, existente nesta

comunidade. As raparigas, desde muito cedo, estão incumbidas de tratar dos irmãos mais novos,

ajudar a mãe na lida doméstica e também são mantidas em casa para que não mantenham

contacto com elementos, não ciganos, do sexo masculino.

O absentismo escolar é bastante marcado, na etnia cigana, uma vez que, dado o cariz itinerante

das suas atividades económicas, acabam por ter que acompanhar a família, uma vez que man-

têm permanentemente as crianças no seio da família, com o objetivo de garantir a continuidade

no processo de educação e socialização familiares e também devido às razões anteriormente

enunciadas.

Habilitações Literárias (Adultos)
Sem escolaridade 12

1º Ciclo incompleto 15
1 º Ciclo 4 º ano 35
2º Ciclo 6º ano 18
3º Ciclo 9º ano 8

Ensino Secundário 10º ano 0
Ensino Secundário 11º ano 2
Ensino Secundário 12º ano 0

Ensino Superior 0
Total 64

Quadro 190 - Habilitações Literárias (Adultos). Fonte: RSI Seia (2021).

Por norma, as comunidades ciganas não recorrem aos serviços de saúde para prevenir doenças,

mas sim em casos limite, dirigindo-se aos serviços de urgência hospitalar, embora ao longo dos

anos  tenhamos  vindo  a  verificar  algumas  alterações  neste  comportamento,  verificando-se  o

acompanhamento em consultas com os médicos de família. 

Problemas de Saúde
Depressão 0

Distúrbios alimentares (Obesidade) 3
Doença de músculos e ossos 3

Doença Genética 2
Doença Oncológica 1
Doenças Endócrinas 1

Esquizofrenia 1
Hipertensão 6
Infertilidade 2

Perturbação Bipolar 1
Toxicodependência 2

TOTAL 19
Quadro 191 - Problemas de Saúde. Fonte: RSI Seia (2021).
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Como  é  do  conhecimento  de  todos,  cada  vez  mais,  num  mundo  globalizado  novos  são  os

fenómenos a que as políticas nacionais têm de responder através de um enfoque de atuação em

rede. Fenómenos de caráter mais territorial e nacional, mas também de carácter internacional,

exemplos respetivos disso são os sem-abrigo, refugiados, vítimas de tráfico de seres humanos.

A  Estratégia  Nacional  para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023

(ENIPSSA),  através da Resolução do Conselho de Ministros  n.º  107/2017,  assenta  em  três

objetivos  estratégicos, que visam a promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em

situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção

promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a coordenação,

monitorização e avaliação da ENIPSSA 2017-2023.

Tratando-se o acolhimento de pessoas refugiadas em Portugal, uma causa que tem unido os/as

portugueses/as, bem  como  todos  os  partidos  com  assento  parlamentar,  o  dever  ético  e

civilizacional  de  apoio  a  pessoas  em  busca  de  proteção  internacional,  no  contexto  da

chamada  “crise  dos  refugiados”  na  Europa,  colocou  as entidades públicas e privadas, em

Portugal, perante um conjunto de desafios que este relatório procura analisar em detalhe. 

Portugal é, atualmente, o sexto país da União Europeia (UE) com um maior número de refugiados

acolhidos no âmbito do Programa de Recolocação (http://migration.iom.int/europe/). Até ao dia

29 de novembro de 2017, e após o termo formal do Programa a 26 de setembro, chegaram a

Portugal 1520 cidadãos recolocados, 1190 provenientes da Grécia e 330 de Itália. Destes, 261 são

agregados familiares e 533 são menores.

Programa de Recolocação

Indivíduos Proveniência

Total Adultos Menores Adultos
Isolados

Agregados
Familiares

Grécia Itália

1520 987 533 43 261 1190 330
Quadro 192 – Chegadas no âmbito programa de recolocação (até novembro de 2017). Fonte: ACM GOV (2018).

No que concerne à origem, destacam-se os recolocados sírios (833), iraquianos (338) e eritreus

(311). 
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Programa de Recolocação

Nacionalidade

Total Apátrida Eritreia Íemen Iraque Síria Sudão Palestina Tunísia Etiópia
Republica

Centro
Africana

1520 21 311 4 338 833 1 5 1 1 5
Quadro 193 – Totais por nacionalidade no programa de recolocação (até novembro de 2017). Fonte: ACM GOV (2018).

Programa de Recolocação

Masculino Feminino Total

955 565 1520
Quadro 194 – Totais por sexo no programa de recolocação (até novembro de 2017). Fonte: ACM GOV (2018).

Programa de Recolocação

Faixa Etária Total
<18 533

18 - 35 743
36 - 65 231

>65 13
TOTAL 1520

Quadro 195 – Totais por faixa etária no programa de recolocação (até novembro de 2017). Fonte: ACM GOV (2018).

No âmbito do Programa de Recolocação foram consideradas algumas áreas de intervenção:

 Identificação  e   proteção   adequada  de  pessoas   com  necessidade  de  proteção
internacional particularmente vulneráveis;
 Acesso à habitação;
 Acesso a cuidados de saúde;
 Acesso à educação;
 Aprendizagem de português;
 Acesso a formação, reconhecimento, validação e certificação de competências;
 Acesso à alimentação;
 Acesso ao mercado de trabalho;
 Acesso aos serviços da comunidade;
 Estratégia de comunicação com a sociedade civil;
 Acesso à informação e ao apoio jurídico;
 Interpretação/tradução de documentos.

Este plano de ação teve ainda como principais objetivos a promoção de um acolhimento que

restaurasse  a  segurança,  controlo e  independência  social,  económica  e cultural  das  pessoas

refugiadas, satisfazendo as suas necessidades básicas, assim como, facilitar a comunicação e

promover a integração na sociedade de acolhimento.
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Relativamente a  outro dos  fenómenos, o tráfico  de seres  humanos,  independentemente  das

formas que possa revestir, constitui, sem dúvida, uma atroz violação dos Direitos Humanos. 

Os estudos referem que o tráfico de seres humanos consubstancia  a terceira  atividade mais

lucrativa do mundo. São as vítimas e os tipos de violência de que são alvo – física, psicológica,

económica  e,  muitas  vezes,  sexual,  o  tema  deste  trabalho.  Esta  problemática  tem

características várias, desde o resguardo à invisibilidade, sendo esta a mais relevante porque

dificulta a medição quantitativa e qualitativa (devido à natureza do problema), o que leva a

consequências gravosas no grau do seu reconhecimento cívico-político. 

Tráfico de Seres Humanos Auxílio à Imigração Ilegal
Fim Exploração Para benefícios financeiros ou materiais

Consentimento Inválido Válido 
Transnacionalidade Não necessária Necessária 

Crime Contra a pessoa Contra o Estado
Quadro 196 – Resumo das diferenças entre auxílio à imigração ilegal e o tráfico de seres humanos. Fonte: RRCAPVTSH (2017).

Todo o conjunto de ações relativas à sinalização/identificação e integração das presumíveis

vítimas encontra-se enquadrado no mecanismo de referenciação nacional.

A  sinalização  de  presumíveis  vítimas  de  tráfico  pelo  maior  número  de  profissionais  é

fundamental, pois, ao contrário de muitos outros crimes, não raras vezes a presumível vítima de

tráfico não se considera como tal.
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Saúde e Qualidade de Vida

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagra a Saúde como um direito fundamental

de todas as pessoas, através do seu art.º 25: “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida

suficiente para lhe assegurar e à sua  família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços

sociais necessários...”. 

Também a Constituição da República Portuguesa, no seu art.º 64, declara que “Todos têm direito

à proteção da saúde e o dever de a defender e promover,  através de um serviço nacional de

saúde universal  e geral  e, tendo em conta as condições económicas e sociais  dos cidadãos,

tendencialmente  gratuito;  e  pela  criação  de  condições  económicas,  sociais,   culturais  e

ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice,

e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da

cultura  física  e  desportiva,  escolar  e  popular,  e  ainda  pelo  desenvolvimento  da  educação

sanitária do povo e de práticas de vida saudável” (Bernardo, 2005).

Este direito é materializado através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) conforme Lei 56/79, de

15 de setembro, alterada pela Lei n.º 48/90 (Lei de Bases da Saúde) e estruturado pelo Decreto-

lei 11/93 (Estatuto do Serviço Nacional de Saúde), atribuindo ao Estado a responsabilidade e

garantia de prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua

condição económica e social, através da criação de um serviço nacional  de Saúde universal,

geral e gratuito. 

Com a criação  do Serviço Nacional  de  Saúde (SNS), os  Serviços  de Saúde reorganizaram-se,

através da criação de uma rede de órgãos e serviços prestadores de cuidados globais de saúde a

toda a população, financiada através de impostos, a qual contribuiu para a melhoria significativa

dos índices de esperança média de vida e redução da taxa de mortalidade infantil. 

O SNS é um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de serviços oficiais prestadores

de cuidados de saúde, funcionando sob a superintendência ou tutela do Ministério da Saúde, que

tem por missão garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, nos limites dos

recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis.

Nos  séculos  XIX  e  XX,  até  à  criação  do  SNS,  a  assistência  médica  competia  às  famílias,  a

instituições privadas e aos serviços médico-sociais da Previdência.
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A organização dos serviços de saúde sofreu, ao longo dos tempos, a influência de conceitos

políticos, económicos, sociais e religiosos de cada época e foi-se concretizando para dar resposta

aos problemas de saúde então identificados, mas também para conservar, isto é, promover a

saúde de todos.

Para dar conta de algumas das alterações mais significativas apresentamos de seguida alterações

legislativas com impacto ao nível da saúde em Portugal.

Ano Descrição Alterações Legislativas

2012

Com o objetivo de facilitar  o  acesso dos cidadãos ao medicamento e promover a  prescrição
eletrónica,  com a  desmaterialização  de  todo  o  circuito  administrativo  do  medicamento,  foi
aprovada a Portaria n.º 198/2011, de 18 de maio. A generalização da prescrição eletrónica é
essencial  para aumentar a qualidade da prescrição e incrementar a segurança do circuito do
medicamento. A prescrição eletrónica serve também como incentivo à efetiva informatização do
sistema de saúde, estimulando a comunicação entre os profissionais das diferentes instituições e
diminuindo o risco de erro ou confusão na prescrição. Esta medida permite ainda obter mais
informação sobre o circuito do medicamento, desencorajando e combatendo a fraude.

Com o advento da utilização generalizada de dados informatizados, a Lei n.º 5/2012, de 23 de
janeiro, vem regular os requisitos de tratamento de dados pessoais para constituição de ficheiros
de âmbito nacional, contendo dados de saúde, com recurso a tecnologias de informação e no
quadro do SNS.

Em maio deste ano, arranca o novo Portal do Utente, integrado no projeto PDS – Plataforma de
Dados da Saúde, desenvolvido pela CIC – Comissão para Informatização Clínica e pela SPMS –
Serviços  Partilhados  do  Ministério  da Saúde,  EPE,  que permite  registos  de saúde feitos  pelo
utente e o recurso a serviços online já existentes e a disponibilizar, como marcação de consultas
(eAgenda) ou confirmação de cirurgias (SIGIC).

2013

Com o  Decreto-Lei  n.º  139/2013,  de  9  de  outubro,  é  aprovado  o  novo  regime  jurídico  das
convenções. Com um modelo mais flexível do ponto de vista dos procedimentos, possibilita-se
que as convenções tenham um âmbito regional ou nacional e que sejam celebradas mediante
contrato de adesão ou após procedimento de contratação específico, sendo ainda permitida a
celebração,  a  título  excecional,  de  convenções  que  abranjam  um  conjunto  integrado  e/ou
alargado de serviços.

O Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, define as formas de articulação do Ministério da
Saúde e os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições
particulares  de  solidariedade  social,  bem  como  estabelece  o  regime  de  devolução  às
Misericórdias dos hospitais objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis n.os 704/74, de 7 de
dezembro, e 618/75, de 11 de novembro, atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços
do SNS.

Reconhece-se, desta maneira, que as Misericórdias aliam as exigências técnicas da prestação de
cuidados de saúde à sua vocação e tradição multisseculares, à ausência de fins lucrativos e à
proximidade das populações, o que as torna importantes parceiros do Estado na área da saúde.

Quadro 197 – Legislação em Saúde em Portugal. Fonte: Ministério da Saúde (2017).
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Ano Descrição Alterações Legislativas

2014

O Decreto-Lei n.º 110/2014, de 10 de julho, cria, no âmbito do Ministério da Saúde, o Fundo para
a  Investigação  em  Saúde,  visando  o  fortalecimento  das  atividades  de  investigação  para  a
proteção,  promoção  e  melhoria  da  saúde  das  pessoas  e,  assim,  obter  ganhos  em  saúde.  A
investigação  em  saúde  é  considerada  instrumental  para  a  melhoria  contínua  da  qualidade,
formação de profissionais e projeção internacional do país numa área de grande competitividade,
onde os ganhos com a produção de conhecimento podem ser significativos.

Os princípios e o enquadramento da atividade do enfermeiro de família, no âmbito das unidades
funcionais  de  prestação  de  cuidados  de  saúde primários,  são  definidos  pelo  Decreto-Lei  n.º
118/2014,  de  5  de  agosto.  A medida  visa  a  melhoria  da  qualidade e  do  acesso  efetivo  dos
cidadãos aos cuidados de saúde e a reavaliação do papel dos enfermeiros. Assim, sai reforçada a
importância dos contributos da enfermagem para a promoção da saúde e prevenção da doença e
são colocados novos desafios aos enfermeiros.

A Lei  n.º  52/2014,  de  25  de  agosto,  estabelece  as  normas  de  acesso  a  cuidados  de  saúde
transfronteiriços e promove a cooperação em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços,
transpondo a Diretiva n.º 2011/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de
2011, e a Diretiva de Execução n.º 2012/52/UE da Comissão, de 20 de dezembro de 2012.

2016

Despacho n.º 200/2016, de 7 de janeiro de 2016, estabelece o relançamento  dos  cuidados  de
saúde primários (CSP) e da criação de mais unidades de saúde familiar (USF), da concretização
das  mudanças  ao  nível  da  rede  hospitalar  e  da  execução  do  plano  de  desenvolvimento  de
cuidados continuados a idosos e a cidadãos em situação de dependência.

Despacho n.º 6401/2016, de 16 de maio de 2016, estabelece o promover a saúde através de uma
nova ambição para a Saúde Pública, sublinhando que para obter ganhos em saúde tem de se
intervir nos vários determinantes de forma sistémica, sistemática e integrada.

2018

Despacho  n.º  688/2018,  de  16  de  janeiro,  estabelece  que  SPMS  -  Serviços  Partilhados  do
Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), foi criada pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de
março,  alterado  pelo  Decreto-Lei  n.º  108/2011,  de  17  de  novembro,  pelo  Decreto-Lei  n.º
209/2015,  de  25  de  setembro,  e  pelo  Decreto-Lei  n.º  32/2016,  de  28  de  junho,  tendo  por
atribuições a prestação de serviços partilhados específicos na área da saúde, em matéria de
compras e logística, de serviços financeiros, de recursos humanos e de sistemas e tecnologias de
informação  e  comunicação,  aos  estabelecimentos  e  serviços  do  Serviço  Nacional  de  Saúde,
independentemente da sua natureza jurídica, bem como aos órgãos e serviços do Ministério da
Saúde e a quaisquer outras entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde.

Portaria n.º 61/2018, de 28 de fevereiro, fixa as normas regulamentares necessárias à repartição
dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais  atribuídos ao Ministério da Saúde nos
termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24
de março, e pelo Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro.

Quadro 198 – Legislação em Saúde em Portugal (cont.). Fonte: Ministério da Saúde (2020).

O Estado assegura o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional  de Saúde, que

abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes

do Ministério da Saúde. Integram o Serviço Nacional  de Saúde todos os serviços e entidades

públicas prestadoras de cuidados de saúde, designadamente: 

a) Os agrupamentos de centros de saúde;
b) Os estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua designação;
c) As unidades locais de saúde.

O membro do Governo responsável pela área da saúde exerce poderes de superintendência e

tutela  sobre  todos  os  serviços  e  estabelecimentos  do  SNS,  independentemente  da respetiva

natureza jurídica.
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Assim, para reforçar a dinâmica de resposta aos principais problemas de saúde da população

portuguesa, foram criados, pelo Despacho n.º 6401/2016 de 16 de maio, alterado pelo Despacho

n.º 1225/2018, de 5 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, no âmbito do

Plano Nacional de Saúde, a Direção-Geral da Saúde (DGS) desenvolve doze programas de saúde

prioritários nas seguintes áreas - Programas de Saúde Prioritários: 

a) Prevenção e Controlo do Tabagismo
b) Promoção da Alimentação Saudável
c) Promoção da Atividade Física
d) Diabetes
e) Doenças Cérebro-cardiovasculares
f) Doenças Oncológicas
g) Doenças Respiratórias
h) Hepatites Virais
i) Infeção VIH/SIDA
j) Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos
k) Saúde Mental
l) Tuberculose

Cada  um  destes  programas  contempla  uma  plataforma.  As  plataformas  têm  por  missão

harmonizar  e  potenciar  as  estratégias  das  diferentes  intervenções  em  saúde,  quer  sejam

desenvolvidas pelos profissionais de saúde e/ou pelos demais intervenientes da sociedade, na

perspetiva  de  contribuírem,  em  conjunto,  para  alcançar  as  metas  preconizadas  no  Plano

Nacional  de  Saúde  (PNS)  para  2020,  devendo  existir  uma  integração  das  várias  políticas  e

medidas.

Os  diretores  para  a  prevenção  e  controlo  do  tabagismo,  para  a  promoção  da  alimentação

saudável,  para  a  promoção  da  atividade  física,  para  a  diabetes,  para  as  doenças  cérebro-

cardiovasculares, para as doenças oncológicas e para as doenças respiratórias, integram uma

plataforma para a prevenção e gestão das doenças crónicas.

Os diretores para as hepatites virais, para a infeção VIH/SIDA e tuberculose, para a prevenção e

controlo  de  infeções  e  de resistência  aos  antimicrobianos  integram uma plataforma  para  a

prevenção e gestão das doenças transmissíveis.
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Figura 28 - Programas de Saúde Prioritários: Metas de Saúde 2020. Fonte: Sistema Nacional de Saúde, março (2020).

O  diretor  para  a  área  da  Saúde  Mental  integra  uma  plataforma  dedicada,  que  incluirá,

necessariamente, o coordenador e representantes da comissão de acompanhamento do Plano

Nacional de Prevenção do Suicídio.

Os  valores  fundamentais  sobre  os  quais  se  fundamentam  o  Sistema  de  Saúde  são  a

universalidade,  o  acesso a cuidados  de qualidade,  a equidade e a solidariedade. Os valores

orientadores  do  Plano  nacional  de  Saúde  (PNS)  são  os  da  excelência  técnico-científica,

transparência, participação e envolvimento dos atores do Sistema de Saúde Português.

Dos  princípios  sublinha-se  a  continuidade  dos  anteriores  PNS,  a  orientação  por  um modelo

conceptual  estratégico,  transversal  e  sistémico,  a  fundamentação  técnica  e  científica,  a

consultadoria  especializada  nacional  e  internacional,  a  discussão nacional,  e  a  definição  de

instrumentos estratégicos e de monitorização de suporte ao plano.

O PNS  tem como visão maximizar os ganhos em saúde da população através do alinhamento e

integração de esforços sustentados  de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso,

qualidade, políticas saudáveis e cidadania.

Para além destes organismos públicos prestadores de cuidados de saúde, o SNS completa os

cuidados de saúde através de uma rede de serviços privados e profissionais, com os quais  são

celebrados contratos e convenções.

A possibilidade  de  celebração  de  convenções  com  entidades  privadas  para  a  prestação  de

cuidados  de  saúde destinados  aos  utentes  do Serviço  Nacional  de  Saúde (SNS)  constitui  um
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reflexo da complementaridade que caracteriza o modelo misto do Sistema de Saúde Português,

nos termos consagrados na Lei de Bases da Saúde (LBS).

O Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro, estabeleceu o regime jurídico das convenções que

tenham por objeto a realização de prestações de saúde aos utentes do SNS, no âmbito da rede

nacional de prestação de cuidados de saúde.

No que respeita ao setor social são, atualmente, e no âmbito do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9

de outubro, celebrados acordos com Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade

Social (IPSS) (Modelo de análise e avaliação prévias de acordos com IPSS).

Adicionalmente  existem também acordos  entre  as  instituições  do  SNS  para  a  prestação  de

cuidados de saúde nas áreas previstas nas tabelas do setor convencionado.

O setor convencionado, designadamente, ao nível dos meios complementares de diagnóstico e

terapêutica (MCDT), apesar do seu carácter complementar, representa uma parcela com impacto

significativo no total de despesas no nosso país.

No âmbito das suas atribuições e em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, a

Administração  Central  do Sistema de Saúde (ACSS)  acompanha as  seguintes  áreas  do sector

convencionado:

Área A – Análises Clínicas
Área A – Patologia Clínica
Área B – Anatomia Patológica
Área C – Cardiologia
Área D – Medicina Nuclear
Área E – Electroencefalografia
Área F – Endoscopia Gastroenterologia
Área G – Medicina Física Reabilitação
Área H – Otorringolaringologia
Área I –  Pneumologia e Imunoalergologia
Área J – Urologia
Área K – Diálise
Área M – Radiologia

Atualmente  o SNS assenta a sua missão na expansão e melhoria  da capacidade da rede  de

cuidados de saúde primários, dando início a um novo ciclo que relance um processo interrompido

para  a  melhoria  da  qualidade  e  da  efetividade  da  primeira  linha  de  resposta  do  SNS.

Relativamente à  sua visão o SNS pretende ser  promotor  de equidade e garantindo acesso a

cuidados de proximidade, com resolutividade, continuidade, qualidade e eficiência.
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Para  a  zona territorial  do concelho de Seia  é  a  Unidade Local  de Saúde da Guarda,  E.P.E.

responsável  pela  prestação  dos  cuidados  de  saúde  primários,  Hospitalares,  diferenciados  e

continuados,  através  do  Hospital  Nossa  Senhora  da  Assunção  para  os  Cuidados  de  Saúde

Hospitalares e do Centro de Saúde de Seia para os Cuidados de Saúde Primários. 

A ULS Guarda, EPE tem como missão proporcionar serviços públicos de saúde que permitam a

maior abrangência de cuidados à população da sua área de influência e a todos os cidadãos em

geral,  num projeto  partilhado  e  global  que   vise  a  obtenção de  qualidade,  acessibilidade,

eficácia e eficiência, contribuindo também para o futuro sustentável do SNS, numa óptica de

melhoria contínua, através da prossecução de padrões de excelência nos cuidados aos utentes,

nomeadamente através de:

 Prestação  da  melhor  qualidade  de  cuidados  e  serviços  à  comunidade,  na  prevenção,
diagnóstico e tratamento das patologias humanas;

 Cooperação  e  participação  com os  estabelecimentos  de  ensino  superior,  a  nível  regional,
nacional e internacional, no apoio e fomento da educação dos profissionais de saúde, bem
como, da investigação e pesquisa nas áreas clínicas;

 Atração e manutenção de profissionais motivados e com elevadas competências técnicas;
 Participação ativa na comunidade envolvente, com vista ao incremento dos níveis de saúde e

bem-estar, dos atuais e potenciais utentes.

Desenvolve ainda ensino e investigação de alta responsabilidade, por integrar a Faculdade de

Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e colaborar com as Escolas Superiores de

Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologias da Saúde e diferentes estabelecimentos  de

ensino secundário, superior e universitário.

No desenvolvimento da sua atividade, a ULS da Guarda e os seus colaboradores regem-se pelos

seguintes valores: 

 Qualidade: excelência dos serviços prestados à população, garantindo as melhores práticas e
competências, cientificas e técnicas;

 Humanismo: respeito pela dignidade humana, procurando cuidados de saúde centrados nos
doentes e nas suas necessidades, sem prejuízo dos direitos dos doentes e dos colaboradores
internos;

 Integração:  oferecer  uma  prestação  de  cuidados  coordenados  entre  todas  as  unidades
orgânicas que acrescente valor;

 Acessibilidade:  assegurar  a  todos  os  doentes  os  cuidados  necessários,  no  tempo  e  lugar
adequados;

 Sustentabilidade:  utilização  dos  recursos  com  eficiência,  através  de  um  posicionamento
competitivo assente no médio/longo prazo.

A  ULS  da  Guarda  e  os  seus  colaboradores  regem-se  pelos  seguintes  princípios:  Legalidade;

Igualdade; Proporcionalidade; Colaboração e Boa-fé.
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Desde a criação do Serviço Nacional  de Saúde que a eficaz articulação entre os cuidados de

saúde primários  e  os  cuidados  diferenciados  é  uma  mais-valia  que  contribui  para  a  efetiva

prestação de cuidados  de saúde aos  cidadãos. Assim, por integrarem hospitais  e  centros  de

saúde, estas entidades passam a ser ULS, permitindo a integração numa única entidade pública

empresarial dos vários serviços e instituições do SNS. Criou-se a ULS da Guarda, EPE, com a

integração  dos  Hospitais  de Sousa  Martins,  Guarda e de Nossa  Sr.ª  da Assunção,  Seia  e  dos

Centros de Saúde do distrito da Guarda, exceto Aguiar da Beira.

As ULS e de acordo com o Decreto-lei n.º 183/2008 de 4 de setembro, são pessoas coletivas de

direito de natureza empresarial, dotadas de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Regem-se  pelo  regime  jurídico  aplicável  às  entidades  empresariais,  com  as  especificidades

previstas no Decreto-Lei e nos seus estatutos, bem como no respetivo regulamento interno e nas

normas em vigor para o SNS.

Os centros de saúde constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação dos cuidados de

saúde primários, adotando relevantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença,

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados.

Com o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, foram criados os agrupamentos de centros

de saúde (ACES), designados por ACES, serviços públicos de saúde com autonomia administrativa,

constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que

têm  por  missão  garantir  a  prestação  de  cuidados  de  saúde  primários  à  população  por  ele

abrangida.

Os ACES podem compreender várias unidades funcionais, tais como:

 Unidade de Saúde Familiar (USF);

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP);

 Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC);

 Unidade de Saúde Pública (USP);

 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).

No contexto da Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE, o ACES integra todos os Centros de

Saúde da sua área de abrangência.

No que se refere à morbilidade, as causas desta no nosso concelho são semelhantes às do resto

do  país,  ou  seja,  doenças  músculo-esqueléticas,  hipertensão  arterial,  diabetes,  doenças

cardiovasculares e depressão. É pertinente referir que se trata de um concelho em que a PAF
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(Polineuropatia  Amiloidótica  Familiar,  conhecida  por  “doença  dos  pezinhos”)  é  uma  doença

endémica desta região, e altamente incapacitante.

Os hábitos alimentares pautam-se por uma ingestão excessiva de sal, gorduras e proteínas assim

como um também excessivo consumo de álcool.

A seleção das principais causas de morte foi efetuada com base nos valores apresentados no

perfil de saúde ULS da Guarda, ARS Centro 2015 (no triénio 2009-2011). A taxa de mortalidade

proporcional (TMP) por grandes grupos de causas de morte para todas as idades e ambos os sexos

destacam-se as doenças do aparelho circulatório (31,3%), seguido de tumores malignos (20,8%).

Nas idades inferiores a 75 anos, em ambos os sexos, os tumores malignos foram as causas mais

frequentes das mortes (35,5) seguido das doenças do aparelho circulatório (18,5%). 

Dos tumores malignos do aparelho digestivo e peritoneu, destacam-se os tumores malignos de

estômago, tumores malignos de cólon e reto.

Relativamente à morbilidade, de acordo com a ICPC-2 (2011) na ULS da Guarda, os diagnósticos

ativos mais registados dos inscritos nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) foram: hipertensão

(22,4 %) e alterações do metabolismo dos lípidos (20,6 %), seguidos das perturbações depressivas

(8,3 %) e da diabetes (7,9 %).

Após auscultação de elementos do grupo de trabalho que elaborou o Plano Local de Saúde do

Distrito  da  Guarda  para  2016-2020,  da  análise  de  critérios  de  priorização,  e.g.  magnitude,

transcendência social e económica e vulnerabilidade técnica à intervenção, e tendo por base os

valores de mortalidade e morbilidade disponíveis no Perfil de Saúde da Região Centro, foram

selecionados como problemas de saúde e preocupações que mais contribuem para a carga global

da  doença  os  seguintes:  Doenças  Oncológicas;  Doenças  Cardio–Cerebrovasculares;  Doença

Mental17 (comportamentos aditivos; dependências; perturbações depressivas); Diabetes Mellitus;

Envelhecimento da População e Acessibilidade.

17 A Saúde mental positiva é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe sua suas próprias habilidades, pode lidar com as
tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e proveitosamente, e é capaz de contribuir para a sua comunidade; é
um bem público global; é uma parte integrante da saúde e do bem-estar dos cidadãos da Europa e um direito humano fundamental;
é um pré-requisito para uma Europa viável, socialmente responsável e produtiva, tal como previsto na Estratégia de Lisboa; aumenta
a coesão social e o capital social e melhora a segurança no ambiente de vida.
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Centro de Saúde de Seia

O Centro de Saúde de Seia, como Unidade de Cuidados de Saúde Primários integrada na Unidade

Local de Saúde da Guarda, EPE, é constituído pela Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados

(UCSP), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e Núcleo Local de Saúde Pública (USP -

serviço descentralizado da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda), é uma Unidade de

Cuidados de Saúde Primários, vocacionada para a prestação de cuidados de proximidade nas

vertentes  da  prevenção,  tratamento  e  reabilitação  dos  seus  Utentes,  sendo  a  sua  área  de

influência o concelho de Seia.

Depois de um trabalho muito intenso, entre a Câmara Municipal e a Unidade Local de Saúde da

Guarda,  foi  concluído o projeto de requalificação  do Centro de Saúde de Seia,  intervenção

orçada em cerca de 1,3 milhões de euros. Desde modo, foram reunidas todas as condições para

que a candidatura da obra fosse submetida, durante o passado mês de abril, aos mecanismos de

financiamento comunitários criados para o efeito, sendo aguardadas o início das obras para o

próximo mês de setembro do corrente ano de 2021.

Figura 29 – Projeto de Requalificação do Centro de Saúde de Seia. Fonte: Centro de Saúde de Seia (2021).

A equipa de saúde é multidisciplinar e sempre empenhada em ajudar o Utente na promoção da

sua saúde, na prevenção da doença e no tratamento e reabilitação.

A UCSP de Seia, vocacionada para a saúde familiar, é composta pela Sede e 8 pólos (Extensões de

Saúde), a saber: Loriga, Paranhos da Beira, Pinhanços, Sandomil, S. Romão, Torrozelo, Tourais e

Vide.
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Unidade Morada Telefone Fax E-mail

Centro de Saúde
de Seia

R. Capitão António Dias
6270-468 Seia

238 315 715 238 312 832 csseia@ulsguarda.min-saude.pt

Extensão de Loriga R. Professor Egas Moniz
6270-073 Loriga

238 953 136 - -

Extensão de
Paranhos da Beira

R. das Faias
6270-133 Paranhos da Beira

238 976 309 - -

Extensão de
Pinhanços

Lg. Dr. Borges Pires
6270-141 Pinhanços

238 486 487 - -

Extensão de
Sandomil

R. da Laranjeira
6270-174 Sandomil

238 902 876 - -

Extensão de São
Romão

Av. 1.º de Maio
6270-251 São Romão

238 390 077 - -

Extensão de
Torrozelo

R. Jorge Mendes – Edifício da
Junta de Freguesia
6270-555 Torrozelo

238 902 238 - -

Extensão de
Tourais

R. Dr. José Maria Silveira
Caldeira Montenegro

6270-586 Tourais

238 976 610 - -

Extensão de Vide R. António dos Santos
6285-113 Vide

238 666 390 - -

Quadro 199 – Contactos da Sede e extensões que compõem a UCSP de Seia. Fonte: Centro de Saúde de Seia (2021).

Equipamento Funcionamento
Estado 

Conservação Médicos Dias Enfermeiros Dias

SEDE - Seia 5 Mau 6 sempre 6 sempre
Loriga 5 Mau 2 sempre 1 sempre

Paranhos 5 Bom 2 sempre 1 sempre
Pinhanços 4 Razoável 1 exceto 5.ª 1 sempre
Sandomil 3 Bom 1 exceto 2.ª e 5.ª 1 3.ª/6.ª

São Romão 5 Bom 3 sempre 2 sempre
Torrozelo 2 Razoável 1 2.ª, 3.ª e 4.ª 1 4.ª manhã
Tourais 5 Bom 1 exceto 2.ª 1 3.ª todo dia

5.ª e 6ª manhã
Vide 2 Bom 1 2.ª e 4ª 1 4.ª tarde

Quadro 200 – Caracterização da Sede e extensões que compõem a UCSP de Seia. Fonte: Centro de Saúde de Seia (2021).

Relativamente aos recursos humanos, o Centro de Saúde de Seia conta com: 

Recursos Humanos N.º Profissionais

 Psicólogo (partilhado com HNSA) 1
Assistentes Operacionais 13
Assistentes Técnicos 15
Enfermeiros 25 (5 dos quais alocados à UCC)
Fisioterapeuta (partilhada com outros Centros de Saúde) 1
Higienista Oral (USP - partilhada com outros Centros de Saúde) 1
Médico da Saúde Pública (USP) 1
Médicos de Medicina Geral e Familiar 15
Nutricionista (partilhada com outros Centros de Saúde) 1
Técnica de Saúde Ambiental (USP) 1
Técnica de Serviço Social (partilhada com outros Centros de Saúde) 1

TOTAL 75
Quadro 201 – Recursos Humanos no Centro de Saúde de Seia. Fonte: Centro de Saúde de Seia (2021).
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População (Utentes)

Segundo o Registo Nacional de Utentes (RNU) referente a dezembro de 2020, a UCSP de Seia tem

22 506 utentes inscritos distribuídos de acordo com a seguinte pirâmide etária. 

Figura 30 – Pirâmide etária dos Utentes inscritos. Fonte: RNU (2021). 

Do total de utentes inscritos, 21 478 com médico de família, 614 sem médico de família e 414

sem médico de família por opção.

Grupo Etário
Género

Total
População

Total
População
Ponderada

M F

< 6 anos 457 437 894 1341
7 – 64 anos 7011 7168 14179 14231
65 – 74 anos 1707 1916 3623 7246
> 75 anos 1545 2265 3810 9525
Total 10720 11786 22506 32343

Quadro 202 –  Utentes inscritos por grupo etário e género no Centro de Saúde de Seia – População ponderada. Fonte: RNU (2021). 

A referida população apresentava em 2017 um Índice de Dependência total de 66,15%, sendo

16,31% jovens e 49,84% idosos, dados estes que, distribuídos de acordo com o grupo etário,

originam  33175  unidades  ponderadas.  Atualmente,  conforme  se  pode  verificar  no  quadro

seguinte, o Índice de Dependência total aumentou para 73,85%. 
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ARS Centro – ACES Guarda – UCC Seia

Utentes Abrangidos
Índice de dependência

Total Jovens Idosos
22506 73,85% 16,89% 56,96%

Quadro 203 – Utentes abrangidos e índice de dependência UCC Seia. Fonte: RNU (2021). 

Horário de Funcionamento

A UCSP de Seia (Sede) funciona todos os dias úteis das oito às vinte horas. Os pólos (Extensões de

Saúde) funcionam por períodos mais reduzidos, nove às dezoito horas e as mais mais pequenas,

só no período da manhã ou da tarde.

Compromisso Assistencial

A prestação de serviços ao utente, desde o acolhimento até ao atendimento, é trabalho de toda

a equipa multidisciplinar de saúde.

No desempenho assistencial, a UCSP de Seia oferece uma vasta carteira de Programas e serviços

que se encontram ao alcance de todos os inscritos:

 Consultas de Saúde do Adulto;
 Consultas ao Domicilio;
 Consultas integradas nos Programas Nacionais de Saúde:

o Diabetes
o Doenças Cardiovasculares (e.g. Hipertensão Arterial)
o Saúde da Mulher – Saúde Reprodutiva (e.g.  Planeamento Familiar, Saúde Materna, Rastreio do

Cancro do Colo do Útero);
o Saúde Infantil e Juvenil;

 Consulta de Recurso, para utentes que não têm médico atribuído ou para situações em que o
médico de família se encontra ausente;

 Consultas de Enfermagem;
 Vacinação;
 Tratamentos e Injetáveis;
 Cuidados de Enfermagem ao Domicílio a utentes dependentes.

A UCSP  tem  ainda  uma  Equipa  de  Gestão  e  Referenciação  (EGR)  que  é  responsável  pela

referenciação dos utentes que necessitam de cuidados ao nível da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados (RNCCI).
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Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)

A  reforma  dos  Cuidados  de  Saúde  Primários  (CSP),  cuja  essência  reside  na  resposta  de

proximidade aos cidadãos, está orientada para a obtenção dos ganhos em saúde e melhoria da

acessibilidade  e  equidade.  Neste  contexto,  tem  como  missão,  o  desenvolvimento  de

intervenções centradas na pessoa, respetiva família e para a comunidade em que se insere, ao

longo de todo o  continuum  de cuidados, desde o nascimento até à morte. Como visão, deve

providenciar  cuidados  de  saúde  aos  cidadãos,  através  de  equipas  multidisciplinares,  em

articulação  permanente  com  os  cuidados  de  saúde  diferenciados  e  outros  recursos  da

comunidade (Ordem dos Enfermeiros, 2008). 

A  reorganização  dos  CSP  por  Unidades  Funcionais,  constitui  o  pilar  desta  reforma  que  se

pretende seja realizada de uma forma concertada, em que as várias Unidades do Centro de

Saúde  constituam  um  todo  numa  articulação  harmoniosa.  Considerando  o  enquadramento

concetual  e  legal  da  atual  reforma,  a  Unidade  de  Cuidados  na  Comunidade  (UCC)  é  uma

oportunidade para responder de forma efetiva às reais necessidades em cuidados de saúde dos

nossos concidadãos, contemplando para isso, a capacidade de inovação e antecipação das suas

respostas face aos novos desafios e solicitações que vão emergindo.

É atendendo a esta premissa e ao contexto atual do Centro de Saúde de Seia, que após processo

de candidatura e aprovação pela ARS Centro, IP e ULS Guarda, EPE e assinatura da respetiva

Carta de Compromisso, que a UCC SEIA iniciou funções em 3 de outubro de 2011. Mantém na sua

atividade, o desafio permanente com a Missão de contribuir para a melhoria do estado de saúde

da  população  da  sua área geográfica  de intervenção,  visa  a  obtenção de  ganhos  em saúde

concorrendo, assim e de um modo direto, para o cumprimento da Missão da ULS em que se

integra.

Constituição da Equipa 

A Equipa da UCC é, conforme preconizado, de caráter multidisciplinar sendo constituída por: 6

enfermeiros (5 a tempo inteiro), de várias especialidades (Médico-cirúrgica, reabilitação e Saúde

Infantil e Pediátrica); a tempo parcial - Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Médica de

Saúde Pública e 3 Médicos de Medicina Geral e Familiar, que colaboram com a equipa nos vários

projetos.
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A UCC pretende tornar exequível a Missão a que se propõe e desse modo, prestar cuidados de

excelência  de  forma  continuada  à  Pessoa/Família  inserida  em  contexto  próprio  e  na

Comunidade.

Objetivos

Neste âmbito e atendendo ao caráter legal, a UCC tem como principais objetivos:

 Contribuir para o diagnóstico de saúde da comunidade;
 Intervir ativamente em programas no âmbito da proteção e promoção de saúde e prevenção

da doença na comunidade, tais como o Programa Nacional de Saúde Escolar;
 Desenvolver e implementar projetos de intervenção com pessoas, famílias e grupos com maior

vulnerabilidade e sujeitos a fatores de exclusão social ou cultural, pobreza económica, de
valores ou de competências, violência ou negligência;

 Intervir  no  contexto  domiciliário  com  indivíduos  dependentes  e  famílias/cuidadores,  no
âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI);

 Desenvolver projetos de promoção de estilos de vida saudável com intervenções a nível de
programas de saúde já existentes, ou a implementar e desenvolver, em parceria com outras
instituições que podem cooperar para a aquisição de hábitos de vida saudáveis da população
ao longo do ciclo de vida.

Figura 31 – População abrangida. Fonte: Centro de Saúde de Seia, 2021.
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Grupo Etário Homem Mulher
> 100 1 14
95-99 36 59
90-94 109 229
85-89 263 502
80-84 511 669
75-79 625 792
70-74 818 924
65-69 889 992
60-64 872 973
55-59 809 893
50-54 753 772
45-49 661 731
40-44 692 712
35-39 594 624
30-34 525 454
25-29 470 483
20-24 541 513
15-19 469 438
10-14 396 387
05-09 361 345
01-04 280 247

<1 45 33

TOTAL 10720 11786 22506

Quadro 204 – Utentes inscritos por grupo etário e género no Centro de Saúde de Seia. Fonte: Centro de Saúde de Seia, 2021.

Descrição dos Programas da carteira de serviços da UCC

Nas  últimas  décadas,  tem-se  verificado uma significativa melhoria  de  alguns  indicadores  de

saúde da população infantil, nomeadamente dos relativos às doenças infeciosas e nutricionais,

mas continua a ser necessário que os serviços de saúde reforcem essa tendência através de uma

permanente, real e efetiva intervenção.

Ao mesmo  tempo,  emergem novos  problemas  de  saúde,  quase  sempre  multifatoriais,  cujas

principais  determinantes  são  os  comportamentos  e  as  condições  ambientais,  ocorrendo  a

aquisição de muitos desses comportamentos e hábitos durante a infância e a adolescência. A

família e a escola desempenham um papel primordial no processo de aquisição e de manutenção

de estilos de vida, quer eles sejam favorecedores quer sejam prejudiciais para a saúde.

As ações  dirigidas  a crianças e  a jovens, centradas  numa intervenção personalizada do tipo

medicina familiar, se bem que indispensáveis em termos de prevenção, deteção e tratamento,

não são, suficientes em termos de promoção e de educação para a saúde. Neste domínio o

trabalho na e com a comunidade, dirigido a grupos específicos, desenvolvido em setores e locais
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chave como o são, reconhecidamente as escolas, pode e deve complementar a prestação de

cuidados personalizados.

Ao  intervir  simultaneamente  sobre  o  indivíduo,  o  grupo  e  o  ambiente,  a  Saúde  Escolar

contribuirá para a redução do risco e da vulnerabilidade perante a doença, a alteração dos

padrões de morbimortalidade e a promoção da saúde.

As estratégias do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) integram-se na área da melhoria da

saúde  das  crianças  e  dos  jovens  e  da  restante  comunidade  educativa,  com  propostas  de

atividades que devem privilegiar os dois eixos: a vigilância e proteção da saúde e a aquisição de

conhecimentos, capacidades e competências em promoção da saúde. No desenvolvimento destas

atividades, as equipas de saúde escolar assumem um papel ativo na gestão dos determinantes da

saúde da comunidade educativa, contribuindo desse modo para a obtenção de ganhos em saúde,

a médio e longo prazo, da população portuguesa.

O trabalho de saúde escolar desenvolve-se prioritariamente na escola, em equipa, com respeito

pela  relação  pedagógica  privilegiada  dos  docentes  e  pelo  envolvimento  das  famílias  e  da

restante comunidade educativa, e visa contribuir para a promoção e proteção da saúde, o bem-

estar e o sucesso educativo das crianças e dos jovens escolarizados. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar revisto em 2015, - Despacho nº 7/2015, de 20 de julho,

publicado através do Despacho (extrato) n.º 8815/2015 no Diário da República, 2.ª série, nº 154,

de 10 de agosto de 2015, tem como finalidades:

 Promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para a saúde da comunidade
educativa;

 Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar e para a minimização dos riscos
para a saúde;

 Promover  a  saúde,  prevenir  a  doença  da  comunidade educativa  e  reduzir  o  impacto  dos
problemas de saúde no desempenho escolar dos/as alunos/as;

 Estabelecer  parcerias  para  a  qualificação  profissional,  a  investigação  e  a  inovação  em
promoção e educação para a saúde em meio escolar.

A UCC Seia em estreita articulação com a Unidade de Saúde Pública (USP), pretende abranger

todas as Escolas deste Concelho desde o Ensino Pré-escolar até ao Ensino Secundário, incluindo

as Escolas do Setor Privado. 

De acordo com a orientação nº14/2013 de 28 de outubro da DGS, nos anos letivos (com revisão

anual),  a intervenção da Saúde Escolar dá continuidade, no âmbito do PNSE, à execução de

atividades nas áreas da saúde individual e coletiva, da inclusão escolar, do ambiente e saúde e
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da promoção de estilos de vida saudáveis, bem como a um conjunto de intervenções prioritárias

orientadas para necessidades concretas da comunidade educativa. 

A gestão do PNSE está atribuída à USP, no entanto, a operacionalização do PNSE deve ser feita

através  de  equipas  multidisciplinares,  incluindo  profissionais  da  USP  e  de  todas  as  outras

unidades  funcionais,  nomeadamente,  Unidade  de  Cuidados  de  Saúde  Personalizados  (UCSP),

Unidade  de  Cuidados  na  Comunidade  (UCC),  Unidade  de  Recursos  Assistenciais  Partilhados

(URAP) (Orientação n.º 8/2010 da DGS). 

É neste contexto que a UCC Seia pretende continuar a desenvolver a sua intervenção para que

responda de forma eficiente aos principais objetivos do PNSE e que se coadunam com ganhos em

saúde. Propõe-se assim, uma extensão de intervenções que contemplem projetos considerados

prioritários, nomeadamente:

 A promoção da saúde oral – através de sessões de educação para a saúde e dos rastreios efetuados
pela Higienista Oral e respetiva atribuição dos cheques dentistas em idades chave (7,10,13,16 e 18
anos), sendo que fora dessas idades pode ser emitido pelo Médico de Família;

 O projeto de educação alimentar na comunidade escolar (PEACE), extensível a toda a ULS Guarda
E.P.E, apresentado e em execução nos 2 Agrupamentos de Escolas; 

 A criação e/ou manutenção do Gabinete de Apoio ao Aluno (em parceria efetiva com a Educação);
 Ações de capacitação dirigidas a toda a Comunidade Educativa, integradas de forma concertada

nos  Projetos  de  Educação  para  a  Saúde  que  já  estão  em  desenvolvimento  em  todos  os
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Seia (ex. sessões sobre diabetes na criança, primeiros
socorros, comportamentos de risco).

 O projeto sopa.come – com o intuito de redução da utilização do sal nas cantinas escolares.

Constituem objetivos  a colaboração na criação e/ou manutenção nas escolas do gabinete de

apoio aos alunos no âmbito da promoção da saúde,  bem como contribuir para a melhoria dos

estilos de vida, o que envolve, contribuir para a promoção da educação alimentar, a promoção

da  saúde  oral,  a  promoção  da  saúde  sexual  e  reprodutiva,  a  prevenção  do  consumo  de

substâncias aditivantes lícitas ou ilícitas, promoção da segurança, promoção da atividade física

regular e contribuir para a melhoria das relações interpessoais.

Relativamente  à  população-alvo  é  incluída  toda  a  comunidade  educativa18,  alunos,

educadores/professores, assistentes operacionais, pais/encarregados de educação dos dois Mega

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Seia, Escola Evaristo Nogueira, Escola Secundária de

Seia, Escola Profissional de Seia e Jardins-de-Infância integrados em IPSS.

A equipa é constituída por  1  Médica de Saúde Pública  (horas  alocadas  à  Unidade de Saúde

Pública),  Enfermeiros  que  colaboram na  Saúde  Escolar,  Nutricionista,  Higienista  Oral  (horas
18 Por comunidade educativa entende-se: professores, educadores de infância, assistentes operacionais, alunos, pais e encarregados
de educação e outros profissionais.
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alocadas à Unidade de Saúde Pública) e Técnica de Saúde Ambiental (horas alocadas à Unidade

de Saúde Pública).

Crianças, Jovens e Famílias Vulneráveis

É fundamental que o processo de intervenção com estas crianças  e suas  famílias seja pautado

por ações assertivas dos vários técnicos envolvidos numa articulação efetiva que promova o bem-

estar da criança e da família.

Os modelos mais atuais de intervenção nas situações de vulnerabilidade, procuram ultrapassar as

dificuldades  da  família  através  de  programas  multimodais,  dirigidos  em  simultâneo  ou

sequencialmente a diversos elementos do agregado familiar em causa.

Neste contexto a UCC Seia pretende continuar a promover e realizar intervenções consertadas e

articuladas que se coadunem com as necessidades diagnosticadas e que visem a capacitação da

família inserida em determinado contexto e na comunidade. Neste âmbito a UCC Seia colabora

com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) enquanto representante da saúde na

Comissão Alargada e Restrita, de acordo com a Lei; dinamiza cursos de Educação Parental, em

parceria com outras  entidades,  uma vez que tem 3 elementos com formação específica;  no

programa  Rendimento Social  de Inserção;  na  Equipa de Intervenção para a  Problemática  da

Violência Doméstica (EIVIDA) onde a UCC tem elementos nos 3 eixos (emergência, atendimento e

prevenção).

Paralelamente aos  programas  e/ou projetos  já  descritos,  indicamos ainda  temos que alguns

programas  que  são  mais  específicos  da  saúde como,  Intervenção  Precoce  na  Infância(IPI)19,

Núcleo de Apoio à Criança e Jovens em Risco (NACJR), Adultos e Dependências (GIPA e Consulta

de Cessação Tabágica), Curso de preparação para o parto e parentalidade,  Programa Nacional

19 Portugal teve vários projetos pioneiros na área da Intervenção Precoce, principalmente desde a década de setenta, no entanto, o
seu foco era somente a criança num contexto individualizado e com organização e funcionamento institucional também individual o
que resultou na prestação fragmentada dos serviços. O primeiro programa de Intervenção Precoce coordenado, multidisciplinar, inter
serviços, envolvendo serviços de saúde, educação e segurança social, utilizando os recursos existentes na comunidade, surge em
Portugal na Região Centro (Coimbra) em 1989. Os serviços de saúde são assegurados pelo Centro de Desenvolvimento do Hospital
Pediátrico de Coimbra e pela Administração Regional de Saúde, entidade que coordena os Centros de Saúde locais. Rapidamente este
projeto se estendeu ao Distrito de Coimbra, tendo sido o Projeto-lei concebido por esta equipa, aprovado em 19 de Outubro de 1999,
sob a designação de Despacho Conjunto 891/99 (Associação Nacional de Intervenção Precoce, 2007). 
Com o intuito de melhorar a intervenção, em 6 de Outubro de 2009 o Decreto-lei nº281/2009 cria o Sistema Nacional de Intervenção
Precoce na Infância (SNIPI), o qual consiste num conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a
garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e
a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento. O SNIPI
é desenvolvido através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde e da Educação, com
envolvimento das famílias e da comunidade.
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para a Saúde das Pessoas Idosas, em parceria com o Município, no Projeto Saúde em Movimento,

Programa Troca  de  Seringas em articulação  com a  unidade  de Saúde  Pública, nos  Cuidados

Continuados.

A IPI  é  definida como o conjunto de medidas  de apoio integrado centrado na criança e na

família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da

educação, da saúde e da ação social. No programa IPI, aos serviços de saúde compete assegurar

a deteção, sinalização e acionamento do processo de IPI, encaminhar as crianças para consultas

ou  centros  de  desenvolvimento,  para  efeitos  de  diagnóstico  e  orientação  especializada,

assegurando  a  exequibilidade  do  PIIP  aplicável,  designar  profissionais  para  as  equipas  de

coordenação regional e assegurar a contratação de profissionais para a constituição de equipas

de IPI, na rede de cuidados de saúde primários e nos hospitais, integrando profissionais de saúde

com qualificação adequada às necessidades de cada criança.

O Programa  de  Intervenção Precoce  no  CS  Seia  teve  o  seu  início  no  ano  letivo  2000/01  e

privilegia uma articulação concertada com diversos recursos da comunidade tais como: Médicos

da Família das diferentes unidades de saúde do CS Seia; Enfermeiros das diferentes unidades de

saúde do CS Seia; Município de Seia; Hospital Nossa Senhora de Assunção; Creches / Jardins-de-

infância;  CPCJ;  Centro  Distrital  da  Guarda  –  Serviço  Local  de  Segurança  Social  de  Seia;

Agrupamento das Escolas de Seia; Equipa do Protocolo do Rendimento Social de Inserção. 

A equipa é constituída por uma Técnica Superior de Serviço Social do Instituto da Segurança

Social,  IP,  duas  Professoras/Educadoras  de  Infância  do  Agrupamento  das  Escolas  Guilherme

Correia  de Carvalho,  duas  Enfermeiras  da UCC Seia, uma enfermeira  da USCP Gouveia,  um

Médico e uma Terapeuta da Fala e Fisioterapeuta – Protocolo com CERCIG/ISS.

O SNIPI e nomeadamente, a UCC Seia, integra as crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações

nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a

respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como

as suas famílias. A Equipa Local de Intervenção (ELI) de Seia, integra também as crianças do

Concelho de Gouveia, no entanto, este documento reporta-se apenas à área de intervenção da

UCC Seia.

Os  objetivos  da  intervenção  são  assegurar  às  crianças  a  proteção  dos  seus  direitos  e  o

desenvolvimento  das  suas  capacidades,  detetar  e  sinalizar,  em colaboração  estreita  com as
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outras  Unidades,  todas  as  crianças  com  risco  de  alterações  ou  alterações  nas  funções  e

estruturas do corpo ou risco grave de atraso de desenvolvimento, em pelo menos 70% dos casos,

intervir na deteção e sinalização e em função das necessidades do contexto familiar de cada

criança elegível, de modo a prevenir ou reduzir os riscos de atraso no desenvolvimento, em pelo

menos 90% das sinalizações, promover o papel da família como principal prestador de cuidados à

criança, apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos dos sistemas da Segurança Social, da

Saúde  e  da  Educação,  em  pelo  menos  80%  das  famílias  que  recorram  à  UCC,  envolver  a

comunidade através da criação de mecanismos articulados de suporte social.

Em 2020 foram acompanhadas 55 crianças/famílias com idade compreendida entre o 0 e 6 anos.

No que diz respeito ao Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em RISCO (NACJR) e em especifico ao

projeto  Ação de Saúde para Crianças  e Jovens  em  Risco,  em  Abril  de 2007,  após  despacho

ministerial, teve início o desenvolvimento de um projeto de intervenção sobre crianças e jovens

em risco,  em todos os Centro de Saúde e Hospitais  com atendimento pediátrico, do Serviço

Nacional de Saúde.

Uma das medidas adotadas foi dar início à criação de uma rede de NACJR, segundo cronograma

acordado entre a ARS e a Equipa de Coordenação do Projeto da DGS. Neste âmbito, em 2008,

várias estruturas deste tipo já desenvolviam atividades nas 5 ARS, quer no contexto dos Centros

de Saúde (NACJR), quer nos Hospitais (NACJRH).

Através do Despacho nº31292/2008 de 5 de Dezembro, o projeto adquiriu um novo estatuto e

uma dinâmica  acrescida,  ao ser  criada  a  Ação de Saúde para Crianças  e  Jovens  em Risco,

mantendo os princípios e as metodologias de intervenção anteriores. Apesar, do novo modelo

organizativo  da  reforma  dos  Cuidados  de  Saúde  Primários,  não  houve,  contudo,  qualquer

mudança  no objetivo principal,  de  assegurar  a existência de um NACJR em cada Centro de

Saúde.

Enquanto entidades de 1º nível na Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em

risco,  conforme  citado  na  Lei  nº147/99,  de  1  de  Setembro,  os  Centros  de  Saúde  devem

organizar-se, no âmbito das suas competências, de forma a proporcionar respostas concertadas e

articuladas nesta matéria, tendo como parceiros as outras entidades que integram a rede social

local.
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No caso  das  Unidades  Locais  de  Saúde,  também segundo o  despacho nº31292/2008,  deverá

existir  um Núcleo em cada Centro de  Saúde e Hospital  com atendimento  pediátrico,  que  a

integram. A área de excelência de intervenção da UCC é dirigida a grupos vulneráveis e de risco

no contexto comunitário, assim, considera-se como área chave da UCC a nível nacional, entre

outras, o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR).

Neste contexto, o NACJR de Seia foi nomeado em junho de 2008 e iniciou a sua atividade, após

formação nesta área, em setembro de 2009 e todos os elementos integram a equipa da UCC. É

ainda de salientar que em 16 de maio de 2013, com a publicação do Despacho nº 6378/2013, que

criou a  Ação  de  Saúde sobre  Género,  Violência  e  Ciclo  de  Vida (ASGVCV)  os  princípios  que

nortearam  a  criação  da  ASCJR  adquiriram  uma  tradução  prática,  aplicados  também  à

intervenção preventiva nas etapas subsequentes da vida. Neste novo contexto, foram criadas as

Equipas de Prevenção de Violência em Adultos (EPVA), emanadas dos Núcleos20 da ASCJR e que

permitem  potenciar  a  resposta  aos  fenómenos  da  violência  e  dos  maus  tratos  (Despacho

conjunto ASCJR / ASGVCV de 12 de fevereiro de 2014). 

A população-alvo contempla crianças e jovens com idade até aos 18 anos, podendo, no entanto,

a intervenção perdurar até aos 21 anos, sempre que esta tenha início antes da maioridade e

quando o jovem a solicite (Lei nº147/99 de 1 de setembro, republicada pela Lei nº142/2015 de 8

de setembro).

A equipa é constituída por uma Médica Saúde Pública, uma Enfermeira Especialista em Saúde

Infantil,  uma  Técnica  Superior  de  Serviço  Social  (elemento  representante  na  CPCJ)  e  um

Psicólogo.

No ano de 2020 foram acompanhadas 16 crianças/famílias sendo que a faixa etária predominante

é dos 0 aos 3 anos de idade com 10 casos, seguida da faixa etária dos 7 aos 10 anos com 3 casos,

dos 11 aos 14 anos com 2 casos e dos 15 aos 18 anos, com 1 caso. 

20 As  atribuições  dos  núcleos  são  contribuir  para  a  informação  prestada  à  população  e  sensibilizar  os  profissionais  do  setor
administrativo e técnico, dos diferentes Serviços, para a problemática das crianças e jovens em risco; difundir informação de caráter
legal,  normativo e técnico sobre esta temática;  incrementar a formação e preparação dos profissionais,  na matéria;  coletar e
organizar a informação casuística sobre as situações de maus-tratos em crianças e jovens atendidos nos Centros de Saúde em
articulação com as estruturas de vigilância de saúde pública; prestar apoio de consultadoria aos Profissionais e Equipas de Saúde no
que respeita à sinalização,  acompanhamento ou encaminhamento dos casos;  gerir,  a título excecional,  as situações que,  pelas
características que apresentem, possam ser acompanhadas pelo CS e que transcendem as capacidades de intervenção dos outros
profissionais ou Equipas da Instituição, nomeadamente as que envolvem perigo, para a problemática das crianças e jovens em risco;
fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intra-institucional no domínio das crianças e jovens em risco, quer no
âmbito das  equipas  profissionais  dos CS, quer a  nível  das diversas especialidades,  serviços e departamentos dos Hospitais  com
atendimento pediátrico; estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários que contribuem para a prevenção e
acompanhamento das situações de crianças e jovens em risco; e assegurar a articulação funcional com os Núcleos Hospitalares de
Crianças e Jovens em Risco, as CPCJ, o Ministério Público, de acordo com os preceitos legais e normativos em vigor.
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Perante o notável envelhecimento das populações, das alterações do padrão epidemiológico e da

estrutura de comportamentos sociais e familiares da nossa sociedade, consequentemente uma

diminuição notável da natalidade, torna-se fundamental uma organização dos cuidados de saúde

de  forma  a  garantir  o  bem-estar  de  qualquer  comunidade  e/ou  o  País,  daí  que  se  torna

necessário criar condições que permitam envelhecer em saúde, no entanto importa preparar

para o nascimento.

Em Portugal, tem-se verificado ao longo dos últimos anos uma diminuição da taxa de natalidade,

facto que se reflete no decréscimo do número de partos a nível nacional e, concomitantemente,

na Maternidade da ULS Guarda. A par desta situação e tendo em conta, que a transição para a

Parentalidade é uma complexa fase de desenvolvimento, que obriga à preparação e adaptação

da mulher/casal, a um vasto conjunto de mudanças, muitos têm sido os projetos concretizados

pelos diversos serviços de saúde materna e obstetrícia do Serviço Nacional de Saúde, tais como

cursos de preparação para o parto, cursos de recuperação pós-parto, entre outros.

Neste contexto, pretendemos com este projeto, uma parceria entre o Serviço de Obstetrícia do

Hospital Sousa Martins Guarda e os Cuidados de Saúde Primários da ULS, de forma a permitir o

alargamento do Curso Preparação Para o Parto/Parentalidade, tendo iniciado no Centro de saúde

de Seia em 10 de janeiro de 2015.

Reforçamos  a  importância  da  implementação  deste  projeto,  pela  constatação  de  inúmeros

contactos telefónicos de grávidas, recebidos da comunidade em geral e dos centros de saúde da

ULS da Guarda, à procura do curso de Preparação para o Parto nesta Instituição.

A população alvo são grávidas a partir das 27/28 semanas de gestação até ao final da gravidez e

o objetivo geral deste projeto é constituir um espaço de abertura do Serviço de Obstetrícia do

Hospital Sousa Martins (em parceria com a UCC de Seia), à comunidade, indo ao encontro das

necessidades  do  casal/família,  permitindo  a  vivência  única  da  maternidade/paternidade,  de

forma global e com ganhos em saúde.

No que releva aos objetivos específicos: melhorar a acessibilidade das grávidas/casais inscritas

no Centro de Saúde de Seia (área de abrangência da UCC Seia) ao Curso de preparação para o

Parto  e  Parentalidade;  Potenciar  as  competências  da  Instituição  para  os  seus  utentes,

nomeadamente:  específicas  dos  enfermeiros  especialistas  da  área  de  Saúde  Materna;

Proporcionar  serviços  de  saúde  inovadores  e  de  qualidade,  no  âmbito  da  Saúde  Materna  e
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Obstetrícia,  à  mulher/casal/família  da Comunidade em geral;  Contribuir  para  um crescente

número de influência do Hospital no período pré e pós-natal; de utentes (mães, pais e crianças),

que  possam  reforçar  transversalmente  e  positivamente  a  procura  dos  serviços  da  nossa

Instituição;  Permitir  ganhos  financeiros  através  da  representação  social  da  nossa  Instituição

(Hospital  e  Unidades  funcionais  do  Centro  de  Saúde),  com  a  codificação  das  sessões  dos

respetivos cursos; Assegurar uma prestação de Cuidados de forma continuada e com qualidade,

adaptados às características da População do Distrito da Guarda e nomeadamente, do Concelho

de Seia, através de uma melhoria na articulação de recursos.

ARS Centro – ACES Guarda – UCC Seia
Temáticas 

Sinais de Parto, Preparação para a Maternidade                               
Sessão prática
Como decorre o trabalho de parto                                
Sessão prática
Cuidados ao RN, higiene e competências
Sessão prática
Características do Recém-Nascido
Sessão prática
Analgesia Epidural
Sessão prática
Amamentação 1
Sessão prática
Amamentação 2
Sessão prática
Cuidados ao RN Segurança e Protecção
Sessão prática
Vigilância em Saúde Infantil/Plano Nacional de Vacinação 

Sessão prática

Nutrição

Sessão prática
Quadro 205 – Cronograma exemplo do curso de preparação para o parto e parentalidade. Fonte: Centro de Saúde de Seia, 2021.

No ano de 2020 (até março) participaram no curso de preparação para o parto e parentalidade

49 grávidas/casais, desde final de março de 2020 o curso foi suspendo devido à pandemia.

No âmbito do grupo de adultos com dependências, a UCC tem dado continuidade aos projetos de

intervenção no alcoolismo (Grupo de Intervenção para a Problemática do Alcoolismo - GIPA) e

tabagismo (Consulta de Cessação Tabágica).

Estes  grupos  constituem  duas  realidades  distintas,  contudo  existem  fatores  e  realidades

transversais aos Utentes com hábitos etílicos e tabágicos, tais como a degradação da saúde física
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e psíquica do próprio e dos familiares. É ainda de salientar, que muitas vezes estes hábitos estão

associados, o que acresce a importância de uma intervenção continuada e articulada entre os

elementos da equipa.

O consumo de álcool é ainda um ato socialmente aceite e considera-se uma prática cultural pelo

que, muitas vezes, não é percecionada como um risco / dependência. É mesmo uma prática

enraizada, nomeadamente no interior, onde se mantêm as produções caseiras.

Segundo os dados do Diagnóstico Social (2007)  Inserções da Universidade da Beira Interior, os

grupos mais afetados pertencem ao sexo masculino com idades superiores a 40 anos. 

É ainda de referir que estamos a assistir à ascensão de novos padrões de consumo marcados pelo

aparecimento de novos comportamentos de consumos preocupantes. Conforme refere o Plano de

Ação contra o Alcoolismo, configuram em dois grupos populacionais vulneráveis, os jovens e o

sexo feminino. Relativamente ao tipo de bebidas consumidas verifica-se o aumento do consumo

de bebidas destiladas e cerveja associada a eventos sociais.

De forma global as intervenções na problemática do alcoolismo limitam-se à esfera da saúde. A

OMS apresentava como estratégia alcançar o objetivo: “ saúde para todos no ano 2015” refere

na meta 12 “ Diminuir o consumo de álcool a 6 litros per capita por ano para a população de 15

ou mais anos, e reduzir o consumo de álcool na população de 15 ou menos anos até ao limiar de

0%”. 

Portugal conhecedor desta realidade aprovou o Plano Ação Contra o Alcoolismo em 24 de Janeiro

de 2002 com publicação do Decreto-Lei 9/2002, cujo cita na alínea nº2 que “desenvolva um

projeto  de  informação,  a  nível nacional,  regional  e  local,  com enfoque  nas  escolas  e  nas

famílias, com o objetivo de alertar a população para os riscos e prejuízos da excessiva ingestão

de álcool”. Assim, a nível regional existe: o Centro Regional de Alcoologia Lucília Mercês de

Mello (C.R.A) criado em 1988 pelo decreto Regulamentar nº 41/88 de 21 de Novembro cuja

missão é desenvolver metodologias de abordagem à prevenção, tratamento e reabilitação, no

que diz respeito ao consumo de álcool; o Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda (CARDG)

que tem como finalidade desenvolver metodologias de abordagem à prevenção, tratamento e

reabilitação em particular na problemática do alcoolismo em articulação com a Direção Geral de

Saúde e com os vários serviços de saúde locais e o serviço de saúde mental. A nível Concelhio,
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existem diversos organismos ligados à Unidade Local de Saúde da Guarda E.P.E. nomeadamente o

GIPA a funcionar no Centro de Saúde de Seia. 

O GIPA tem parceria  com o projeto  Alavanca que  focaliza  a  sua  intervenção na  redução e

minimização de danos ao promover uma mudança de comportamentos dos consumidores em

articulação com o GIPA.

O Grupo de Intervenção para a Problemática do Alcoolismo (GIPA) é um grupo multidisciplinar e

interinstitucional  de  combate  ao  alcoolismo,  para  o  Concelho  de  Seia.  Surgiu  da  união  de

vontades  de  algumas  Instituições  e  do  reconhecimento,  quer  da  proporção  crescente  deste

fenómeno no Concelho, quer da importância de encontrar novas respostas de combate a esta

problemática,  que  afeta  e  tem  repercussões  no  Individuo,  na  Família,  no  Trabalho,  na

Comunidade e na Sociedade em geral. 

Os utentes têm acesso, a este grupo, por iniciativa própria, através do seu Médico de Família, ou

através dos técnicos dos serviços intervenientes. 

O GIPA funciona no Centro de Saúde de Seia, às quintas-feiras à tarde das 14h às 17h30m para

consultas médicas e enfermagem; as consultas sociais, realizam-se às quartas-feiras à tarde; 1h

por semana com consulta de psicologia (às quartas feiras de manhã); mensalmente é dinamizado

o grupo de ajuda (primeira terça feira de cada mês). Para as consultas de Psicologia, na UCC,

são encaminhados os utentes aos quais se diagnostica a necessidade de um acompanhamento em

psicoterapia  individual.  O  facto  de  estas  consultas  funcionarem  em  dias  diferentes,  está

relacionado com o facto, do Psicólogo ser um recurso humano partilhado com o Hospital, no

entanto, não se entende esse facto como uma dificuldade na acessibilidade aos cuidados de

saúde, mas antes, como uma oportunidade de um acompanhamento mais regular nas situações

mais complexas. 

A equipa é constituída por uma Médica, Enfermeiros da UCC, uma Técnica Superior de Serviço

Social, um Psicólogo e uma Nutricionista. 

O número de utentes acompanhados em consulta teve um decréscimo ao longo dos últimos anos

No que concerne a 2020 de referir a existência de 66 utentes com processo ativo. 
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No momento atual, as consequências do consumo de tabaco estão bem estabelecidas para um

grande número de doenças, com particular destaque para o cancro em diferentes localizações,

para as doenças do aparelho respiratório, para as doenças cardiovasculares e para os efeitos na

saúde reprodutiva contribuindo, assim, para a redução da longevidade.

O consumo de tabaco constitui a principal causa evitável de doença e de morte, repercutindo-se

pesadamente em custos sociais, económicos e de saúde. Atinge todas as regiões do mundo e

todos os estratos sociais, apresentando uma tendência crescente, em particular entre as regiões

e  os  grupos  populacionais  mais  desfavorecidos,  contribuindo  desse  modo  para  agravar  as

iniquidades em saúde (WHO, 2004; 2008 apud PNPCT, 2012).

Neste contexto e com o intuito de contrariar esse flagelo, só possível através de medidas de

prevenção e tratamento dos atuais  fumadores,  foi  publicado pela DGS em 2012 0 Programa

Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 2012-2016, documento de suporte para a

intervenção da UCC neste programa.

De  acordo  com  a  Fundação  Portuguesa  de  Cardiologia  (2007),  na  Europa,  o  tabagismo  é

responsável  por  um  milhão  e  duzentas  mil  mortes  anuais,  prevendo-se  que  estes  números

dupliquem em cerca de dez anos. A DGS (2007) afirma que entre os 11 e 19 anos existe uma

prevalência de 9,4% rapazes fumadores e 9,5% nas raparigas.

A dependência do tabaco é pois, um fenómeno complexo, resultante da interação de vários

fatores, dos quais a presença de nicotina, substância psicoativa com elevada capacidade para

induzir dependência física e psicológica, por processos semelhantes aos da heroína ou aos da

cocaína, surge como fator primordial.

Hoje  é consensual  reconhecer  que o  tabagismo  é um fator  de  risco  não  só para  o  próprio

fumador,  mas  também para  os  não  fumadores  expostos  em espaços  poluídos  pelo  fumo do

tabaco. 

No  combate  ao  tabagismo,  deve prevenir-se o seu início,  pela  informação exaustiva,  e  aos

fumadores apoiar-se para  que a sua dependência  possa ser  ultrapassada,  com a criação  de

equipas multidisciplinares ao nível dos Cuidados de Saúde Primários. 
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Dada a multiplicidade de fatores implicados na génese do tabagismo, a sua abordagem requer

uma combinação integrada de múltiplas estratégias, centradas na prevenção da iniciação do

consumo, na promoção da cessação, na proteção da exposição ao fumo ambiental e na criação

de climas sociais e culturais favoráveis à adoção de estilos de vida saudáveis.

Com base nas estimativas da OMS, o investimento na cessação tabágica constitui  a via mais

efetiva para a obtenção, a curto e a médio prazo, de melhorias nos indicadores de morbilidade e

mortalidade relacionados com o consumo de tabaco. De facto, a menos que os atuais fumadores

parem de fumar,  o número de  mortes  relacionadas  com o consumo de tabaco continuará a

aumentar nos próximos anos, dado o tempo de latência entre o início do consumo de tabaco e as

doenças a ele associadas.

De acordo com as  estimativas  elaboradas  por  Peto,  Lopez e colaboradores,  se até 2020  for

possível diminuir para metade o número de jovens que anualmente começam a fumar, evitar-se-

ão 20 milhões de mortes  acumuladas até 2050. No entanto, se até 2020 metade dos atuais

fumadores pararem de fumar, o número acumulado de mortes evitadas em 2050 será de 180

milhões.

Assim,  embora  o  investimento  na  prevenção  do  consumo  de  tabaco  nos  jovens  deva,

naturalmente,  continuar  a  merecer  um  forte  investimento,  em  particular  no  contexto  dos

programas e das iniciativas de promoção da saúde familiar, da saúde materna, infantil e juvenil,

e em meio escolar, há necessidade de pôr em prática e de reforçar as estratégias de apoio aos

fumadores que desejem parar de fumar, em simultâneo com a implementação de medidas que

visem a criação de ambientes livres de fumo do tabaco e que facilitem a adoção de estilos de

vida promotores de saúde.

A  cessação  tabágica  tem  sempre  como  consequência  uma  melhoria  do  estado  de  saúde

individual. Promove benefícios imediatos em ambos os sexos, em todas as idades, em indivíduos

com ou sem doenças relacionadas com o tabaco.

Para além de todos os benefícios relacionados com a saúde decorrentes da cessação tabágica,

não são de menosprezar outros benefícios como sejam os económicos, os sensoriais, os estéticos

e a melhoria da autoestima, daí a pertinência de se implementar a consulta de prevenção e

cessação tabágica.
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No Centro de Saúde de Seia, a Consulta de Cessação tabágica teve o seu início no final de 2008,

integrada desde 2011 na UCC, após todos os  elementos da equipa terem recebido formação

específica e tem atualmente 16 Utentes (com processo ativo) em consulta.

As unidades  e  equipas da  RNCCI  assentam numa rede de respostas de cuidados continuados

integrados em interligação com as redes nacionais de Saúde e da Segurança Social. Apesar de ser

contemplada a possibilidade de ter que recorrer ao regime de internamento para prestação de

cuidados, em consequência da sua intensidade,  complexidade ou do contexto sócio familiar,

estes deverão, preferencialmente, ser prestados em contexto domiciliário.

O enfoque nos cuidados domiciliários, além de se ajustar às características dos utentes/famílias

e cuidadores, representa um enorme desafio e responsabilidade para os CSP, na implementação

e melhoria de estratégias de intervenção comunitária, que mobilizem respostas integradas e

satisfaçam as necessidades específicas desta população e que urge concretizar.

A ECCI é uma equipa multidisciplinar da responsabilidade dos CSP e das entidades de apoio

social, para a prestação de serviços domiciliários, decorrentes da avaliação integral, de cuidados

médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social, ou outros, a pessoas em situação de

dependência  funcional,  doença  terminal,  ou  em  processo  de  convalescença,  com  rede  de

suporte social, cuja situação não requer internamento mas que não podem deslocar-se de forma

autónoma. (cf. Artigo 27.º do DL 101/2006, de 6 de Junho).

 A ECCI tem como objetivo assegurar a 20 Utentes/Famílias, a prestação de cuidados, a seguir

apresentados,  no horário de funcionamento das  oito às  vinte horas nos dias  úteis,  cuidados

domiciliários médicos e de enfermagem, de natureza preventiva, curativa, reabilitadora e ações

paliativas, devendo as visitas dos profissionais serem programadas, regulares e terem por base as

necessidades  clínicas  detetadas  pela  equipa,  bem  como,  na  resposta  das  necessidades  do

dependente e/ou família, em situação de agravamento súbito do seu estado de saúde; cuidados

de  reabilitação;  apoio  psicológico,  social  e  ocupacional  envolvendo  os  familiares  e  outros

prestadores  de  cuidados;  educação  para  a  saúde  aos  doentes,  familiares  e  cuidadores;

coordenação e gestão de casos com outros recursos de saúde e sociais; produção e tratamento

de informação nos suportes de registo preconizados no âmbito dos CSP e da RNCCI.
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A  acessibilidade  à  ECCI  deverá,  ainda,  ser  garantida  através  de  atendimento  telefónico,

nomeadamente, para acompanhamento, supervisão e aconselhamento do utente e ou cuidador,

num horário alargado, para situações devidamente identificadas.

Em  2020,  foram  acompanhados  50  Utentes/famílias,  tendo  sido  realizadas  1220  visitas

domiciliárias.

Podemos ainda fazer referência à participação em outros projetos implementados no concelho,

nomeadamente  o  Saúde  em  Movimento,  a  Equipa  Multidisciplinar  Comunitária  em  fase  de

implementação. Atividades estas suspensas devido à pandemia por COVID-19.

Hospital Nossa Senhora da Assunção

O Hospital  de Nossa Senhora da Assunção constitui  uma unidade prestadora de cuidados  de

saúde, integrada na U.L.S. da Guarda, E.P.E. A sua área de influência abrange os concelhos de

Seia, Gouveia e Fornos de Algodres. Nesta linha de pensamento e tendo em conta as políticas de

saúde,  esta  unidade  prestadora  de  cuidados  tem  respostas  que  visam  a  intervenção  e

corresponsabilização  na  promoção  da  autonomia,  independência  e  qualidade  de  vida  dos

indivíduos idosos.

Relativamente aos recursos humanos, o Hospital Nossa Senhora da Assunção conta com:

Área dos Recursos Humanos N.º Profissionais

Assistentes Operacionais 64
Assistentes Técnicos 27
Enfermagem 90
Médico 7
Pessoal Informático 2
Técnicos Superiores de Saúde 3
Técnicos Superiores de Serviço Social 2
Técnicos Superiores Diagnóstico e Terapêutica 24

TOTAL 219
Quadro 206 – Área dos Recursos Humanos. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).
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Relativamente  à  tipologia  de  serviços  existentes  no  Hospital  de  Nossa  Senhora  da  Assunção

apresenta:

Serviço de Urgência Básica 2021
Deram entrada já cadáver 86
Óbitos 4
Utentes que abandonaram o serviço 72
Utentes saídos para (domicilio, lar) 12750
Utentes transferidos para internamento 377
Utentes transferidos para outro hospital 811

TOTAL 14100
(de acordo com o Despacho N.º 725/2007, funciona 24 horas por dia, em Seia tem sala de observação SO com 8 camas)

Quadro 207 – N.º Utentes no serviço de Urgência Básica. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Tipologia Cirurgia em Ambulatório
N.º Utentes

2021
Cirurgia Geral 103
Dermatologia 13
Oftalmologia -
Otorrinolaringologia -
Urologia 53

TOTAL 169
(no mesmo dia o doente vai ao Hospital, é operado, fica em recuperação as horas necessárias, regressando depois a casa, já com
toda a medicação  e  respetivo  plano de  tratamento,  isto  porque,  não necessita  de cuidados  diferenciados.  Em casa,  no pós–
operatório, são seguidas as instruções da equipa médica responsável pela operação, e o doente é apoiado 24 horas por dia pela
equipa médica e de enfermagem hospitalar, em Seia tem sala com 9 camas)

Quadro 208 – N.º Utentes no serviço de Cirurgia em Ambulatório. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Tipologia Medicina
N.º Utentes

2021
Utentes tratados 296

TOTAL 296
(em Seia possui 25 camas e é um serviço direcionado para tratar doentes em fase aguda)

Quadro 209 – N.º Utentes no serviço de Medicina. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT)

Áreas
2021

Cinesioterapia 3722
Fisioterapia 18085
Radiologia 7701
Técnicas de Cardiologia 5022
Terapia da Fala 1363

Quadro 210 – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT). Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).
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Consultas Externas

Especialidades
1.ª Consultas Consultas Subsequentes

2021 2021
Anestesiologia 147 16
Auto-imunes 1 93
Cirurgia Geral 349 572
Cardiologia 108 286
Consulta da Dor 72 240
Consulta de Crise - Psiquiatria 6 12
Consulta Enfermagem da Dor 58 178
Consulta Enfermagem Pensos 311 1889
Consulta Enfermagem Unidade Cirurgia em Ambulatório 106 0
Dermatologia 231 181
Diabetologia 52 11120
Dietética 53 135
Fisiatria 206 482
Ginecologia 137 352
Medicina Interna 139 956
Neurologia 45 136
Obstetrícia 58 176
Oftalmologia 52 293
Pediatria 89 510
Pneumologia 44 438
Psicologia Clínica 59 332
Psiquiatria 378 1713
Reumatologia 133 352
Urologia 562 1144

TOTAL 3396 21606
Quadro 211 – N.º Utentes por Especialidades e Consultas não médicas. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

A  implicação  da  sociedade  nas  questões  ligadas  ao  envelhecimento  e  à  velhice  exige  a

intervenção  e  co-responsabilização  de  todos  na  promoção  da  autonomia,  independência  e

qualidade  de  vida  dos  indivíduos  idosos,  ao  nível  do  apoio  e  dos  cuidados  prestados  por

profissionais, familiares ou outros.

Num país como Portugal, o problema da democratização da saúde é, em larga medida definido

pelo  facto  de  que  cerca  de  dois  terços  do  território  nacional  se  encontrar  envelhecido.  O

envelhecimento da população significa um aumento da dependência e um eventual decréscimo

do potencial crescimento. O ser humano que envelhece continua a evoluir e também tem direito

à qualidade de vida.

A RNCCI foi criada, em substituição da Rede Mais, pelo Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho,

no âmbito dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Solidariedade Social. É constituída por
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unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e/ou apoio social, de cuidados e ações

paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os hospitais, os

centros  de  saúde,  os  serviços  distritais  e  locais  da  segurança  social,  a  Rede  Solidária  e  as

autarquias locais. Neste âmbito, entende-se por Cuidados Continuados Integrados o conjunto de

intervenções  sequenciais  de  saúde  e/ou de apoio social,  decorrente de  avaliação  conjunta,

centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo

e contínuo.

Os cuidados continuados integrados incluem-se no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de

Segurança Social, assentam nos paradigmas da recuperação global e da manutenção, entendidos

como o processo ativo e contínuo, por período que se prolonga para além do necessário para

tratamento  da  fase  aguda  da  doença  ou  da  intervenção  preventiva,  e  compreendem:  A

reabilitação, a readaptação e a reintegração social e a provisão e manutenção de conforto e

qualidade de vida, mesmo em situações irrecuperáveis.

A Rede baseia-se num modelo de intervenção integrada e articulada e assenta nas seguintes

bases de funcionamento:

a) Interceção com os diferentes níveis de cuidados do sistema de saúde e articulação prioritária com
os diversos serviços e equipamentos do sistema de segurança social;

b) Articulação em rede garantindo a flexibilidade e sequencialidade na utilização das unidades e
equipas de cuidados;

c) Coordenação entre os diferentes setores e recursos locais;
d) Organização  mediante modelos  de  gestão  que  garantam uma prestação  de  cuidados  efetivos,

eficazes e oportunos visando a satisfação das pessoas e que favoreçam a otimização dos recursos
locais;

e) Intervenção baseada no plano individual de cuidados e no cumprimento de objectivos.

A  implementação  da  Rede,  no  seu  primeiro  ano  de  vigência,  concretizou-se  através  das

Experiências Piloto, aprovadas em 14 distritos do país pelo Despacho Conjunto n.º 17516/2006,

de 29 de Agosto, estando atualmente implementada em todo o território continental.

A  Rede  apresenta  desde  o  seu  início  uma  dinâmica  de  funcionamento  partilhada  e  uma

abordagem intersetorial.

O  novo  modelo  de  cuidados  continuados  integrados  enquadra-se  no  âmbito  das  tendências

seguidas no contexto internacional, designadamente de criação de sistemas e redes de cuidados

de saúde e apoio social, na sua maioria, com cobertura pública.

O  planeamento  da  RNCCI  está  a  ser  equacionado  de  forma  a  garantir  um  alargamento
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equilibrado  e  equitativo  das  respostas  de  Cuidados  Continuados  Integrados  a  nível  local  e

nacional.

A Rede  tem  como  objetivo  geral,  prestar  cuidados  continuados  integrados  a  pessoas  que,

independentemente da idade se encontrem em situação de dependência, como os seguintes

objetivos específicos:

 Melhorar as condições de vida e bem-estar das pessoas em situação de dependência, através da
prestação de cuidados de saúde e/ou de apoio social;

 Promover a manutenção das pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder, no
domicílio,  sempre  que,  mediante  o  apoio  domiciliário,possam  ser  garantidos  os  cuidados
terapêuticos e o apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade de
vida;

 Atuar  através  do  apoio,  do  acompanhamento  e  no  internamento  tecnicamente  adequados  à
respetiva situação;

 Melhorar, de forma contínua, a qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde e de
apoio social;

 Apoiar  os  familiares  ou  prestadores  informais,  na  respetiva  qualificação  e  na  prestação  dos
cuidados;

 Articular  e  coordenar  em  rede  os  cuidados  em  diferentes  serviços,  setores  e  níveis  de
diferenciação;

 Prevenir lacunas em serviços e equipamentos, pela progressiva cobertura a nível nacional, das
necessidades  das  pessoas  em  situação  de  dependência  em  matéria  de  cuidados  continuados
integrados.

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por unidades de internamento, de

ambulatório, equipas hospitalares e domiciliárias. As unidades de internamento são constituídas

por:  convalescença,  média duração  e reabilitação,  longa  duração e manutenção e cuidados

paliativos. As de ambulatório integram a unidade de dia e de promoção de autonomia.

Como equipas hospitalares são consideradas as equipas de gestão de altas e intra-hospitalares de

suporte  em cuidados  hospitalares.  Já  equipas  domiciliárias  são  as  de  cuidados  continuados

integrados e comunitárias de suporte em cuidados paliativos.

No âmbito da RNCCI, o Hospital de Nossa Senhora da Assunção – Seia integra a Equipa de Gestão

de Altas e as Unidades de Convalescença.

A Equipa  de Gestão de  Altas  é  multidisciplinar,  sendo constituída por Médica,  Enfermeira  e

Técnica Superior de Serviço Social, onde lhes cabe a preparação e gestão de altas hospitalares

referenciando utentes que necessitem de seguimento dos seus problemas de saúde e sociais,

quer no domicílio quer em articulação com as diversas unidades existentes.
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Gestão de Altas
2021

Doentes referenciados 82

Quadro 212 – Equipa de Gestão de Altas. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Ao internamento propriamente dito temos a Unidade de Convalescença em que os cuidados a

prestar são destinados a doentes com perda de autonomia transitória que requeiram cuidados de

saúde  que,  pela  sua  frequência,  complexidade  ou  duração,  não  possam  ser  prestados  no

domicílio.

A Unidade de Cuidados Paliativos que é destinada a doentes com doenças complexas em estado

avançado, com evidência de falha da terapêutica dirigida à doença de base ou em fase terminal,

que  requerem cuidados  em regime de internamento  para orientação  ou  aplicação  do  plano

terapêutico paliativo.

Integrado no Hospital  Nossa Senhora da Assunção – ULS Guarda, E.P.E., temos a Unidade de

Convalescença.

Unidade de Convalescença
Áreas 2021

Utentes Admitidos 146

(com 16 camas e ginásio de fisioterapia, tem como finalidade a estabilização clínica e funcional, a avaliação e a reabilitação integral
da  pessoa  com perda  transitória  de  autonomia  potencialmente  recuperável  e  que  não  necessita  de  cuidados  hospitalares.  O
internamento tem uma previsão até 30 dias consecutivos por cada admissão)

Quadro 213 – Unidade de Convalescença. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Cuidados Paliativos

É criada a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) a qual funciona sob a tutela do Ministério

da Saúde (Lei nº 52/2012, de 5 de Setembro). O Despacho nº 7824/2016, de 15 de Junho, vem

pela primeira vez proceder à nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos.

A Lei de Bases dos Cuidados Paliativos define Cuidados Paliativos (CP) como cuidados ativos,
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coordenados e globais, prestados por unidades e equipas específicas, em internamento ou no

domicílio a doentes em situação de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em

fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias, com o principal objetivo de promover

o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento físico,

psicológico, social e espiritual, com base na identificação precoce e no tratamento rigoroso da

dor e outros sintomas físicos, mas também psicossociais e espirituais.  

Os CP são cuidados de saúde especializados para pessoas com doenças graves e/ou avançadas e

progressivas, qualquer que seja a sua idade, diagnóstico ou estadio da doença e de acordo com a

Organização Mundial de Saúde (OMS):

a) Promovem o alívio da dor e de outros sintomas disruptivos;
b) Afirmam a  vida  e  encaram  a  morte  como um processo  natural  que  nem antecipam nem

atrasam;
c) Integram os aspetos psicológicos e espirituais do doente no cuidar;
d) Ajudam o doente a viver tão ativamente quanto possível até à morte;
e) Ajudam a família a lidar com a doença e acompanham-na no luto;
f) Trabalham em equipa para atender às necessidades dos doentes  e suas famílias, incluindo

seguimento no luto;
g) Promovem a qualidade de vida e podem influenciar positivamente o curso da doença;
h) Podem intervir precocemente no curso da doença, em simultâneo com tratamentos que têm

por objetivo prolongar a vida, como por exemplo a quimioterapia ou a radioterapia e quando
necessário recorrem a exames para melhor compreender e tratar os problemas do doente.

Os CP especializados destinam-se ao acompanhamento de situações complexas, como:

 Condições  potencialmente  fatais,  em que  o  objetivo  do  tratamento  mudou  de  curativo  para
paliativo, ou situações de controlo sintomático complexo durante tratamento com intuito curativo
(cancro, comorbilidades e outros);

 Doenças em que há tratamento disponível para prolongar a vida,  mas o prognóstico é incerto
(doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência cardíaca e outras falências de órgão, fibrose
quística e outras);

 Doenças incuráveis, em que o tratamento é paliativo desde o diagnóstico (doença do neurónio
motor, atrofia sistémica múltipla, demência, Parkinsonismo, entre outras);

 Situações neurológicas não progressivas cuja severidade provoca necessidades médicas complexas,
que são ameaçadoras da vida (acidente vascular cerebral, paralisia cerebral, entre outras);

 Situações  em  que  o  doente  tem  necessidades  complexas  (físicas,  psicológicas,  sociais  e/ou
espirituais),  às  quais  a  equipa  assistente  não  consegue  dar  resposta  (sintomas  persistentes,
situações familiares difíceis, dilemas éticos em relação a tratamentos, entre outras).

A Equipa Intra – Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos é dotada de recursos específicos

que se articula e complementa com outras unidades e equipas de instituição de saúde onde se

encontra  integrada.  Tem como finalidade  o  aconselhamento  e  apoio  em cuidados  paliativos

especializados a outros profissionais e aos serviços do hospital, assim como, aos doentes e suas

famílias.

A outro nível as Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos são dotadas de recurso
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específicos para prestar apoio e aconselhamento diferenciado em cuidados paliativos, a todas as

unidades, tais como, às unidades de saúde familiares, às unidades de cuidados na comunidade e

às unidades e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Tem por finalidade

a prestação de CP domiciliários a doentes com necessidades paliativas complexas para os quais

for solicitada a sua atuação e prestam apoio às famílias e cuidadores.

Unidade de Paliativos

2021
Visitas Domiciliárias 33
Utentes admitidos 230
Consultas de Paliativos 456

Quadro 214 – Unidade de Paliativos. Fonte: Hospital Nossa Senhora da Assunção (2021).

Projetos do Município

Protocolo com ARS 

A Autarquia de Seia assinou em 4 de junho de 2018 este protocolo para a promoção de hábitos

saudáveis no seu território. A assinatura dos protocolos de cooperação contou com as presenças

do  Ministro  da  Saúde,  Adalberto  Campos  Fernandes,  do  Diretor-Geral  da  OMS,  Tedros

Ghebreyesus, da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, da Presidente da ARS Centro, Rosa Reis

Marques.

Figura 32 – Objetivos para mundo mais ativo. Fonte: Direcção Geral de Saúde (2021).
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No âmbito do lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-

2030 da Organização Mundial da Saúde em Portugal, cerca de quarenta municípios assinaram

com a Direção-Geral da Saúde e a Administração Regional de Saúde do Centro protocolos de

colaboração para a promoção de hábitos de vida saudáveis.

Ao  subscreverem  os  protocolos  de  cooperação,  as  autarquias  assumem-se  como  agentes

facilitadores  para  a  implementação,  a  nível  concelhio,  de  estratégias  de  participação

comunitária  para  o  cumprimento  das  orientações  da  Organização  Mundial  de  Saúde  e  das

políticas de saúde nacional, designadamente a nível de consumos alimentares e da prática da

atividade física.

Pessoas Mais Ativas para um Mundo mais Saudável foi o nome escolhido pela OMS para este

plano que dá orientações aos países para promoverem, numa lógica intersetorial e de saúde em

todas as políticas, a atividade física junto das populações, nomeadamente através da criação de

ambientes seguros e acessíveis para pessoas de todas as idades. 

Está provado que a prática regular de atividade física contribui para a prevenção e tratamento

das  doenças  crónicas  não  transmissíveis  tais   como  doença   cardíaca,   acidente   vascular

cerebral,  diabetes, cancro  da  mama  e  cancro  do  cólon.  Também  ajuda  a  prevenir  a

hipertensão,  excesso  de  peso  e  obesidade  e  contribui  para  a  saúde  mental,  melhoria  da

qualidade de vida e bem-estar.

Apesar disso, o mundo está a tornar-se menos ativo. À medida que os países se desenvolvem do

ponto de vista económico, os níveis de inatividade aumentam. Em alguns países, podem atingir

os 70%, devido às mudanças nos meios de transporte utilizados, aumento do uso de tecnologias,

valores culturais e urbanização. 

Não  agir  no  sentido de aumentar os níveis de atividade física levará ao aumento  dos  custos,

com um impacto negativo nos sistemas de saúde, no ambiente, no desenvolvimento económico, 

bem-estar da comunidade e qualidade de vida.

O novo plano de ação global de promoção da atividade física dá resposta às solicitações dos

países sobre orientações atualizadas, e um quadro de ações políticas efetivas e viáveis para

aumentar a atividade física a todos os níveis. O plano estabelece quatro objetivos e recomenda
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20 ações políticas que são universalmente aplicáveis a todos os países e abordam os múltiplos

determinantes culturais, ambientais e individuais da inatividade.

A implementação exigirá uma forte liderança, em conjunto com parcerias intergovernamentais

e  multissetoriais, no sentido de obter uma resposta coordenada e completa de todo o sistema.

A Organização Mundial da Saúde apoiará os países a ampliar e fortalecer a  sua resposta com

soluções  políticas  baseadas  na evidência,  diretrizes  e  ferramentas  de  implementação,  e  irá

monitorizar o progresso e o impacto globais.
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Intervenções no Concelho 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Seia  em 2020 para além dos  96 processos

transitados de 2019, instauraram-se 66 novos e reabriram-se 11. Em comparação com os anos

anteriores verifica-se um aumento do volume processual. No ano corrente, 2021 até Abril já foram

instaurados 25 processos e reabertos 3.

Anos
N.º Total de Processos

Transitados Instaurados Reabertos Global

2017 81 57 23 161

2018 60 40 17 117

2019 50 79 36 165

2020 96 66 11 173

2021 (abril) 86 25 3 114

Quadro 215 –  Volume Processual Comparativo entre 2017-2021. Fonte: CPCJ (2021).

Anos
Arquivamento

Liminar
Arquivados

Enviados para outra

CPCJ
Global

2017 16 85 0 101

2018 6 60 2 68

2019 0 62 7 69

2020 - 81 5 81

2021 (abril) - 23 1 24

Quadro 216  – Processos Arquivados entre 2017-2021. Fonte: CPCJ (2021).
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As autoridades policiais e os estabelecimentos de ensino, apresentam-se como as entidades que

lideraram nas sinalizações à CPCJ. 

ENTIDADE SINALIZADORA 2017 2018 2019 2020 2021

Autarquias 0 0 2 0 0

Autoridades Policiais 30 15 50 31 16

Estabelecimentos de Ensino 15 8 24 20 8

Estabelecimentos de Saúde 2 2 5 1 0

Familiares 9 10 4 2 1

Instituições de Apoio à Criança e Jovem 3 1 0 1 0

Instituto de Reinserção Social 0 0 0 0 0

IPSS 0 2 2 1 0

Mãe 0 0 0 2 0

Ministério Público 2 5 5 2 3

Outra CPCJ 0 2 1 0 0

Outros (anónimos) 2 2 6 7 0

Pai 0 0 2 2 0

Projectos 5 0 2 0 1

Própria Comissão 7 7 9 2 1

Próprios 0 0 1 0 0

RSI 1 1 3 3 2

Segurança Social 0 0 0 0 0

Tribunais 0 0 0 0 0

Vizinhos e Particulares 4 2 1 2 0
Quadro 217 – Entidades sinalizadoras dos processos Instaurados e Reabertos entre 2017-2021. Fonte: CPCJ (2021).

No ano de 2021, a autoridade policial foi a entidade que mais sinalizações/participações efetuou

(16  sinalizações),  prendendo-se  em  grande  medida  com  o  número  elevado  de  violência

doméstica,  seguindo-se  os  estabelecimento  de  ensino  com  8  sinalizações,  na  maioria  por

absentismo escolar. 

ANOS

MEDIDAS 2017 2018 2019 2020 2021

Apoio Junto dos Pais 82 74 92 113 60
Apoio Junto de Outro Familiar 9 13 8 9 7

Confiança a Pessoa Idónea 0 0 0 3 2
Apoio Para Autonomia de Vida 0 1 0 0 0

Acolhimento Familiar 0 0 0 0 0
Acolhimento Residencial 9 8 9 15 9

Quadro  218 – Medidas de Promoção e Proteção Aplicadas entre 2017- 2021. Fonte: CPCJ (2021).

No que se refere à intervenção da CPCJ de Seia, a grande maioria das medidas de promoção e

proteção aplicadas foram Apoio Junto dos Pais, num total de 60 acordos celebrados, até abril de
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2021, que consistem em formação parental, desenvolvimento de competências a nível social,

pessoal e apoio psicossocial, orientação para questões da vida quotidiana (cuidados de higiene,

rotinas  diárias,  gestão doméstica  e  financeira),  percurso escolar,  saúde,  emprego,  formação

profissional,  entre  outras.  Seguindo-se  a  medida  de  Apoio  Junto  de  Outro  Familiar 7

crianças/jovens, o Acolhimento Residencial 9.

PROCESSOS ABERTOS E REABERTOS (2017-2021)

TIPO DE AGREGADO
2017 2018 2019 2020 2021

Autonomia 0 0 0 1 1
Família biológica (pai, mãe) 30 35 81 71 51

Família adotiva 1 2 1 0 1
Família biológica (pai) 5 7 3 2 3
Família biológica (mãe) 32 51 58 71 40

Família com relação de parentesco (ex.: irmãos, avós, tios) 2 15 13 15 13
Família sem relação parentesco 2 1 2 2 1

Instituições Acolhimento 2 5 6 11 7
Custodia Partilhada 6 1 1 1 1

Quadro 219 - Agregado Familiar com quem vive a criança/jovem em Processos Abertos e Reabertos entre 2017-2021. Fonte: CPCJ
(2021).

Verifica-se que nos últimos  quatro anos a maioria das crianças/jovens acompanhados

pela CPCJ está inserida numa agregado familiar biológico (mãe e pai), logo seguido de

agregado familiar monoparental (mãe). De realçar que a partir de 2019 há um aumento

crescente de crianças/jovens inseridas junto da família alargada.  

N.º DE CRIANÇAS/JOVENS ABRANGIDOS

IDADE SEXO 2017 2018

0 a 2 M 9 2
F 3 6

3 a 5 M 9 2
F 10 6

6 a 10 M 15 3
F 17 4

11 a 14 M 32 7
F 23 7

15 a 17 M 20 6
F 17 9

18 a 21 M 3 3
F 3 0

Quadro 220 – Caracterização comparativa Idade/Sexo da criança/ Jovem entre 2017-2018. Fonte: CPCJ (2021).
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Em 2021 a maioria das crianças/jovens acompanhadas situam-se na faixa etária entre os 11 e 14

anos  (25 crianças/jovens),  seguida  da  faixa  etária  entre  os  15  e  17  anos  de  idade  (34

crianças/jovens).

N.º DE CRIANÇAS/JOVENS ABRANGIDOS

IDADE SEXO 2019 2020 2021

0 a 2
M 9 12 7
F 8 7 5

3 a 5
M 5 8 9
F 7 7 7

6 a 8
M 4 6 5
F 4 6 6

9 a 10
M 12 14 8
F 8 9 5

11 a 14
M 10 26 15
F 8 30 10

15 a 17
M 5 20 15
F 16 16 19

18 a 21
M 4 6 5
F 3 6 2

Quadro 221 – Caracterização comparativa Idade/Sexo da criança/ Jovem entre 2019-2021. Fonte: CPCJ (2021).

PROBLEMÁTICAS ANOS
2017 2018 2019 2020 2021

Abandono Escolar 3 2 1 0 0
Insucesso escolar 0 1 0 0 0
Absentismo Escolar 7 4 7 13 15
Criança/Jovem  assume  comportamentos  que  afetam  o  bem  estar  e
desenvolvimento

19 3 2 1 3

Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem estar e
desenvolvimento criança

0 25 19 6 10

Violência domestica 6 1 25 21 39
Negligência 16 11 9 6 5
Negligência grave 0 2 2 3 6
Negligencia ao nível da saúde 0 1 2 0 2
Negligencia ao nível Psico-afetivo 0 0 2 1 1
Negligencia Falta de Supervisão e acompanhamento familiar 0 0 4 6 5
Negligencia ao nivel Escolar 0 0 3 2 7
Consumo de estupefacientes/bebidas alcoólicas/estupefacientes 0 2 3 1 2
Outras situações de perigo 2 1 1 0 0
Bulliyng 1 2 1 0 2
Maus tratos físicos 2 0 2 4 6
CDTR:(Está aos cuidados de terceiros em simultâneo não exercício pelos
pais das funções parentais)

0 0 1 0 2

MTPIA: (Maus Tratos Psicológico ou indiferença afetiva e Descriminação) 0 0 3 0 0
Exploração Trabalho Infantil 1 0 0 0 0
Exposição Modelos comportamentos Desviantes 19 0 0 0 0
Maus-Tratos Psicológicos/Abuso emocional 2 0 0 0 0
CAESP (Criança está abandonada ou entregue a si próprio) 2 0 0 1 0
MTPIA: Descriminação 0 0 2 0 0
CAESP – Ausência permanente de suporte familiar ou outro 0 0 1 0 0
CJACABED: Comportamntos graves Anti-sociais e /ou de indisciplina 0 0 5 2 3
CJACABED: Outros Comportamentos 0 0 5 6 9
AS: Violação ou outro acto sexual 0 0 0 1 1

Quadro 222 – Problemáticas nos Processos Abertos e Reabertos entre 2017-2021. Fonte: CPCJ (2021).
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No ano  de  2019  foram efetuados  reajustes  na  Plataforma Informática  das  CPCJ´S,  sendo que  as

problemáticas  sofreram uma  alteração  na  sua  nomenclatura  de  forma a  serem mais  ajustadas  à

realidade com que se defrontam as comissões.

Até ao momento, com grande destaque, as problemáticas que mais se evidenciam, neste ano de 2021

são a violência doméstica, com 39 processos, seguindo-se o absentismo escolar (15).

RESIDÊNCIA
Nº DE PROCESSOS 

2017 2018 2019 2020 2021

Seia 51 34 55 50 25

São Romão 29 29 37 44 32

Santa Marinha 11 2 3 7 4

Paranhos 10 15 16 17 9

Pinhanços 8 2 5 4 4

Santiago 6 6 7 9 8

Vila Cova 6 1 1 0 0

Torrozelo 5 3 3 2 1

Folhadosa 0 3 0 0 1

Santa Comba 4 1 5 6 5

Tourais 4 0 7 7 7

Carragosela 4 4 4 1 2

Travancinha 4 1 2 2 1

Sabugueiro 4 2 0 1 1

Sandomil 3 2 4 5 2

Valezim 3 0 0 1 0

Loriga 3 4 3 3 3

Vide e Cabeça 3 0 1 0 1

Sta. Eulália 2 1 2 1 1

Girabolhos 1 0 0 0 0

Sazes da Beira 0 0 3 3 1

Teixeira 0 1 1 1 1

São Martinho 0 4 3 5 4

Corgas 0 1 1 1 1

Vila Verde 0 1 1 0 2

Sameice 0 0 1 1 0

Lapa dos Dinheiros 0 0 0 2 2

TOTAL 161 117 165 173 118

Quadro 223 – Distribuição de processos por localidade de residência da criança/jovem. Fonte: CPCJ (2021).

Diagnóstico Social 2021-2023  334



Equipa de Intervenção para a Problemática da Violência Doméstica (EIVIDA)

Enquadrada nas  respostas sociais  especializadas, o município  de Seia  conjuntamente  com as

entidades parceira desenvolve uma intervenção especializada na área da violência doméstica,

através da Equipa de Intervenção para a Problemática da Violência Doméstica (EIVIDA).

Em quinze de junho de dois mil e doze no âmbito do protocolo celebrado com a comissão para a

Cidadania  e  Igualdade  de  Género  (CIG),  para  a  implementação  no  concelho  de  políticas  e

medidas no âmbito da cidadania e de promoção e defesa da igualdade de género, tendo por base

o estabelecido no Artigo 152º do Código penal, na Lei nº122/2009, de 16 de Setembro e na Lei

nº19/2013 de 21 de Fevereiro foi constituída a Equipa de Intervenção para a Problemática da

Violência Doméstica (EIVIDA).

A EIVIDA resultou da necessidade de trabalhar em rede a problemática da violência doméstica,

com uma  visão  multidisciplinar  com o  objetivo  de  criar  um  sistema  de  apoio  à  vitima  de

violência doméstica e/ou aos seus familiares residentes no concelho de Seia, nomeadamente a

nível psicológico, social, médico, jurídico e consultadoria.

A equipa EIVIDA tem 3 eixos de intervenção:

 Eixo 1 – Emergência (atendimento diário) – Disponibilização de acompanhamento a vítimas de

violência doméstica em situações de emergência.

 Eixo  2  –  Atendimento  (todas  as  3.ª  feiras) –  Acompanhamento  e  Avaliação  das  situações

sinalizadas.

 Eixo  3 –  Prevenção (pontualmente  nas  escolas  e  comunidade) –  Prevenção  de situações  de

violência através de ações formativas de sensibilização para comunidade, técnicos e escolas com o

“Programa  Agir  Diferente,  Saber  Escolher“.  Este  programa  permite  promover  conjunto  de

estratégias e competências nos alunos destinadas a manter e criar estilos de vida saudáveis.

Como entidade coordenadora e promotora desta equipa está o Município de Seia que tem como

parceiros as seguintes entidades.

Entidades Parceiras da EIVIDA
Associação de Beneficência do Sabugueiro
Casa do Povo de Seia
Centro Paroquial de Seia
Contrato Local de Desenvolvimento (CLDS)
Escola Evaristo Nogueira
Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE)
Fundação Aurora da Ressurreição Coelho Borges
Guarda Nacional Republicana
IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional de Seia
Solar do Mimo
Unidade Local de Saúde da Guarda EPE - Centro de Saúde de Seia

Quadro 224  – Entidades parceiras da EIVIDA. Fonte: EIVIDA (2021).
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Relativamente aos dados de 2020 passamos revista os dados apresentados.

PROCESSOS

Ano Transitados Instaurados Reabertos Arquivados TOTAL

2020 20 5 0    1 26

Quadro 225 – Processos Transitados/Instaurados/Reabertos/Arquivados em 2020. Fonte: EIVIDA (2021).

Relativamente ao atendimento verifica-se que no ano de 2020 foram instaurados 5 processos e

arquivados 1 processos. Encontrando-se 25 processos ativos no final do ano. Verifica-se que este

ano de 2020 houve uma diminuição das sinalizações o que pode indicar que, no ano em que

ocorreu a pandemia, e ocorreu um confinamento geral, a probabilidade das vitimas não ter

efetuado a denúncia é muito elevada.

PROCESSOS

ANOS Transitados Instaurados Reabertos Arquivados

2012 2 17 0 9
2013 10 22 0 14
2014 18 15 1 23
2015 11 9 1 4
2016 17 6 1 16
2017 7 19 0 7
2018 7 8 0 10
2019 19 12 0 11
2020 20 5 0 1
TOTAL 111 113 3 95

Quadro 226 – Processos Transitados/Instaurados/Reabertos/Arquivados entre 2012-2020. Fonte: EIVIDA (2021).

Gráfico 13 – Situação dos Processos entre 2012-2021. Fonte: EIVIDA (2021).
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ANOS Eixo da Emergência

2018 3

2019 3

2020 1
Quadro 227 – Eixo da Emergência entre 2018-2020.

No quadro  relativo aos processos por Escalão Etário verifica-se que nos anos de 2018 e 2019 a

faixa com maior incidência de processos Instaurados é a que corresponde ao intervalo dos 35-44

anos, em 2020 verifica-se uma maior incidência na faixa etária 18-34 anos.

Esta diminuição da idade em que ocorre a maior incidência retoma a discussão em torno da

importância da intervenção prévia e da aplicação de programas de prevenção e/ou campanhas

temáticas para os diferentes público.

ESCALÃO ETÁRIO

ANOS 18-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >84 TOTAL

2012 5 3 4 3 1 0 1 17

2013 5 4 4 4 1 4 0 22

2014 2 1 6 4 3 0 0 16

2015 2 4 1 1 1 0 0 9

2016 0 2 4 0 0 0 0 6

2017 4 5 4 4 2 0 0 19

2018 1 2 2 1 0 2 0 8

2019 1 3 2 3 1 2 0 12

2020 2 0 1 1 1 0 0 5

TOTAL 22 24 28 21 10 8 1 114

Quadro 228 – Processos instaurados por Escalão etário entre 2012-2020. Fonte: EIVIDA (2021).
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No quadro seguinte verifica-se que, relativo aos processos por entidade sinalizadora, a GNR de

Seia foi a entidade que maior número de situações de violência doméstica sinalizou à EIVIDA, nos

anos de 2018 e 2019. No ano 2020 a entidade que mais sinalizações efetuou foi o ISS, IP – Serviço

Local de Seia.

SINALIZAÇÕES
ANOS

TOTAL2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anónimo 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
APAV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Casa de Santa Isabel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Centro Paroquial de Seia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CLDS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
CPCJ 0 3 1 1 0 1 0 0 0 6

Equipa RSI 1 5 0 0 0 3 0 0 1 10
Escola Evaristo Nogueira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Escola Secundária de Seia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GNR 6 1 5 3 1 8 4 3 0 31

IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

ISS IP – Serviço Local de Seia 6 4 6 2 4 2 2 2 3 31
Junta de Freguesia de Vide 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Município de Seia 2 3 1 1 0 0 0 0 0 7
NAVD Viseu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Própria(o) 1 1 0 1 0 4 1 2 0 10

ULS Guarda - Centro de Saúde
de Seia 0 1 2 1 0 0 0 0 1 5

ULS Guarda – Hospital Nossa
Sra. da Assunção

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Quadro 229 – Processos instaurados por Entidade Sinalizadora entre 2012-2020. Fonte: EIVIDA (2021).

No quadro  verifica-se que no ano 2018  e 2019 que os desempregados representam o maior

número de situações sinalizadas por atividade profissional/ocupação. Em 2020 verifica-se que as

vitimas relativamente a esta área estão empregadas ou reformadas.

Atividade Profissional/Ocupação
ANOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Emprego 4 4 3 2 1 5 1 3 2
Desemprego 8 9 5 6 4 7 4 4 0
Estudante 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Reforma 4 9 8 1 1 7 3 4 2

Quadro 230 – Processos por por Atividade Profissional/Ocupação entre 2012-2020. Fonte: EIVIDA (2021).
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Verifica-se que dos  processos  instaurados,  no ano de 2020, as  pessoas são maioritariamente

oriundas de Seia e Santa Comba.

RESIDÊNCIA

ANOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alvoco da Serra 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Carragosela 0 1 1 0 0 1 0 0 0

Carvalhal da Loiça 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Folgosa da Madalena 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Folgosa do Salvador 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Girabolhos 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Loriga 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Maceira 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Noutro concelho 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paranhos da Beira 2 1 2 0 0 4 2 0 0

Pinhanços 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Sabugueiro 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Sameice 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sandomil 0 1 0 0 0 1 1 1 0

Santa Comba 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santa Marinha 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Santiago 0 1 0 0 0 2 0 1 0
São Martinho 1 2 2 0 1 1 0 0 0
São Romão 4 5 1 1 2 1 1 2 0

Sazes 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Seia 4 5 5 3 1 2 2 7 3

Tourais 1 0 2 1 1 1 1 0 0
Travancinha 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Vide 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Vila Chã 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Vila Cova à Coelheira 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Quadro 231 – Processos por Residência entre 2012-2020. Fonte: EIVIDA (2021).
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Equipa do Protocolo Rendimento Social de Inserção de Seia (RSI Seia)

Caracterização do trabalho

O Protocolo RSI de Seia, celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social da Guarda e o

Centro Social Quinta do Monterroso, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sediada

em São Romão e destina-se ao acompanhamento de 250 agregados familiares.

Neste sentido, trata-se de um trabalho interdisciplinar, com o objetivo de manter os níveis de

execução da medida no âmbito da atribuição da prestação pecuniária, no domínio dos Contratos

de Inserção e assim contribuir para diminuir a desigualdade e exclusão social no concelho.

As  ações  de  acompanhamento  aos  beneficiários  compreendem a  elaboração  da  informação

social, do relatório e diagnóstico socais, negociação e assinatura do contrato de inserção (C. I.),

acompanhamento e avaliação dos mesmos. 

A  negociação  e  assinatura  do  C.I.  assume-se  como  parte  fundamental  na  promoção  da

progressiva autonomia dos beneficiários, em consonância com a matriz da sua vida quotidiana.

O trabalho da Equipa do Protocolo de RSI do Centro Social Quinta do Monterroso de Seia tem

como principal  enfoque,  acompanhar  e  realizar  acções/tarefas  do  quotidiano  familiar  e  de

interação comunitária, numa perspetiva pedagógica e de reforço das competências pessoais e

sociais dos diferentes elementos das famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção.

Através  de  um  acompanhamento  de  maior  proximidade,  as  respostas  aos  problemas  e

dificuldades  identificadas  no  diagnóstico  tornam-se  mais  eficazes,  bem como,  as  ações  que

contemplam o C.I., designadamente: 

 Potenciar os fatores protetores de cada família, enquanto estratégia de prevenção;

 Intervenção precoce enquanto estratégia eficaz para minimizar situações de risco/perigo;

 Abordagem local  /  comunitária,  através  de  iniciativas  e  serviços  locais  centrados  na

comunidade e promotores do desenvolvimento social; 

 Encaminhamentos,  nomeadamente  para  a  área  da  saúde,  tais  como  tratamentos  de

alcoologia e toxicodependência.

O desenvolvimento destas ações é assegurada por uma equipa multidisciplinar constituída por:

três Técnicas Superiores de Serviço Social;duas Psicólogas e cinco Ajudantes de Ação Direta. 
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O  acompanhamento  às  famílias  beneficiárias  da  prestação  efetiva-se  através  das  visitas

domiciliárias, sendo estas um meio privilegiado de intervenção centrada no beneficiário e na

resolução das suas  problemáticas.  O acompanhamento de proximidade facilita  a intervenção

face  aos  constrangimentos  sentidos  pelas  famílias  em  acompanhamento,  permitindo-nos

reajustar as ações de inserção contratualizadas, tornando-as mais concertadas com as atuais

exigências. 

Neste sentido, é importante salientar o papel das cinco ajudantes de ação direta da equipa, que

realizam  visitas  domiciliárias  diárias,  onde  acompanham  a  situação  familiar  e  recolhem

informação pertinente para o aprofundar do diagnóstico social. 

A técnica gestora do processo elabora o plano de intervenção familiar e, de acordo com a sua

orientação,  a  intervenção  é  efetuada  tendo em conta  as  necessidades  específicas  de  cada

família ou indivíduo, nas diferentes áreas, e.g. gestão e organização da vida doméstica; higiene

pessoal e habitacional; relações familiares e interpessoais; a nível de saúde, social, escolar.

Desta  forma,  através  das  visitas  domiciliárias,  a  equipa  trabalha  as  diferentes  temáticas

relativas à gestão e organização da vida doméstica, à higiene pessoal, à higiene habitacional e

ao nível escolar, conforme se apresenta no seguinte quadro.

Tipologia do Trabalho junto dos

beneficiários
Temáticas

Gestão e Organização da Vida Doméstica

Gestão do orçamento familiar
Acompanhamento e orientação nas compras mensais
Plano de gestão de dívidas
Acompanhamento e informação de pagamentos mensais
prioritários e secundários
Dicas de poupança de consumos

Higiene Pessoal

Estimula e incute hábitos de higiene pessoal e corporal
Ajuda na desparasitação das crianças
Incentiva  e  incute  hábitos  de  higiene  oral  e  sua
prevenção
Ajuda na higiene  e nos  cuidados  de  puericultura a  ter
com recém-nascidos e crianças

Higiene Habitacional

Realiza e orienta,  juntamente  com os  beneficiários,  as
tarefas diárias
Estimula e incute hábitos de higiene habitacional
Ajuda a fazer as mudanças, a organizar a casa, facilita e
disponibiliza o transporte para efetuar as mesmas
Intervém  juntamente  com  a  brigada  de  limpeza  da
Câmara Municipal, na remoção de “lixo” acumulado nas
habitações

Nível Escolar

Ajuda as crianças na realização dos trabalhos de casa
Desenvolve atividades educativas de tempos livres com as
crianças

Quadro 232 – Distribuição do trabalho junto dos beneficiários em diferentes temáticas. Fonte: Equipa RSI (2021).
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Em  Portugal,  em  abril  de  2021,  existiam  102  217  famílias  e  217  892  beneficiários  com

processamento de rendimento social de inserção (RSI).

Em relação a março de 2021, estes valores traduziram um acréscimo de 0,6 % e de 0,9 % no

número de famílias e de beneficiários respetivamente. 32,4 % dos beneficiários tinham menos de

18 anos e o valor médio da prestação de RSI, era de 262,1 euros por família e de 119,4 euros por

beneficiário. 

Para que a caracterização da intervenção da equipa protocolo RSI seja mais efetiva procedeu-se

a  uma  análise  quantitativa  dos  processos  em  acompanhamento,  bem  como  das  suas

especificidades.

Estado Civil N.º Beneficiários
Casado 113
Divorciado 30
Solteiro 78
União de Facto 34
Viúvo 8
Outro: Separado 12

TOTAL 275

Quadro 233 – Distribuição dos beneficiários por estado civil.  Fonte: Equipa RSI (2021).

Verifica-se que 30 titulares do RSI, revela o estado civil como casado, no entanto existe um

número considerável (121), que permanece com o estado civil de solteiro, poder-se-á referir à

existência de alguma debilidade económica nestes agregados e por isso requerem esta prestação

como forma de obterem algum apoio económico.

O Município é formado por 21 freguesias, com características bastante diferentes no que diz

respeito  ao seu desenvolvimento  social  e económico.  Salienta-se que,  devido à  significativa

extensão territorial do concelho e à sua configuração geográfica, as freguesias que o constituem

são bastante heterogéneas quer em termos de dimensão, como no número de habitantes, na

estrutura etária e em termos das atividades económicas desenvolvidas.

Podemos constatar que os beneficiários, titulares da prestação RSI, se encontram distribuídos de

forma desigual pelo concelho, apresentando maior incidência na União das Freguesias de Seia,

São Romão e Lapa dos Dinheiros, o que poderá dever-se ao facto de esta ser a freguesia mais

urbana, sendo também ela a sede de concelho e, por essa razão, existir alguma mobilidade das

zonas mais isoladas.
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Tendo como referência o mês dezembro de 2020, a Equipa acompanhou 275 agregados familiares

através medida de RSI, no concelho de Seia, abrangendo um total de 557 indivíduos (universo

constituído por agregados familiares com prestação e/ou Acordo de Programa de Inserção em

vigor).  Com  referência  a  abril/2021,  a  Equipa  acompanha  251  agregados  familiares  com

prestações deferidas, mantendo um acompanhamento a agregados familiares com prestações

suspensas,  com  vista  à  prossecução  do  Contrato  de  Inserção.  Estas  famílias  continuam  a

necessitar de apoio nas áreas contratualizadas. Existe um número significativo de famílias, em

que a suspensão da prestação de RSI,  se deve à alteração temporária de rendimentos que,

posteriormente, retomam a medida. 

Localidades
N.º de Processos

Ativos Suspensos
Alvôco da Serra 4 0

Cabeça 2 0
Carragozela 5 0
Folhadosa 0 1
Girabolhos 4 0

Lajes 0 0
Lapa dos Dinheiros 2 0

Loriga 8 2
Paranhos da Beira 14 4

Pinhanços 6 2
Sabugueiro 3 2

Sameice 2 0
Sandomil 8 1

Santa Comba 9 1
Santa Eulália 1 0

Santa Marinha 11 1
Santiago 19 2

São Martinho 3 2
São Romão 49 7

Sazes da Beira 2 0
Seia 53 1

Seia

Aldeia Serra 1 0
Arrifana 1 0
Quintela 5 0

Vales 0 0
Vodra 3 0

Teixeira 0 1
Torroselo 0 1
Tourais 2 0

Travancinha 5 0
Valezim 5 0

Várzea de Meruge 2 0
Vide 15 0

Vila Cova à Coelheira 1 2
TOTAL 245 30

Quadro 234 – N.º de processos RSI por localidade.  Fonte: Equipa RSI (2021).
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Escolaridade N.º Beneficiários

Sem escolaridade 17
1º Ciclo incompleto 25
1º Ciclo 98
2º Ciclo 45
3º Ciclo 47
Ensino Secundário 10ºano 5
Ensino Secundário 11ºano 1
Ensino Secundário 12ºano 26
Ensino Superior 4
Estrangeiros sem certificado 7

TOTAL 275

Quadro 235 – Habilitações Literárias dos Beneficiários.  Fonte: Equipa RSI (2021).

Beneficiários de RSI Famílias N.º Pessoas

Etnia Cigana 48 164
Estrangeiros 11 22

TOTAL 59 186

Quadro 236 – Distribuição de beneficiários de RSI de etnia cigana e estrangeiros.  Fonte: Equipa RSI (2021).

 

Gráfico 14 – Caracterização dos beneficiários em acompanhamento por género.  Fonte: Equipa RSI (2021).

Idade dos Beneficiários de RSI N.º 

0-5 47
6-18 122
19-24 48
25-34 60
35-44 69
45-54 106
55-64 97
Superior a 65 14

TOTAL 563

Quadro 237 – Caracterização dos beneficiários em acompanhamento por idade. Fonte: Equipa RSI (2021).
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Número de Elementos do Agregado Familiar N.º Total

1 121
2 51
3 54
4 30
5 15
6 4

TOTAL 275

Quadro 238 – Número de Beneficiários de RSI por Elementos do Agregado Familiar. Fonte: Equipa RSI (2021).

A equipa RSI acompanhou 264 famílias (247 processos ativos e 17 processos com RSI suspenso),

que envolvem 586 beneficiários. Sendo 17 famílias com crianças em perigo (com medida de

promoção e proteção aplicada).

O segundo semestre de 2020 foi particularmente desafiante, tendo em consideração o impacto

resultante da Covid 19 na vida dos beneficiários do RSI. As vulnerabilidades intensificaram-se,

nomeadamente no acesso à cidadania social, tais como bens e serviços. 

Destacando-se  os  constrangimentos,  agravados  pela  iliteracia  digital,  pelo  analfabetismo  e

ausência de competências básicas que grande parte dos beneficiários sentiram no acesso aos

serviços, encontrando-se muitos destes com agendamento prévio e online.

Constatou-se  também,  um  crescente  número  de  famílias  a  solicitar  ajuda  alimentar,  como

também outro tipo de necessidades básicas essenciais à sobrevivência humana (aquecimento

para habitação, produtos de higiene, roupas, apoio para pagamento de rendas e eletricidade). 

Encontra-se prevista  a transferência/transição de competências em matéria de celebração e

acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do RSI para as Câmaras Municipais

em 2022.
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Contrato Local de Desenvolvimento Local 4G Seia Contigo

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social,  adiante designado por Programa

CLDS, criado em 2007, verificou ao longo do tempo alterações várias ao modelo inicial, a última

das quais concretizadas através da Portaria n.º 179-B/2015, de 17 de junho, mantendo, todavia,

uma matriz comum de objetivos centrada na promoção da inclusão social de grupos populacio-

nais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando

para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente disponíveis.

Atualmente,  encontra-se  em vigor  a  4.ª  Geração  dos  Contratos  Locais  de  Desenvolvimento

Social,  adiante  designados  por  Programa  CLDS-4G,  o  qual  foi  criado  e  regulamentado  pela

Portaria n.º 229/2018 de 14 de agosto, que define as respetivas regras de implementação e

execução. Mantendo  as  características  essenciais  do  perfil  de  intervenção,  referidas

anteriormente,  o presente  programa  introduz  ajustamentos  ao  modelo  que  espelham,

fundamentalmente, o seguinte:

 Uma seleção dos territórios de intervenção, centrada em indicadores de fragilidade social que in-

corporam, entre outros, os níveis de desemprego e de envelhecimento das populações residentes;

 A criação de diferentes níveis de financiamento, a atribuir aos projetos em função da dimensão da

população residente em cada um dos concelhos selecionados enquanto território de intervenção,

valorizando, simultaneamente, quer o grau de fragilidade social identificado no território, quer a

sua localização geográfica no que respeita à interioridade;

 O alargamento do leque de agentes responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nos territó-

rios de intervenção dos projetos, designadamente através da reintrodução das Câmaras Municipais

no universo das entidades que promovem os CLDS.

Em paralelo, o modelo proposto reforça a relação entre a tipologia dos territórios selecionados e

os eixos de intervenção nos quais se organizam as atividades a desenvolver pelos projetos, abrin-

do ainda a possibilidade, nos concelhos de maior dimensão populacional e num quadro de algu-

ma flexibilidade, de uma organização local sobre a intervenção a efetuar no território através da

implementação de vários projetos.

Desta forma, pretende-se que o Programa CLDS continue a constituir um instrumento de comba-

te à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em par-

ceria garantindo, em simultâneo, a valorização do papel das Câmaras Municipais nesta interven-

ção dadas as suas especiais responsabilidades ao nível concelhio, nomeadamente em matérias de
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planeamento, bem como a sua particular capacidade para congregar os agentes e os recursos lo-

cais.

O  CLDS 4G Seia  Contigo, projeto do qual  o  Município  de  Seia  é  a  entidade Promotora e a

Fundação Aurora Borges é a Entidade Coordenadora Local da Parceria. Teve o seu início a 15 de

maio de 2020 e terá o términus a 14 de maio de 2023. Funciona nas instalações cedidas pelo

Município de Seia - Elo Comum - em conjunto com outros serviços de ação social e saúde, na Av. ª

1º de Maio, n.º 75, em Seia.

O  CLDS4G  Seia  Contigo definiu  em sede de  candidatura  o  objetivo  geral  que  passamos  a

descrever:  “Em 2023,  o  concelho  de Seia  promove e reforça  a  coesão  social  do território,

através dos eixos de intervenção (1 a 4) dinamizados no CLDS 4 G e em parceria ações de

intervenção social e comunitária, envolvendo indivíduos ( M/F) que se encontrem em situação

de  pobreza  e/ou  exclusão  e  com  fragilidades  ao  nível  biopsicossocial,  permitindo-lhes

desenvolver competências que promovam a sua inclusão social.”

O seu plano de ação definido em conjunto com os parceiros do CLAS, contempla atividades que

integram as ações obrigatórias para cada eixo de intervenção, de forma a, por sua vez, permitir

atingir os objetivos do CLDS 4G.

As ações a desenvolver, contemplam uma série de atividades (15 nucleares) divididas por 4 eixos

de intervenção, como previsto no seu Plano de Ação:

a) Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;

b) Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;

c) Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa

d) Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial ás populações inseridas em territórios afetados

por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento comunitários.

Cada eixo de intervenção é concretizado através de ações em função de cada problemática e

população  alvo  a  atingir,  principalmente  desempregados,  famílias,  crianças  e  jovens,

comunidade e instituições.

Pretende-se assim e de acordo com o definido nos documentos de planeamento estratégico, no

que releva às  vulnerabilidades  existentes,  tais  como desemprego,  pobreza,  envelhecimento,

calamidades - incêndios e da tipologia de destinatários definidos como prioritários, este plano de

ação assuma uma intervenção bastante alargada no que releva à tipologia dos destinatários alvo
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de intervenção, nomeadamente, desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, jovens

NEET, jovens que concluíram o sistema educativo, jovens que abandonaram o sistema educativo,

jovens  do  ensino  secundário,  beneficiários  do  RSI,  pessoas  com deficiência  e  incapacidade,

Empresas, Instituições, Famílias, Crianças e Jovens, Idosos, População residente.

Sendo este um programa financiado no âmbito da tipologia de operações 3.10 – Contratos Locais

de Desenvolvimento Social (CLDS) um conjunto articulado de normas, instruções e boas práticas

pelo POISE, em rigoroso respeito pelas normas legais vigentes, foram encadeados um conjunto

de elementos reguladores,  tais  como condições de atribuição de financiamento, critérios de

seleção  das  operações,  regras  e  limites  de  elegibilidade  das  despesas  e  normas  técnicas  a

observar pelas operações.

Neste  contexto,  o  Plano  de  Ação  do  CLDS  4G  Seia  Contigo foi  desenhado  para  ter  uma

execução de 36 meses, e contém, entre outros aspetos:

i) Objetivos a atingir pelo CLDS-4G;

j) Os indicadores de execução e de resultados esperados.

Os indicadores são o principal  instrumento de monitorização do desempenho do Projeto,  na

medida em que permitem a apreensão de dados financeiros, dados de realização e dados de

resultado.  Para tal,  os  indicadores  foram claramente definidos,  diretamente  correlacionados

com as operações apoiadas, suportados numa única e bem identificada unidade de medida e

passíveis de mensurar com regularidade.

De realçar ainda que a meta para a operacionalização do CLDS 4G de Seia Contigo  definida

também tem na  sua  génese  uma intervenção  local  concertada  e  em parceria,  dirigida  aos

munícipes (H/M) do concelho com base no diagnóstico social, aumentando a coesão social do

território, permitindo a transformação das trajetórias de vida das pessoas que se encontrem em

situação de pobreza e/ou exclusão e com fragilidades ao nível biopsicossocial (1386 destinatários

diretos apurados em sede de candidatura), através do aumento de competências, invertendo

essa tendência da exclusão ou discriminação, com o reforço da igualdade de oportunidades e de

género. 

Considerando a diretriz emanada do ISS, I.P. que determina uma abrangência de pelo menos 75%

dos destinatários  aprovados  em sede de candidatura,  o  CLDS 4G Seia  define como ambição

atingir 90% do total de destinatários, otimizando o potencial de sucesso deste plano de ação. 
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Pensamos que esta meta contribuirá para uma mudança real e efetiva ao nível das competências

dos destinatários, facilitando o exercício da cidadania em pleno e inclusão social, reforçando

outras práticas já existentes no concelho. 

Os objetivos do CLDS4G Seia Contigo estão organizados de acordo com os eixos de intervenção e

descritos nos quadros que se seguem.

Eixo de intervenção N.º Atividade Atividade Objetivo 

Eixo 1|Emprego, Formação
e Qualificação

1
Capacitar rumo ao

PAE- Procura Ativa de
Emprego

Até  2023,  implementar  atividades  no  âmbito
da  Procura  Ativa  Emprego  direcionadas  a  45
desempregad@s  (H/M)  e  5  pessoas  com
deficiência  e  incapacidade,  que  promovam o
desenvolvimento  de  competências  pessoais,
sociais  e  profissionais,  permitindo  inverter  a
sua  situação  de  desvantagem no mercado de
trabalho. 

2
Bolsa de

Oportunidades

Até 2023, divulgar medidas ativas de emprego
e  oportunidades  de  inserção  a  90
desempregad@s e 10 pessoas com deficiência e
incapacidade (H/M) 

3 Ser Empreendedor

Até 2023, sensibilizar 30 desempregad@s (H/M)
para a criação do próprio emprego como forma
de integração no mercado de trabalho e apoiar
na  concretização  desses  projetos  de
autoemprego,  com  recurso  a  medidas  locais,
regionais  e  nacionais  (por  exemplo,
microcrédito). 

4
Soluções

colaborativas para a
empregabilidade

Até  2023,  auscultar,  divulgar  e  encaminhar
para  ofertas  formativas  25
desempregad@s(H/M)  e  5  pessoas  com
deficiência  e  incapacidade,  no  sentido  de
aumentar as suas qualificações, de forma a que
estas possam constituir  vantagem competitiva
no mercado de trabalho. 

5 Empresários em Rede

Até  2023,  envolver  empresários  e/  ou
instituições  locais  em iniciativas  promovendo
uma relação de proximidade com o objetivo de
os  informar,  sensibilizar  acerca  das  Medidas
Ativas  de  Emprego e dos  Apoios  e Incentivos
Financeiros, tendo em vista a inclusão social e
a redução dos níveis e riscos de exclusão social
no concelho 

6 Sonhar para mudar o
mundo

Até  2023,  envolver  100  jovens  (H/M)  em
iniciativas como mostra de talentos, no âmbito
do Programa “Sonhadorismo”, educando para o
sucesso  e  para o  sonho,  numa perspetiva  de
conexão com a escola (motivação) na relação
dos jovens entre o individual e coletivo, entre
os  seus  valores  e  a  comunicação  com  as
estruturas,  desenvolvendo  atitudes  pró-ativas
de favorecimento de integração profissional. 

7 Empreender mais

Até 2023, fomentar o empreendedorismo em
72 jovens do ensino secundário, assente num
programa  de  desenvolvimento  de
competências, de entre as quais se destaca a
capacidade  de  iniciativa  e  o  espírito
empreendedor. 

 Quadro 239 - Eixo 1|Emprego, Formação e Qualificação. Fonte: CLDS4G (2021).
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Eixo de intervenção N.º Atividade Atividade Objetivo 

Eixo 2|Intervenção
Familiar e Parental,

preventiva da pobreza
infantil

8
Famílias

Cooperantes

Até  2023,  envolver  50  famílias,  25
crianças/jovens  e  5  pessoas  com
deficiência  e  incapacidade  com
necessidade  de  intervenção  familiar  e
parental  num  processo  de  mudança  ao
nível das competências pessoais, sociais e
parentais  e  competências  para  agir  em
situação  de  crise  e/ou  risco,  através  de
metodologias colaborativas. 

9 Saber + Agir Melhor

Até 2023, apoiar e capacitar 50 famílias e
5 pessoas com deficiência e incapacidade
para lidar com as suas  vulnerabilidades,
promovendo a proteção e promoção dos
direitos de 30 crianças e jovens 

10
Vive o teu melhor

potencial

Até  2023,  80  crianças  e  jovens  do
concelho participam em ações na área da
saúde,  do  desporto,  da  cultura  e  da
educação, potenciando o exercício da sua
cidadania  e  integração  social,
promovendo atitudes assertivas e o bem-
estar emocional. 

 Quadro 240 - Eixo 2|Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza infantil. Fonte: CLDS4G (2021).

Eixo de intervenção N.º Atividade Atividade Objetivo 

Eixo 3| Promoção do
envelhecimento ativo e
apoio à população idosa

11 EnvelheSER

Até 2023, envolver 100 idos@s (H/M) em
ações sociais e culturais que promovam a
atividade  (física  e  cognitiva)  e  o
desenvolvimento  pessoal  dos  idosos,
contribuindo  para  a  melhoria  da  sua
qualidade  de  vida  e  independência,
recorrendo a um programa de promoção
da literacia. 

12 (Com)Viver!

Até 2023, acompanhar 30 pessoas idosas
(H/M)  em situação de isolamento  social,
familiar e ou geográfico, através de ações
que  proporcionem  a  aproximação  aos
serviços  e  o  fomento  de  relações
interpares  e  familiares,  e  um  maior
conhecimento de direitos para o exercício
de uma cidadania mais ativa. 

13 Tecer com Amor

Até  2023,  envolver 30 idos@s (H/M)  em
sessões de capacitação sobre voluntariado
e  desenvolver  projetos  de  voluntariado,
aumentando a proximidade entre todos. 

 Quadro 241 - Eixo 3| Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa. Fonte: CLDS4G (2021).
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Eixo de intervenção N.º Atividade Atividade Objetivo 

Eixo 4| Auxílio e
intervenção emergencial
às populações inseridas
em territórios afetados
por calamidades e/ou

capacitação e
desenvolvimento

comunitário.

14

Comunidade em
ação: prevenção,

capacitação e
desenvolvimento

comunitário

Até 2023, capacitar e dotar a população
residente  (H/M)  nas  29  localidades  do
concelho  e  instituições,  de  ferramentas
que  lhes  permita  lidar  em situações  de
calamidades  ou  catástrofe,  envolvendo
entidades competentes nesta área, numa
lógica de ação concertada. 

15
Conhecer para
Prevenir/Agir

Até  2023,  reforçar  a  capacidade  de
intervenção  de  entidades  e/ou
instituições concelhias e os seus membros
(H/M), ao promover ações que reduzem o
isolamento  e  a  exclusão  social  das
populações mais vulneráveis, bem como a
capacitação  da  generalidade  da
população. 

 Quadro 242 - Eixo 4| Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por

calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento comunitário. Fonte: CLDS4G (2021).

Assim e de acordo com o Aviso N.º POISE-32-2019-09 e no que diz respeito aos indicadores de

realização e de resultado, cabe referir que o plano de ação proposto contempla um total de 15

atividades  obrigatórias,  conforme  Portaria  n.º  229/2018,  e  59  subatividades,  delineadas  de

forma a permitir  a concretização dos objetivos do Programa CLDS 4G. Na globalidade dos 4

Eixos,  as atividades e subatividades estão distribuídas da seguinte forma: Eixo 1 – Emprego,

Formação e Qualificação com 7 atividades e 19 subatividades; Eixo 2 - Intervenção familiar e

parental, preventiva da pobreza infantil com 3 atividades e 20 subatividades; Eixo 3 - Promoção

do envelhecimento ativo e apoio à população idosa com 3 atividades e 11 subatividades; Eixo 4 -

Auxílio  e  intervenção  emergencial  às  populações  inseridas  em  territórios  afetados  por

calamidades  e/ou  capacitação  e  desenvolvimento  comunitários  com  2  atividades  e  9

subatividades. Estas estão planeadas de forma a abranger 1386 destinatários diretos, sendo que

o impacto das referidas atividades e subatividades também se fará sentir de forma indireta na

comunidade em geral.
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Eixos Atividades Sub - atividades N.º de destinatários

1 7 19 882
2 3 20 245

3 3 11 160

4 2 9 99

Total 1386

 Quadro 243 – N. de Eixos por Atividades. Fonte: CLDS4G (2021).

Os CLDS são sem dúvida instrumentos de política social, dado que estão próximos da comunidade

e oferecem soluções concretas aos que delas carecem.

De acordo com o desempenho verificado ao longo da vigência dos CLDS, mas também e sobretu-

do a pertinência face ao atual panorama social, económico e pandémico, que acarreta dificulda-

des acrescidas para a generalidade dos agregados familiares com crianças e jovens, em particu-

lar as famílias monoparentais e as numerosas. A existência de grupos específicos particularmente

vulneráveis, seja na obtenção de rendimentos, no acesso ao mercado de trabalho, ou bens e ser-

viços de qualidade, como desempregados de longa duração, os idosos, as pessoas com deficiên-

cia, entre outros. Salientamos ainda o fato do concelho de Seia se situar numa zona do interior,

que se traduz num elevado grau de envelhecimento populacional e algumas zonas de baixa in-

tensidade populacional. 

Acresce ainda o fato da calamidade dos incêndios de 15 e 16 outubro de 2017 que afetaram o

concelho de Seia provocando, para além das trágicas consequências ao nível da perda de vidas

humanas, danos e prejuízos em habitações permanentes e nos ativos das empresas localizadas

nos territórios afetados, com reflexos na estabilidade dos empregos por elas garantidos, bem

como nas atividades agrícola e florestal, colocando famílias, indivíduos e empresas em situação

vulnerável. Ou seja, torna-se imprescindível criar estratégias de modo a potenciar e promover a

inclusão social dos cidadãos, de forma multissetorial e integrada, através de ações a executar

em parceria, para combater a pobreza persistente e a exclusão social neste território.

Tendo em conta estes fatos e atendendo a expansão previsível de pobreza e de exclusão social,

torna-se premente valorizá-los e refletir de forma objetiva e dinâmica.
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Considerando  as  dinâmicas  territoriais  criadas  no  âmbito  do  projeto  que  importa  dar

continuidade, e as novas sinergias que se estabeleceram e exige potenciar, torna-se premente

dar  continuidade  às  ações  já  implementadas  e  responder  as  necessidades  emergentes  e

persistentes no concelho.
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Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de 

Seres Humanos

No que diz respeito à intervenção com vítimas de tráficos de seres humanos, a Câmara Municipal

de Seia, desde 13 de dezembro 2013 da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas

de TSH (RRC APVTSH). Esta pretende ser uma rede de cooperação e partilha de informação, com

atuação  na  Região  Centro  do  País,  que  tem  como  finalidade  a  prevenção,  proteção  e

reintegração das vítimas. É composta por Entidades Governamentais e Não-Governamentais da

Região  Centro,  com  intervenção  direta  ou  indireta  sobre  o  fenómeno  do  Tráfico  de  Seres

Humanos. Constituem objetivos da RRC APVTSH:

 Disponibilizar uma resposta de intervenção em rede que integre as componentes de combate
ao tráfico de seres humanos e de apoio às suas vítimas, no âmbito territorial da Região Centro;

 Articular diretamente com a RAPVT (Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico),
adotando os instrumentos delineados para a sinalização e encaminhamento das vítimas; 

 Adotar instrumentos e procedimentos comuns de trabalho interno da Rede; 
 Prestar apoio especializado e multidisciplinar às vítimas de TSH; 
 Prevenir as situações de revitimação, promovendo as capacidades e competências das vítimas.
 Apoiar o retorno assistido das vítimas estrangeiras aos seus países de origem, disponibilizando

informação sobre as  possibilidades  de  assistência  nos mesmos,  caso  o  desejem e assim o
declarem, ou muni-las dos respetivos documentos previstos na lei; 

 Adotar estratégias conjuntas de sensibilização e formação de técnicos/as, operacionais das
forças de segurança e/ou outros elementos com intervenção direta ou indireta na área; 

 Informar as vítimas de TSH dos seus direitos e deveres na permanência em Portugal.

O XXI Governo Constitucional  reconheceu que o flagelo do tráfico de seres humanos assume

formas cada vez mais diversificadas, complexas e sofisticadas, o que implica a necessidade de

uma  orientação  estratégica  bem  definida  e  conduzida  de  modo  coerente,  designadamente

através de uma política de segurança coordenada e eficaz, respondendo aos principais riscos e

ameaças internas e externas e promovendo uma proteção integrada das vítimas. 

Portugal tem sido um dos países na vanguarda do com bate ao tráfico de seres humanos. No

período temporal de 2007 a 2017, sob a coordenação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade

de Género, foram implementados três planos nacionais de prevenção e combate ao tráfico de

seres humanos, numa perspetiva de estreita colaboração entre as diversas entidades públicas e

as organizações da sociedade civil. 

O IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021 (IV

PAPCTSH 2018-2021) visa, entre outros, consolidar e reforçar o conhecimento sobre a temática

do tráfico de seres humanos, assegurar às vítimas um melhor acesso aos seus direitos, qualificar
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a  intervenção  e  promover  a  luta  contra  as  redes  de  crime  organizado,  nomeadamente

desmantelando o modelo de negócio e desmontando a cadeia de tráfico. 

O IV PAPCTSH 2018-2021 toma em consideração as recomendações e os compromissos assumidos

por Portugal nas várias instâncias internacionais e está enquadrado com os Objetivos da Agenda

2030  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  relativos  ao  tráfico  de  seres  humanos,  com  os

mecanismos de cooperação previstos na Declaração Política da Assembleia  Geral  das  Nações

Unidas, de 27 de setembro de 2017, e com as prioridades específicas para a prevenção do tráfico

de seres humanos da Comunicação da Comissão Europeia – Seguimento dado à Estratégia da UE

para  a  erradicação  do  tráfico  de  seres  humanos  e  identificação  de  novas  ações  concretas

{COM(2017) 728 final}, de 4 de dezembro de 2017. 

O tráfico de seres humanos constitui uma grave violação dos direitos humanos e assume-se como

um dos principais desafios com que a sociedade moderna se depara. As suas causas estão desde

há muito tempo reconhecidas ao nível da comunidade internacional, cujas raízes profundas são

a vulnerabilidade causada pela pobreza, as desigualdades entre homens e mulheres e a violência

perpetrada contra as mulheres, as situações de conflito e pós-conflito, a falta de integração

social,  a  falta  de  oportunidades  e  de emprego,  a  falta  de acesso à  educação e o trabalho

infantil, sendo este considerado, juntamente com o tráfico de drogas e o tráfico de armas, um

dos  mecanismos  de criminalidade mais lucrativos da história contemporânea. 

Concomitante à exposição a determinadas formas específicas de violência, como a exploração

sexual,  servidão  doméstica  e  casamentos  precoces,  infantis  e  forçados,  o  tráfico  de  seres

humanos tem afetado desproporcionalmente mais mulheres e raparigas, aliado às situações  de

maior  vulnerabilidade  e  de  discriminação  múltipla  a  que  estão  sujeitas,  desencadeando

processos de exploração de natureza variada. 

Importa  sublinhar  a  estreita  proximidade  entre  o  tráfico  de  seres  humanos  e  movimentos

migratórios, seja migração económica (procura de melhores condições de vida ou de emprego),

migração política (por  perseguição  ideológica,  religiosa,  identitária  ou em fuga de conflitos

armados) ou migração climática (abandono de países em desertificação). 

Ao longo das últimas décadas, Portugal tem ratificado várias convenções no âmbito do tráfico de

seres  humanos.  Simultaneamente,  foram  também  surgindo  várias  diretivas  europeias  que
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visaram comprometer os Estados Membros a implementar legislação, a nível interno, de combate

ao tráfico de seres humanos, nomeadamente: 

 Diretiva 2004/80/CE, de 29 de abril de 2004, relacionada com a indemnização das vítimas de
tráfico; 

 Diretiva 2004/81/CE, de 29 de abril  de 2004, relativa ao título de residência concedido a
nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico de pessoas ou objeto de uma ação
de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes; 

 Diretiva 2004/83/CE, de 29 de abril  de 2004, que estabelece normas mínimas relativas às
condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar
do  estatuto  de  refugiado  ou  de  pessoa  que,  por  outros  motivos,  necessite  de  proteção
internacional, bem como relativas ao respetivo estatuto, e relativas ao conteúdo da proteção
concedida; 

 Diretiva 2009/52/CE, de 18 de junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e
medidas  contra  as  entidades  empregadoras  de  nacionais  de  países  terceiros  em  situação
irregular; 

 Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e combate ao tráfico humano
e  proteção  das  vítimas  que  se  centra  na  defesa  dos  direitos  humanos,  ao  implementar
mecanismos de proteção e assistência às vítimas, para além da prevenção e repressão do
crime. 

No âmbito da União Europeia, é importante assinalar  a Estratégia da União Europeia para a

erradicação  do  tráfico  de  seres  humanos  (2012-1016),  a  qual  tem  sido  um  dos  principais

instrumentos no desenvolvimento, coordenação e execução da ação da União Europeia neste

domínio, designadamente na prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e na proteção

dos  direitos  das  vítimas,  tendo em especial  consideração as  vulnerabilidades  específicas  de

mulheres e crianças. 

Com base na Estratégia referida e nos dois  relatórios decorrentes  do artigo 23.º da Diretiva

2011/36/UE,  de  5  de  abril  de  2011,  a  Comissão  Europeia  apresentou  uma Comunicação ao

Parlamento Europeu e ao Conselho – Seguimento dado à Estratégia da UE para a erradicação do

tráfico de seres humanos e identificação de novas ações concretas {COM(2017) 728 final}, de 4

de dezembro de 2017, onde foram identificadas três prioridades específicas na prevenção do

tráfico de seres humanos: 

 Reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelando o modelo
de negócio e desmontando a cadeia de tráfico; 

 Assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos e concretizá-los; 
 Reforçar uma resposta coordenada e consolidada, tanto dentro como fora da União Europeia.

Além  destas  três  prioridades  específicas,  foram  igualmente  apresentadas  duas  prioridades

transversais:  alargar  e  aprofundar  o  conhecimento  deste  fenómeno  complexo  e  alocar

financiamento para iniciativas e projetos relacionados com o tráfico de seres humanos. 
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Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”

A Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” é uma Instituição Particular de Solidarie-

dade Social sem fins lucrativos, criada essencialmente para o apoio a infetados e afetados pelo

VIH/SIDA e seus familiares, desenvolvendo também Ações e Projetos orientados para: a Preven-

ção Primária da SIDA e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis pela Informação e Educação; A

Reintegração Sócio-Profissional de Seropositivos e Doentes com SIDA; a cooperação com as Autar-

quias aproveitando as suas capacidades de intervenção nas áreas social, da educação e da saúde

de molde a incrementar a Educação Cívica e a Luta Contra a SIDA e Toxicodependência.

A Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” tem 6 delegações: Sede/Delegação de Lis-

boa/CAOJ  de  Lisboa,  Delegação  Norte/CAOJ  do  Porto,  Delegação

Centro/CAOJ de Coimbra, Delegação Centro/CAOJ da Beira Alta, Delegação do Distrito de Setú-

bal/CAOJ de Setúbal e Delegação Regional da Madeira/CAOJ da Madeira.

O Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens (CAOJ) foi criado pela Fundação Portuguesa

“A Comunidade Contra a SIDA”, em 2001, em resposta ao alargamento de um projeto de volunta-

riado - Projeto GUI-BUI - nascido na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa,

após uma aula de Imunologia do Professor Doutor Machado Caetano.

O CAOJ é constituído por 4 núcleos de intervenção: o Núcleo de Formação (NF), o Núcleo de

Apoio e Aconselhamento (NAA), o Núcleo de Teatro de Intervenção Educativa (NTIE) e o Núcleo

de Documentação e Informação (NDI).

O CAOJ desenvolve o Projeto Nacional de Educação pelos Pares em parceria com o Ministério da

Educação e Ciência e Ministério da Saúde.

A Delegação Centro/CAOJ da Beira Alta, está sediada em Seia desde 2015. 

A Fundação Portuguesa “ A Comunidade Contra a SIDA” concebeu um Projeto de Educação pelos

Pares na Promoção e Educação para a Saúde em Escolas Básicas e Secundárias com 3.º Ciclo.

Através do Projeto Nacional de Educação pelos Pares (PNEP), pretende-se intervir no âmbito da

Educação para a Saúde, em áreas fundamentais como a educação em sexualidade, a prevenção
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da infeção VIH/SIDA e o consumo de substâncias psicoativas, tendo como denominador comum, o

desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

O Projeto de Educação pelos Pares para alunos do 3.º Ciclo tem a duração de 3 anos. Inicia-se

com turmas do 7.º ano de escolaridade e conta com jovens voluntários(as) do Ensino Superior

(que constituem as BUI – Brigadas Universitárias de Intervenção). Depois de devidamente forma-

dos em temáticas ligadas à sexualidade, afetos, consumo de substâncias psicoactivas, IST’s - em

particular a infeção VIH/SIDA -  as BUI implementam 11 sessões de jogos pedagógicos, seguidos

de reflexão e debate em tempos curriculares acordados com as escolas. No 2º ano de interven-

ção, os(as) alunos(as) do 8.º ano de escolaridade fazem, com o apoio de uma BUI, a seleção de

jogos pedagógicos e elaboram planos de sessão seguidos da respetiva apresentação à turma.

No 3.º ano de implementação do Projeto, as turmas do 9.º ano constituem-se em BEI (Brigadas

Escolares de Intervenção) passando de formandos a formadores, orientados pelos(as) Professo-

res(as) que acompanharam o Projeto ao longo dos 3 anos.

No ano de 2020 e até ao presente momento, em virtude da adaptação necessária devido aos

constrangimentos inerentes à pandemia, o CAOJ Beira Alta desenvolveu um conjunto de iniciati-

vas, nomeadamente, reflexão e elaboração de documentos estratégicos para a acão dos CAOJ;

reuniões de equipas e de trabalho conjunto on-line; organização, em conjunto com a ESTH/IPG,

de um ciclo de webinars intitulado  “Pelos direitos humanos “, com os seguintes subtemas: (Tea-

tro e cidadania, Trabalho: Um direito fundamental; Comunicar e educar para os direitos funda-

mentais; O que não se regenera, degenera); Participação em vários Webinars organizados pelos

diferentes CAOJ/FPCCSida; Intervenção com turmas PNEP na escola Guilherme Correia de Carva-

lho (3º ano de intervenção); Início de intervenção/orientação de um grupo de alunos oriundos de

S. Tomé e Príncipe em parceria com a EPSE; Nova parceria estabelecida com a Biblioteca Munici-

pal de Seia e Realização de formações diversas nas áreas de interesse do projeto do CAOJ.
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Projeto Novo Alavanca

De  acordo  com  a  intervenção  do  projeto  Alavanca  -  eixo  Reinserção  Social  na  área  das

Dependências21, cujo território abrange os concelhos de Seia e Gouveia, é possível identificar

algumas caraterísticas do perfil do toxicodependente e do dependente alcoólico que são alvo da

intervenção neste território.

Atualmente, tem em acompanhamento cerca de 60 indivíduos e 40 familiares. Do universo dos

utentes acompanhados, 10 são do sexo feminino e 50 do sexo masculino. Importa acrescentar

que 15 utentes residem no concelho de Gouveia e 45 têm a sua residência no concelho de Seia.

No  quadro  que  se  segue  é  possível  identificar  algumas  características  do  perfil  do

toxicodependente e do dependente alcoólico que são alvo de intervenção neste território.

Caraterísticas
População

Toxicodependentes Alcoólicos

Sexo Masculino Masculino

Idade Entre os 30 e 53 anos Entre os 25 e os 72

Estado Civil Solteiro Casado

Ocupação Desempregado Desempregado

Agregado Familiar sozinho 2 pessoas

Carta de Condução Não Não

Rendimentos Ausência de rendimentos mensais, refor-
ma ou RSI

Ausência de rendimentos mensais, refor-
ma ou RSI

Habitação Cedida e com condições precárias de ha-
bitabilidade

Própria e com condições mínimas de ha-
bitabilidade

Suporte Social Sem rede de suporte ou pouco presente Presente e desgastado

Médico de Família Às vezes Sim

Habilitação Variável 4º ano

Preconceito Social Verificado Verificado

Traços de Personalidade Tristeza e desmotivação Desmotivação

Quadro 244 - Caraterísticas do Perfil do Toxicodependente e do Dependente Alcoólico. Fonte: Alavanca (2021).

Importa salientar as enormes dificuldades no processo de reinserção socioprofissional devido:

habitual estigma social, fracas competências profissionais, elevada taxa de desemprego, fraco

tecido empresarial nesta zona do país.

21 Este  projeto é  financiado  pelo Serviço  de Intervenção nos  Comportamentos  Aditivos  e  nas Dependências  e  promovido  pela
Associação de Beneficência do Sabugueiro.

Diagnóstico Social 2021-2023  359



No que diz respeito ao número de acompanhamentos por freguesia apresentamos o seguinte

quadro:

Nº de Utentes Freguesia

0 Alvoco da Serra

1 Carragozela e Varzea de Meruge

1 Girabolhos

0 Loriga

1 Paranhos da Beira

1 Pinhanços

1 Sabugueiro

1 Sameice e Santa Eulália

2 Sandomil

2 Santa Comba

3 Santa Marinha e São Martinho

0 Santiago

3 Sazes da Beira

21 Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros

1 Torrozelo e Folhadosa

3 Tourais

1 Travancinha

0 Valezim

2 Vide e Cabeça

1 Vila Cova

45
Quadro 245 - Distribuição do número de utentes por lugar e freguesia. Fonte: Alavanca (2021).

Atendendo ao  exposto,  para minimizar  as  dificuldades sentidas  pelo projeto a  aposta  numa

intervenção  de  proximidade  apresentaria  resultados  mais  positivos.  Outro  aspeto  a  realçar

prende-se com as graves  repercussões nas  famílias com grande desgaste devido à exposição a

situações de disfuncionalidade.

Tratando-se este território de uma zona demarcada do vinho Dão, onde a vinicultura tem uma

expressão muito significativa. Neste sentido, culturalmente há uma forte tradição de ingestão de

bebidas alcoólicas, bem como a proliferação de cafés e espaços diversão.
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Centro de Recursos da Associação de Beneficência Popular de Gouveia

O Centro de Recursos da Associação de Beneficência Popular de Gouveia, entidade credenciada

pelo IEFP, atua enquanto estrutura de suporte e apoio ao Centro de Emprego de Seia e Covilhã

objectivando uma de intervenção especializada no domínio da Reabilitação Profissional.

O Centro de Recursos da Associação de Beneficência Popular de Gouveia, sendo uma entidade

credenciada pelo IEFP, realiza intervenção na rede dos Centros de Recursos do IEFP desde 2002.

Caracteriza-se por um atendimento e acompanhamento específico e adaptado a cada tipo de

deficiência  e/ou  incapacidade,  promovendo  o  desenvolvimento  de  competências  pessoais  e

técnicas  para  a  promoção  e  acesso/  manutenção  ao  emprego  mediante  o  acesso  a  apoios

específicos de emprego (IEFP).

É constituído  por  uma equipa técnica  multidisciplinar,  constituída  por  técnicos  com saberes

transversais  na área de intervenção em reabilitação (psicólogos, assistente social,  sociólogo,

terapeuta  da  fala,  terapeuta  ocupacional,  fisiatra,  médico,  …  )  que  atuam  consoante  as

necessidades do público-alvo, pretendendo promover a integração socioprofissional das pessoas

com deficiência e/ou incapacidade (jovens e adultos) que, evidenciando capacidades produtivas,

têm dificuldades ao nível da integração no mercado de trabalho.

Neste sentido, urge a necessidade de dar conhecimento das medidas e procedimentos existentes

em relação ao suporte com intervenção especializada no domínio da Reabilitação Profissional. Ao

nível do emprego, existe um conjunto de apoios que visam facilitar a integração e manutenção

das pessoas com deficiência e incapacidade no mercado de trabalho, sendo que através da ação

do Centro de Recursos será possível o encaminhamento para os diferentes apoios do IEFP. 

Em relação às atividades inerentes são:

 Informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego (IAOQE) - Visa apoiar as
pessoas na tomada de decisões vocacionais adequadas, disponibilizando a informação necessária
para o efeito, promover a avaliação da sua funcionalidade e incapacidade e a determinação dos
meios e apoios considerados indispensáveis à definição e desenvolvimento do seu Plano Pessoal de
Emprego (PPE). Duração de 4 meses.

 Apoio à Colocação (AC) -  Visa promover a inserção no mercado de trabalho,  através de um
processo  de  mediação  entre  as  pessoas  com  deficiência  e  incapacidades  e  as  entidades
empregadoras, equacionando aspetos relativos à acessibilidade, adaptação do posto de trabalho,
desenvolvimento  de competências  de  empregabilidade,  bem como sensibilizando as  entidades
para  as  vantagens  da  contratação  deste  público,  apoiando  o  candidato  na  procura  ativa  de
emprego e na criação do próprio emprego. Duração de 12 meses.

 Acompanhamento Pós-Colocação (APC) - Visa a manutenção no emprego e a progressão na
carreira, através do apoio técnico a pessoas com deficiência e/ou incapacidades e às respetivas

Diagnóstico Social 2021-2023  361



entidades empregadoras, designadamente, ao nível da criação de condições de acessibilidade, de
adaptação do posto de trabalho e de apoio à reorganização do processo produtivo no início da sua
atividade. Duração de 36 meses.

 Contrato Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiência e Incapacidade - Realização, por
pessoas  com  deficiência  e  incapacidade,  de  atividades  socialmente  úteis  que  satisfaçam
necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos promovidos por entidades
coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante um período máximo de 12 meses.

 Emprego Apoiado em Mercado Aberto -  Atividade profissional desenvolvida por pessoas com
deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida, em postos de trabalho em regime
de  emprego  apoiado,  integrados  na  organização  produtiva  ou  de  prestação  de  serviços  dos
empregadores,  sob  condições  especiais,  designadamente  sob  a  forma  de  enclaves.  Dirigido  a
pessoas com deficiência e incapacidade, inscritas nos centros de emprego ou centros de emprego
e formação profissional, com capacidade de trabalho não inferior a 30 % nem superior a 90 % da
capacidade normal de trabalho de um outro trabalhador nas mesmas funções profissionais.

 Adaptação  de  Postos  de  Trabalho  e  Eliminação  de  Barreiras  Arquitetónicas  -  Apoios
financeiros aos empregadores que necessitem de adaptar o equipamento ou o posto de trabalho às
dificuldades  funcionais  do  trabalhador  com  deficiência  e  incapacidade,  bem  como  eliminar
obstáculos físicos que impeçam ou dificultem o acesso do trabalhador ao local de trabalho ou a
sua mobilidade no interior das instalações. 

Os contactos para esclarecimentos  são:  Centro de Recursos ABPG - Associação de Beneficência

Popular de Gouveia  (Helena Santos  e Sónia Pinhanços) e/ou Serviço de Emprego e Formação

Profissional  de  Seia,  Centro  de  Emprego  e  Formação  Profissional  da  Guarda  (Mário  Júlio

Cardoso).
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Sistematização Diagnóstico

Análise SWOT – Ambiente, Turismo e Energia

Forças Fraquezas

 Águas balneares de qualidade excelente
 Artesanato 
 Aumento da rede de pontos de recolha seletiva  (ecopontos)
 Beleza dos seus espaços naturais
 Biodiversidade de relevância internacional, incluindo um número elevado

de espécies raras, ameaçadas e protegidas por lei.
 Centro de Interpretação da Serra da Estrela
 Cobertura da quase totalidade dos alojamentos do concelho pela rede de

distribuição de água 
 Dinamização  e  organização  de  eventos  temáticos  (e.g.  Cabeça  Aldeia

Natal, Feira do Queijo, Festival da Castanha, Festival do Tremoço, Festa
da Transumância  e dos  Pastores,  Festa de Todos  os Santos, Festas da
Cidade…)

 Diversidade de equipamentos museológicos e interpretativos
 Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG
 Existência  de  transportes  ecológicos  (VaieVem  e  serviço  de  bicicletas

elétricas de uso partilhado)
 Festival de Cinema Ambiental CINEECO
 Intervenções de requalificação da rede viária municipal
 Intervenção Municipal de defesa da floresta
 Loja da Poupança Energética de Seia
 Montanhismo e escalada
 Oferta significativa de Alojamento Local 
 Parque Natural da Serra da Estrela – destino turístico reconhecido
 Percurso pedestre ciclável do rio Seia
 Praias Fluviais com características singulares
 Produtos endógenos diversificados e de elevado reconhecimento nacional
 Rede de Aldeias de Montanha
 Rede Municipal de Percursos Pedestres
 Requalificação dos viveiros florestais da Portela de Arão

 Acesso dos turistas à Torre privilegiando outros itinerários
 Dispersão da área rural
 Ausência de ofertas dirigidas às famílias
 Baixa qualificação dos recursos humanos na área do turismo
 Concentração  de  visitantes  em  determinados  espaços

territoriais (e.g. Torre)
 Dificuldade em manter  o  acesso transitável  às  localidades

situadas  a  maior  altitude,  aquando  das  condições
climatéricas adversas propícias à queda de neve

 Distância dos principais aeroportos do país 
 Elevada sazonalidade da procura turística
 Escassez de  oferta  de transportes  públicos,  especialmente

em espaço rural
 Falta  de  prolongamento  da  rede  de  ciclovias  no  circuito

urbano, estendendo a mesma a zonas de interesse no espaço
rural envolvente

 Falta  de  um  sistema  de  valorização  de  resíduos  urbanos
biodegradáveis e das sobrantes agrícolas e florestais

 Informação e sinalética algo inconsistente, incoerente e não
uniformizada

 Lenta atratividade dos percursos pedestres de montanha
 Manutenção dos espaços de lazer em espaço rural
 Percursos  pedestres  com  renovação  e  adaptação  com

acessibilidades garantidas
 Poucos espaços verdes e/ou lazer no perímetro urbano
 Povoações  dispersas  e  com  poucas  estruturas  de  apoio  à

restauração
 Recursos limitados na gestão do PNSE
 Redução da importância do setor primário, em particular da

agricultura e pastorícia
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Análise SWOT – Ambiente, Turismo e Energia (Cont.)

Forças Fraquezas

 Riqueza e qualidade gastronómica
 Serra da Estrela classificada Geopark Mundial da UNESCO
 Serviço de recolha seletiva porta a porta para comércio e serviços
 Sistema de Recolha de óleos alimentares usados
 Turismo em espaço rural
 Valorização  das  espécies  autóctones,  nomeadamente  castanheiro,

sobreiro, teixo, azereiro, flor dos montes hermínios  
 Valorização do património construído

 Reduzida  e  deficiente  promoção  e  divulgação  do  destino
turístico, especialmente fora do país
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Análise SWOT – Ambiente, Turismo e Energia (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Aposta da administração central  e local  na ruralidade e autenticidade de
lugares e populações da região, principalmente pela crescente preocupação
com a preservação e com a sustentabilidade

 Aumento  da  taxa  de  separação  de  resíduos,  através  da  realização  de
campanhas de sensibilização ambiental dirigidas a vários tipos de público-
alvo e do reforço do número de ecopontos

 Aumento da procura por parte do mercado interno
 Certificação da oferta turística  
 Constituição de rede de estações meteorológicas 
 Criação de estrutura municipal de divulgação climatérica
 Criação de redes de faixa de gestão de combustíveis e mosaico de parcelas

de gestão de combustíveis 
 Desenvolvimento  da  rede  de  percursos  de  Grande  e  Pequena  Rota

abrangente e atrativa
 Desenvolvimento  de  projetos  de  infraestruturação  dos  património  de

interesse natural
 Execução das propostas do Plano de Mobilidade Sustentável, com particular

destaque para a promoção dos transportes públicos e dos modos suaves
 Formação de alunos para o setor do turismo, em particular na ESTH
 Fundos comunitários para articulação entre ambiente e desenvolvimento 
 Implementação  de  medidas  de  eficiência  hídrica  no  sistema  de

abastecimento público de água
 Implementação  de  uma  política  de  gestão  da  resíduos  urbanos

biodegradáveis (RUBs)
 Incentivo ao consumo de produtos locais
 Melhoria  do  nível  de  cobertura  de  população  servida  por  sistemas  de

drenagem de águas residuais e por ETAR
 Melhoria na cooperação entre municípios para a criação de estratégias de

inovação e desenvolvimento do turismo
 Melhoria na rede e acessibilidade aos transportes públicos
 Minimização das situações de roturas nos sistemas de abastecimento de água
 Promover a eficiência energética dos edifícios camarários

 Ameaça dos incêndios 
 Ausência  de  plano  de  monitorização  e  controlo  de

invasoras  lenhosas,  e.g.  mimosas  -  acácia  delbata,
ailanto – ailanthus altissima, acácia das espigas – acacia
longifolia,  cortadeira  – cortaderia  sellona,  háquea-
picante – Hakea sericea

 Banalização da marca Serra da Estrela
 Competitividade territorial entre destinos
 Comprometimento da execução das ações que dependam

da  disponibilização  de  fundos  financeiros  a  nível
nacional e comunitário que sustentem os investimentos
propostos

 Desemprego
 Desertificação dos solos
 Despovoamento e abandono rural e urbano
 Dificuldade  de  fixação  de  emprego  qualificado  no

turismo
 Falta de rentabilidade da floresta
 Impacto  das  alterações  climáticas  (e.g.  incêndios,

tempestades, secas, escassez de água)
 Incapacidade  das  empresas  para  investir  e  falta  de

incentivos  fiscais  atrativos,  pelo  contexto  global
desfavorável ao investimento

 Modificação  do  paradigma  turístico  face  às  alterações
climáticas  (perda  da  importância  da  serra  da  Estrela
enquanto destino turístico de inverno)

 Pagamento das portagens das SCUTS 
 Pandemia e Crise Económica 
 Perda do património natural e cultural
 Redução de empresas ligadas ao comércio tradicional 
 Desinteresse gerado pelas más acessibilidades regionais
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Análise SWOT – Ambiente, Turismo e Energia (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Proximidade de Espanha
 Realização de campanhas de sensibilização ambiental dirigidas a vários tipos

de público-alvo
 Reconhecimento  da  relevância  da  geodiversidade  e  biodiversidade  do

território, quer a nível nacional quer internacional
 Recuperação económica pós pandemia;
 Substituição integral das luminárias de iluminação pública por lâmpadas LED,

visando a otimização energética e a salvaguarda ambiental
 Taxa da procura de experiências de turismo de natureza e aventura
 Tendência para a adoção de estilos de vida saudáveis, incluindo a prática de

atividade física em contacto com a natureza
 Tendência para o absentismo e abandono pode facilitar ações de cadastro e

intervenção preventiva em espaço rural
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Análise SWOT – Coesão Territorial, Acessibilidades e Parcerias

Forças Fraquezas

 Acessibilidades aos diversos serviços públicos
 Diversidade de respostas sociais
 Diversidade geográfica
 Exposocial
 Número de entidades existentes no concelho
 Organização de programação diversificada 
 Qualidade ambiental
 Rede Social e Conselho Local de Ação Social de Seia

 Acessibilidades rodoviárias deficitárias
 Analfabetização
 Despovoamento das freguesias
 Falhas de articulação entre entidades
 Fraca conectividade institucional
 Fraca cultura de partilha interinstitucional
 Índice de envelhecimento
 Orografia do território
 Pirâmide etária
 Produtividade dos setores 
 Relação rural-urbana
 Taxa de desemprego
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Análise SWOT - Coesão Territorial, Acessibilidades e Parcerias (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Acessibilidade digital
 Apoio à Mobilidade Geográfica
 Atratividade do território, integração territorial e cooperação entre regiões
 Aumentar a qualidade de vida
 Competitividade do tecido económico
 Construção de infraestruturas e equipamentos conducentes com a melhoria

da qualidade de vida dos munícipes 
 Criação e desenvolvimento de estruturas/equipamentos de base tecnológica

(Fab-Labs, Makers)
 Desenvolvimento de projetos fronteiriços
 Desenvolvimento urbano sustentável
 Eficiência da administração pública
 Eficiência energética/energias renováveis
 Estimular cooperação interna e supraconcelhia
 Governança territorial participativa
 Incentivos à fixação
 Inovação da base económica
 Partilha de boas práticas e de estratégias de atuação entre parceiros do CLAS

e entre stakeholders do território e/ou com intervenção territorial 
 Programa Rede em Prática
 Promover a inclusão social e a equidade através de uma maior igualdade de

competências territoriais
 Reforço da cooperação e do intercâmbio entre IPSS
 Reforço de serviços públicos de proximidade
 Reforço na I&D

 Ausência de investimento nas infraestruturas por parte
do governo central, nomeadamente IP’s

 Capacidade de captação do investimento
 Carências habitacionais
 Dificuldades de acesso a informação
 Dificuldades na sustentabilidade institucional
 Distribuição de rendimentos
 Escassez  de  qualidade  e  especialização  do  capital

humano
 Grau de utilização das TIC
 Interioridade
 Pandemia COVID-19
 Recursos humanos escassos
 Reforço da comunicação ineficaz
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Análise SWOT - Educação, Formação e Qualificação Profissional

Forças Fraquezas

 Ação Social Escolar Municipal
 Autarquia Familiarmente Responsável
 Cartão Municipal Jovem
 Centro Qualifica ProSena, S.A. – único na zona de abrangência entre Seia

e Guarda dentro da CIM Beiras e Serra da Estrela
 Cidade Amiga das Crianças UNICEF
 Conselho Municipal de Educação
 Desporto escolar expressivo e multidesporto
 Diversidade de entidades educativas e formativas
 Estabelecimentos de ensino  nos  diversos níveis, desde o pré-escolar ao

superior 
 Ludoteca
 Município Amigo do Desporto
 Museu do Brinquedo
para o Ensino Superior
 Programa de Educação para a Saúde
 Programa de Educação Parental
 Recursos humanos especializados
 Recursos humanos especializados
 Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

 Ausência de dinâmica escola-família
 Competências parentais frágeis
 Comunicação  deficitária  entre  as  diferentes  entidades

educativas e formativas
 Desadequação dos modelos de ensino
 Desvalorização do papel da escola
 Escassez de recursos humanos especializados 
 Inexistência  de  dinâmica  entre  os  diferentes

estabelecimentos de ensino dos diversos níveis
 Forma  e  grau  de  envolvimento  e  participação  dos

encarregados de educação e dos alunos na entidade 
 Fracos rendimentos dos agregados familiares 
 Problemáticas familiares
 Relações intra e inter familiares
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Análise SWOT - Educação, Formação e Qualificação Profissional (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Criação de espaços de lazer
 Envolvimento da comunidade
 Equipamentos  municipais  diversos, nomeadamente o Museu  do  Brinquedo,

CISE, a Casa das Artes, o Museu da Eletricidade
 Estágios de Verão para jovens
 Existência de técnicos com competências específicas
 Formação especializada para agentes educativos e/ou formativos
 Fortalecimento dos valores de cidadania
 Incentivo à importância da família 
 Melhorar o apoio às crianças, e.g. parques de brincar, atividades lúdicas e

desportivas nas freguesias diversificadas, bibliotecas nas freguesias
 Mês da prevenção dos maus tratos infantojuvenis
 Oferta educativa e condições de acesso à educação
 Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)
 Programas de prevenção
 Recursos  educativos  específicos  que  pretendem  proporcionar  a  estas

crianças/jovens os mecanismos necessários e facilitadores da sua inclusão,
aprendizagem e formação

 Redução das assimetrias de género
 Reforço da articulação entre entidades

 Acessibilidades rodoviárias
 Acessibilidades Rodoviárias
 Ausência  de  respostas  especificas  de  suporte  à

autonomização de crianças e jovens
 Ausência  de  respostas  para  ocupação  de  crianças  e

jovens
 Características psicossociais dos indivíduos
 Desertificação e despovoamento 
 Dificuldades de construção de projetos de vida 
 Dificuldades familiares
 Escassez de recursos humanos especializados
 Falta de concertação da oferta educativa/formativa
 Fraca consciencialização sobre Direitos Humanos e sobre

a  Convenção dos Direitos das Crianças
 Indisciplina
 Pouca  utilização  da  rua  enquanto  espaço  de

intergeracionalidade  e  de  desenvolvimento  pessoal  e
social

 Violência entre pares
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Análise SWOT – Intervenção Social

Forças Fraquezas

 Cartão Municipal Jovem e Sénior
 Co-construção  de projetos  de vida para indivíduos  com características

biopsicossocias, de saúde e económicas especificas
 Comemoração do Dia da Criança com o envolvimento dos trabalhadores

da CMS
 Criação de espaços verdes e de lazer (e.g. parques, ciclovias, jardins)
 Criação de um parque intergeracional
 Dimensão dos equipamentos coletivos de âmbito social 
 Equipamentos coletivos  de âmbito social no  concelho, abrangendo um

leque diversificado de atividades
 Estratégia Local de Habitação (ELH)
 Entrelaços – lojas sociais concelhias
 Existência  da  Equipa  Local  de  Intervenção  Seia/Gouveia  (Intervenção

Precoce)
 Existência de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
 Existência  de  Instrumentos  de  gestão  do  desenvolvimento  social  e

educacional, e.g. Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social,
Carta Educativa

 Funcionamento do Núcleo Local de Inserção (NLI)
 Implementação de atividades no mês de abril, colocando em prática a

aplicação dos Direitos das Crianças e prevenção dos maus tratos
 Intervenção  das  diversas  equipas  no  território,  nomeadamente,

Rendimento Social de Inserção, EIVIDA, GIPA, Alavanca, CLDS 4G
 Programas  da  Guarda  Nacional  Republicana,  e.g.  Escola  Segura,

Comércio Seguro e Censos Seniores 
 Programa ABEM/Dignitude
 Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas e Programa

Cantina Social
 Redução de tarifas de água para famílias numerosas
 Reforço dos apoios municipais, nomeadamente na saúde e a habitação
 Regulamento Municipal de apoio à Natalidade e à Adoção
 Regulamento Municipal de Apoio à Vacinação

 Ausência de estruturas de suporte de apoio às famílias no
âmbito  da  conciliação  da  vida  familiar  e  profissional
(trabalho por turnos, fins-de-semana)

 Baixos rendimentos das famílias
 Conhecimento  insuficiente  da  população  estrangeira  a

residir no concelho
 Consumo excessivo de substâncias psicoactivas
 Deficit de competências parentais
 Desresponsabilização familiar do seu papel institucional
 Fraca cultura de igualdade de género e de inclusão
 Fragilidade/vulnerabilidade familiar
 Insuficiente  atualização  dos  utilizadores  das  diversas  lojas

socais
 Insuficiência de respostas ao nível do apoio para pagamento

de  despesas  com  arrendamento,  eletricidade,  gás  ou
despesas especificas (e.g. próteses, óculos, equipamento)

 Insuficiência na resposta ao nível da mediação familiar
 Rede viária deficitária
 Redução  da  acessibilidade  aos  transportes  públicos  nas

freguesias
 Tipologia de funcionamento do programa Cantina Social
 Violência doméstica
 Vulnerabilidades familiares
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Análise SWOT – Intervenção Social (Cont.)

Forças Fraquezas

 Regulamento  Municipal  de  Comparticipação  em  despesas  com
Medicamentos

 Seia uma Autarquia Familiarmente Responsável
 Seia uma Cidade Amiga das Crianças UNICEF
 Taxa de IMI enquanto fator de discriminação fiscal positiva às famílias
 Território com Instituições com proximidade aos utentes e às populações
 Orçamento Participativo Municipal
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Análise SWOT – Intervenção Social (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Acompanhamento  da  construção  de  projetos  de  vida  adequados  e
sustentáveis, considerando as características psicossociais dos indivíduos

 Adoção de medidas de acompanhamento de proximidade às famílias
 Atribuir  incentivos  à  fixação  de  profissionais  especializados  na  área  de

intervenção social e de saúde
 Aumento das respostas sociais de apoio às famílias
 Condições  de segurança e conforto dos equipamentos coletivos de âmbito

social
 Disponibilização de espaço do cidadão
 Especialização da oferta dos equipamentos coletivos de âmbito social 
 Existência de equipamentos sociais com espaços disponíveis para outros fins,

auditórios,  salas  de  formação,  espaços  desportivos  ou  polivalentes
(exteriores ou não) e ludobibliotecas

 Implementação de uma atitude ecológica sustentável
 Incentivo à fixação da população, em particular mais jovem
 Incentivo do exercício  de parentalidade visando a proteção das crianças e

jovens
 Incentivo a novas práticas de agricultura e à industria alimentar
 Intervenção  especifica nas  disfuncionalidades  das  famílias  do concelho  de

forma colaborativa e cooperativa
 Investimento na capacitação dos profissionais (saúde, educação, intervenção

social)
 Melhoria da atitude ambiental e dos hábitos de reciclagem
 Melhoria das respostas especificas de suporte a determinados indivíduos da

população, nomeadamente sem retaguarda familiar, em situações de risco
psicossocial,  ou  em  institucionalização  em  fase  de  reintegração  ou
autonomização

 Orçamento Participativo Nacional
 Programa 1.º Direito
 Programa Especial de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
 Programa PARES
 Programa Operacional de inclusão Social e Emprego

 Aumento  da  vulnerabilidade  financeira  das  famílias  e
organizações no território

 Ausência de medidas preventivas e de sustentabilidade
que atenuem efeitos das crises

 Constrangimentos  financeiros  dos  equipamentos
coletivos de âmbito social

 Constrangimentos no acesso aos  equipamentos coletivos
de âmbito social 

 Escassez da oferta da rede viária
 Fraca comunicação institucional
 Fracas acessibilidades
 Frágil tecido empresarial
 Índice de envelhecimento
 Inexistência  de  respostas  especializadas  em  saúde

mental
 Insuficiente  rede  de  transportes  públicos  nas  diversas

freguesias do concelho
 Pandemia COVID-19
 Preponderância  do  financiamento  público  para

construção  de  equipamentos  sociais  geridos  por
entidades  públicas  e  por  entidades  privadas  sem  fins
lucrativos
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Análise SWOT – Intervenção Social (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Potenciar a proximidade com a comunidade para incentivar a participação
 Programa Adélia da CPCJ
 Promoção da intergeracionalidade
 Proximidade com a Comunidades
 Sensibilização  da  Associação  de  Comerciantes  e  dos  Artesãos  para

atendimento ao público dirigido às crianças
 Transferência de Competências para os Municípios 
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Análise SWOT – Saúde e Qualidade de Vida

Forças Fraquezas

 Consultas especialidade no território (e.g. psiquiatria, cardiologia)
 Equipa Multidisciplinar Comunitária (EMC)
 Grupo de Intervenção para a Problemática do Alcoolismo (GIPA)
 Programa de Substituição Opiácea
 Projeto  no  âmbito  dos  comportamentos  aditivos  e  nas  dependências

(ALAVANCA)
 Protocolo com ARS para promoção de hábitos saudáveis no território
 Rede  Nacional  de  Cuidados  Integrados  Continuados  na  ULS  Guarda

Hospital Nossa Senhora da Assunção e Santa Casa da Misericórdia
 Reforço das zonas de atividade física ao ar livre
 Regulamento municipal de apoio à aquisição de medicação e vacinação
 Seia Município Amigo do Desporto
 Seia uma Autarquia Familiarmente Responsável
 Seia uma Cidade Amiga das Crianças UNICEF
 Unidade de Cuidados à Comunidade da ULS Guarda - Centro de Saúde

Seia
 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
 Unidade Móvel de Saúde
 Projeto piloto Programa dos Cuidadores informais
 Requalificação do edifico da ULS Guarda – Centro de Saúde de Seia
 Conjunto significativo de equipamentos culturais

 Ausência de formação/informação para cuidadores formais e
informais

 Ausência de respostas especificas de suporte a determinados
indivíduos  da  população,  nomeadamente  sem  retaguarda
familiar,  em  situações  de  risco  psicossocial,  ou  em
institucionalização  em  fase  de  reintegração  ou
autonomização

 Certo  distanciamento  das  comunidades  imigrantes  dos
eventos  culturais  e  que  a  marca  identitária  do  município
(elitizada) não reflete a diversidade existente, contribuindo
desta forma para a fragmentação da sociedade

 Comportamentos aditivos
 Dependências 
 Dificuldade de acesso aos dados referentes à saúde mental e

tipologias psiquiátricas do concelho
 Dificuldades de acesso aos serviços de saúde
 Dificuldades económicas que se traduzem na não aquisição

de medicação ou consultas de especialidade
 Dificuldades no transporte, acessibilidade e tempo de espera
 Elevado tempo de espera para consultas médicas
 Estigmatização da saúde mental
 Falta de médicos de família e outros profissionais de saúde

(e.g.  pedopsiquiatras,  psicólogos,  terapeutas  da  fala,
enfermeiros)

 Falta de médicos de família, só médico de recurso
 Fraca rede de transportes
 Iliteracia em saúde
 Incidência da Diabetes I e II na população 
 Inexistência  de  rendimentos  adequados  (e.g.  valores  das

pensões, desemprego, emprego precário)
 Inexistência de respostas sociais na área da saúde mental
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Análise SWOT – Saúde e Qualidade de Vida (Cont.)

Forças Fraquezas

 Número  de  casos  de  Polineuropatia  Amiloidótica  Familiar
(PAF)

 Perda de consultas de especialidade
 Pessoas em situação de carência económica com dificuldades

de fazer  face  às  despesas  várias, incluindo pagamento  de
medicamentos ou de transporte para a sua deslocação

 População  com dificuldades  de autonomia,  nomeadamente
ao  nível  da  saúde  e  higiene  e  na  realização  de  exames,
consultas, de forma autónoma

 Prevalência de doenças do foro mental
 Quadros psicopatológicos
 Respostas  de  apoio  aos  cuidadores  informais  são  ainda

escassas  seja  ao  nível  da  informação,  formação  e
capacitação;  do  apoio  em  termos  de  saúde  (incluindo
psicológico);  da  garantia  do  direito  ao  descanso;  da
possibilidade  de  conciliar  prestação  de  cuidados  e  vida
profissional

 Tempo de espera nas diversas resposta do sistema nacional
de saúde

 Violência doméstica 
 Vulnerabilidade em matéria de alimentação 
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Análise SWOT – Saúde e Qualidade de Vida (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Adesão de Seia à Rede das Cidades Saudáveis
 Agendamento de consultas e exames em simultâneo 
 Aplicação de programas de educação para a saúde
 Beneficiação das estruturas desportivas existentes
 Conciliação entre vida profissional vida familiar
 Cuidados de proximidade no âmbito da saúde mental
 Dinamização dos espaços verdes e de lazer
 Diversificação da oferta de respostas  a pessoas com deficiência  e doença

mental  complementares,  como  exemplo  um  Centro  de  Atividades
Ocupacionais, Fórum Sócio Ocupacional

 Estatuto do Cuidador Informal
 Humanização dos serviços de saúde
 Implementação  de  um  selo  de  compromisso  de  oferta  de  alimentação

saudável em estabelecimentos concelhios
 Literacia  em  saúde,  abrangendo  as  terapêuticas  não  convencionais

regulamentadas e reforçando o recurso a plataformas digitais
 Prevenção dos riscos psicossociais no local de trabalho
 Promoção da participação  dos alunos  na definição de projetos  e  medidas

locais de promoção da saúde em contexto escolar
 Promoção de Protocolos entre IPSS e Juntas de freguesia/Uniões
 Promoção  de  uma  rede  de recursos  qualificados  de apoio  aos  cuidadores

informais e formais de pessoas em situação de dependência
 Realização de ações que favoreçam o bem-estar emocional no contexto dos

estabelecimentos de ensino concelhios
 Reforçar  as  condições  físicas  e  ambientais  do  território  que  promovam a

adoção de comportamentos e estilos de vida mais saudáveis
 Terapias ocupacionais na comunidade

 Acessibilidades
 Dificuldades de conciliação vida-trabalho
 Encerramento de consultas de especialidade
 Escassez de profissionais especializados
 Estigmatização da saúde mental
 Existência de famílias disfuncionais 
 Falta de hábitos de vida saudáveis
 Fraca participação cívica
 Grandes dificuldades de construção de projetos de vida

adequados  e  sustentáveis,  considerando  as
características psicossociais dos indivíduos

 Pandemia(s), nomeadamente COVID-19
 Vulnerabilidade económica
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Análise SWOT – Tecido Empresarial, Empregabilidade e Empreendedorismo

Forças Fraquezas

 Aplicação de medidas governamentais, programas específicos do IEFP
 Existência de recursos humanos especializados

 Desemprego de longa duração
 Despovoamento
 Envelhecimento da população
 Fraca oferta de rede de transportes públicos
 Graves carências na rede viária
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Análise SWOT – Tecido Empresarial, Empregabilidade e Empreendedorismo (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Abrangência do Vai e Vem
 Atração  e  manutenção  do  capital  humano  qualificado  na  organização,

promovendo simultaneamente a motivação dos mesmos e o aumento da sua
produtividade

 Atribuição de prémio municipal à empresa do ano
 Campanhas  de  atração  e  retenção  de  clientes,  parceiros,  fornecedores  e

investidores no território
 Caracterização  do  tecido  empresarial  e as  suas  necessidades  em recursos

humanos e inovação
 Criação  de  programa  municipal  de  incentivo  ao  empreendedorismo,

nomeadamente jovem e da população feminina
 Dinamização de campanhas para redução dos riscos psicossociais nas diversas

entidades do território
 Dinamização da Fábrica de Empreendedorismo e Neteworking  da Serra da

Estrela (FENSE), para espaço de coworking e incubadora de empresas
 Estágios de Verão para jovens
 Implementação  de  ações  de  prevenção  primária  na  área  dos  riscos

psicossociais
 Programa  municipal  de  atribuição  de  prémios  ambientes  profissionais

saudáveis
 Promoção de um diferencial competitivo nas organizações do território
 Redução das assimetrias de género
 Redução de eventuais cenários de escassez de recursos naturais
 Reforço da articulação entre entidades
 Resiliência para a gestão de riscos e cenários de crise
 Respostas concertadas na elaboração dos planos formativos
 Sensibilização  do  tecido  empresarial  para  a  responsabilidade  social

desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade
 Sensibilização para a inclusão de pessoas em situação de desigualdade
 Sensibilização para conciliação vida-trabalho

 Acessibilidades rodoviárias
 Ausência de dinâmica empresarial
 Ausência  de  respostas  especificas  de  suporte  a

determinados  indivíduos  da  população,  nomeadamente
sem  retaguarda  familiar,  em  situações  de  risco
psicossocial,  ou  em  institucionalização  em  fase  de
reintegração ou autonomização

 Diferenças salariais de género
 Dificuldades  de  construção  de  projetos  de  vida

adequados  e  sustentáveis,  considerando  as
características psicossociais dos indivíduos

 Escassez  de  recursos  humanos  para  solicitações  de
emprego, nomeadamente na área social e da hotelaria e
restauração

 Escasso compromisso com a conciliação da vida familiar
e vida profissional

 Oferta de Emprego Precário
 Salários desadequados ao posto de trabalho ou horário

de trabalho
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Análise  SWOT –  Vulnerabilidades  (Envelhecimento,  Deficiências,  Habitação,  Multiculturalidade,  Pandemia,  Segurança  e

Violência, Sem-abrigo)

Forças Fraquezas

 Apoio Municipal na Reabilitação de Imóveis 
 Cartão Sénior Municipal 
 Equipa  de  intervenção  para  a  Problemática  da  Violência  Doméstica

(EIVIDA)
 Entrelaços – lojas sociais do concelho
 Estratégia Local de Habitação (ELH)
 Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)
 Grupo de Trabalho Envelhecimento, Pessoa Idosa, Intergeracionalidade e

Dependentes 
 PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
 Programas da GNR, Escola Segura, Comércio seguro, Censos Sénior
 Programa Municipal Oficina Domiciliária
 Regulamento Municipal de Apoio à Aquisição de Medicação
 Regulamento Municipal de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos
 Seia parceira da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas

de Tráfico de Seres Humanos 
 Seia uma Autarquia Familiarmente Responsável
 Seia uma Cidade Amiga das Crianças UNICEF
 Seia uma Cidade Amiga do Desporto
 Taxa de cobertura das IPSS
 Técnicos especializados em Educação Parental

 Abandono e absentismo familiar
 Apesar da elevada oferta institucional concelhia,verifica-se

fraca disponibilidade para atuação em situações especificas,
e.g. fase aguda com estabilidade médica, acolhimento

 Aprofundamento  do  conhecimento  efetivo,  quantitativo  e
qualitativo,  da  realidade  concelhia  ao  nível  das
vulnerabilidades

 Baixa participação cívica de elementos de outras culturas
 Barreira linguística
 Barreiras arquitetónicas
 Dificuldades  da  área  da  saúde  em  conseguir  respostas

efetivas  e  adequadas  às  solicitações  e  exigentes
necessidades dos utentes do concelho e de outros

 Dificuldades de acolhimento nas Estruturas Residenciais para
Pessoas Idosas (ERPI)

 Elevada incidência de psicopatologias 
 Escassez de formação especifica especializada 
 Exclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade

social
 Existência  de  agrupamentos  de  alojamentos  não  clássicos

(barracas, roulottes)
 Existência  de  comportamentos  de  discriminação  e/ou

preconceito
 Famílias disfuncionais
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Análise  SWOT –  Vulnerabilidades  (Envelhecimento,  Deficiências,  Habitação,  Multiculturalidade,  Pandemia,  Segurança  e

Violência, Sem-abrigo) (Cont.)

Forças Fraquezas

 Fraca preservação habitacional e de equipamentos da zona
histórica 

 Fracas Acessibilidades 
 Fracos rendimentos
 Habitação degradada
 Habitações  isoladas/  dispersas  dos  aglomerados

populacionais
 Incapacidade e/ou pouca disponibilidade institucional (ERPI)
 Incidência de indisciplina e violência em meio escolar
 Índice de criminalidade no território
 Inexistência  de  espaços  adequados  de  audição  ou

intervenção adequados às diferentes etapas do ciclo de vida
 Inexistência de habitação social
 Inexistência  de  programas  de  apoio  ao

arrendamento/compra de habitação
 Manutenção das dificuldades de articulação e de divulgação

das diversas equipas do território
 Negligência familiar
 Número reduzido de recursos humanos nas forças policiais
 Pouca  oferta  de  arrendamento  e  a  existente  com  fracas

condições de habitabilidade
 Taxa de envelhecimento
 Taxa  elevada  de  doentes  negligenciados,  doentes  com

úlceras de pressão
 Taxas elevadas de IMI e água
 Valores elevados dos arrendamentos
 Violência doméstica com taxa elevada de incidência
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Análise  SWOT –  Vulnerabilidades  (Envelhecimento,  Deficiências,  Habitação,  Multiculturalidade,  Pandemia,  Segurança  e

Violência, Sem-abrigo) (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Acolhimento e integração de imigrantes
 Acompanhamento na construção e implementação do projeto de vida
 Ajuste da taxa de IMI
 Alerta e intervenção comunitária, ao longo do ciclo de vida
 Aplicação de Projetos piloto no território
 Autarquias locais intervenção direcionada à população
 Conhecimento das perspetivas do envelhecimento e papel dos Mais Velhos
 Criação de programa municipal de arrendamento jovem
 Criação  de  respostas específicas  de suporte  a determinados  indivíduos  da

população, nomeadamente com incapacidade e/ou deficiência 
 Cursos de língua portuguesa (português para todos)
 Dinamização de campanhas de sensibilização e prevenção (e.g. violências,

envelhecimento saudável, diminuição de riscos, inclusão social)
 Discussão de casos em dinâmicas de intervisão
 Disponibilização de novos fogos de habitação social
 Existência da Equipa Multidisciplinar Comunitária
 Formação (profissionais, cuidadores informais)
 Formação de competências pessoais e sociais
 Formação de mediadores municipais interculturais
 Fortalecimento dos valores de cidadania
 Gabinete de apoio especializado itinerário 
 Importância  da  administração  local  e  da  promoção  das  atribuições  das

autarquias locais
 Incentivo à importância da família e dos cuidadores informais, atuação na

negligência familiar
 Integração na comunidade de grupos étnicos
 Planeamento Familiar
 Programa de mentores para imigrantes
 Programa de mudanças de atitudes no mercado de trabalho

 Acessibilidade difícil às diversas respostas sociais
 Aumento  da  população  imigrante  sem  situação

regularizada
 Baixos rendimentos das famílias
 Barreira linguísticas, culturais e religiosas
 Bulliyng
 Características  do  nosso  território,  e.g.  dimensão,

isolamento geográfico e social
 Dependências
 Despovoamento
 Dificuldades familiares
 Discriminação e/ou preconceito
 Endividamento familiar
 Escassez de atividades nas entidades
 Exclusão  social  de  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade social
 Existência de pessoas sem abrigo
 Fraca consciencialização sobre os Direitos Humanos e da

Convenção sobre os direitos das Crianças
 Fracas condições económicas
 Fraco  envolvimento  das  populações  em  questões  de

cidadania e voluntariado
 Grandes dificuldades de construção de projetos de vida

adequados  e  sustentáveis,  considerando  as
características  psicossociais  dos  indivíduos,
independentemente do seu posicionamento no ciclo de
vida

 Iliteracia informática
 Más condições de habitabilidade
 Maus tratos
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Análise  SWOT –  Vulnerabilidades  (Envelhecimento,  Deficiências,  Habitação,  Multiculturalidade,  Pandemia,  Segurança  e

Violência, Sem-abrigo) (Cont.)

Oportunidades Ameaças

 Programas de prevenção em diferentes fases, e.g. aprender a envelhecer,
envelhecer ativo e saudável, tipologia de cuidados

 Programas governamentais (Porta65)
 Promoção de campanhas contra a discriminação
 Proporcionar atividades de lazer e ocupação dos tempos livres
 Provedor identitário
 Questões legais e legislativas
 Reabilitação Urbanística
 Reforçar  a  apresentação  de  boas  práticas,  disseminação  das  mesmas  e

estabelecimento de parcerias efetivas no seio do CLAS
 Retomar  o  Grupo  de  Trabalho  Envelhecimento,  Pessoa  Idosa,

intergeracionalidade e dependentes
 Sensibilização dos órgãos de gestão de entidades
 Voluntariado através BLV de Seia e das diversas entidades de carácter social

ou outro do território

 Pandemias e situações de catástrofe ou emergência
 Rendas elevadas
 Saúde mental
 Taxa de IMI
 Violência contra idosos
 Violência doméstica
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ANEXOS
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Anexo 1 - LISTAGEM ENTIDADES PARCEIRAS

    1. ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela

    2. Agrupamento de Escolas de Seia

    3. Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho

    4. Associação ACASES – Academia Sénior de Seia

    5. Associação Artesãos da Serra da Estrela

    6. Associação Beneficência do Sabugueiro

    7. Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Torroselo

    8. Associação de Beneficência Para São Martinho

    9. Associação de Beneficência Social e Cultural de Tourais

   10.  Associação de Beneficência e Solidariedade de Lajes (ABSL)

  11.  Associação de Promoção Social dos Habitantes da Freguesia de Vide – Lar D.ª Guiomar

Almeida Santos

    12.  Associação de Solidariedade e Acção Social de Carragozela

    13.  Associação Empresarial da Serra da Estrela

    14. Associação Humanitária de Paranhos da Beira 

    15. Associação Humanitária de Sandomil

    16.  Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia

    17. Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços

    18. Associação Loriguense de Apoio à 3.ª Idade

    19. Associação Valezinense de Apoio à Terceira Idade

    20. Casa de Santa Isabel – Instituto de Pedagogia Curativa e Socioterapia  

    21. Casa do Povo de Seia

    22. Casa do Povo de Vide

    23. Centro Cultural e Recreativo de Sandomil

    24. Centro de Apoio à 3.ª Idade de Cabeça

    25. Centro Paroquial de Assistência e Formação Social de Alvoco da Serra

    26. Centro de Assistência Paroquial de Loriga – Casa de Repouso de Nossa Senhora da Guia

    27. Centro de Assistência Social Nossa Senhora de La Salette

    28. Centro de Solidariedade Social de Vila Cova à Coelheira

    29. Centro Paroquial de Seia

    30. Centro Social da Lapa dos Dinheiros

    31. Centro Social da Quinta do Monterroso

    32. Centro Social e Paroquial Santa Marinha
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    33. Centro Social Paroquial Sazes da Beira

    34. Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Seia

    35. Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

    36. Escola Evaristo Nogueira

    37. Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda

    38. Fundação Angelina Ferreira Moutinho

    39. Fundação Aurora Ressurreição Coelho Borges

    40. Fundação Dr. António Vieira T. M. Albuquerque – Casa de Repouso Nossa Senhora do Socorro

    41.  Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”

    42. Guarda Nacional Republicana (GNR)

   43. IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., Centro de Emprego e Formação

Profissional da Guarda – Serviço de Emprego e Formação Profissional de Seia

    44. ISS IP – Centro Distrital de Segurança Social da Guarda

    45. Junta de Freguesia de Alvoco da Serra

    46. Junta de Freguesia de Loriga

    47. Junta de Freguesia de Pinhanços

    48. Junta de Freguesia de Sazes da Beira

    49. Junta de Freguesia de Vila Cova à Coelheira

    50. Liga dos Amigos do Hospital Nossa Senhora da Assunção (LAHNSAS)

    51. Pro Sena S. A. - Escola Profissional Serra da Estrela

    52. Residência Sénior D. Emília

    53. Santa Casa da Misericórdia de Seia

    54. Solar do Mimo – Centro de Acolhimento de Crianças em Risco 

    55. ULS Guarda EPE – Centro de Saúde de Seia

    56. ULS Guarda EPE – Hospital Nossa Senhora da Assunção

    57. União de Freguesias de Carragozela e Várzea de Meruge

    58. União de Freguesias de Sameice e Santa Eulália

    59. União de Freguesias de Torrozelo e Folhadosa

    60. União de Freguesias Seia, São Romão, Lapa Dinheiros

    61. União de Freguesias de Vide e Cabeça
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Anexo 2 - REGULAMENTO INTERNO DA REDE SOCIAL DE SEIA E DO CONSELHO LOCAL DE

AÇÃO SOCIAL DA REDE SOCIAL DE SEIA

REGULAMENTO INTERNO DA REDE SOCIAL DE SEIA 

E DO

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DA

REDE SOCIAL DE SEIA
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PREÂMBULO

A Rede Social  insere-se no contexto de uma geração de políticas sociais ativas, baseadas na

responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade em prol da erradicação da pobreza e

da exclusão social em Portugal. Foi criada através da  Resolução do Conselho de Ministros n.º

197/97 de 18 de Novembro de 1997 e da Declaração de Retificação n.º 10 – O/98. Posteriormente

foi publicado o Despacho Normativo n.º 8/2002 de 12 de Fevereiro e o Decreto – Lei n.º 115/2006

de 14 de Junho.

A  Rede  Social  pretende  fomentar  uma  consciência  coletiva  e  responsável  dos  diferentes

problemas sociais e incentivar redes de apoio integrado de âmbito local, sendo definida como

um fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão livre de atores sociais de

diferente natureza e áreas de intervenção.

A Rede Social tem por objetivo fomentar a concertação e união de esforços tendo por base os

documentos de Planeamento Estratégico (Diagnóstico Social Local,  Plano de Desenvolvimento

Estratégico e Plano de Ação).

A Rede Social de Seia pretende impulsionar um trabalho em rede, baseado na congregação de

esforços entre todos os parceiros envolvidos, respeitando a igualdade, a identidade e o saber de

cada um, com vista à consensualização de objetivos,  à otimização de recursos endógenos e

exógenos do território e à concertação das ações. Este fórum de articulação é operacionalizado

através do órgão que se denomina por CLAS.

CAPÍTULO I

REDE SOCIAL

Artigo 1º

Conceito e Objetivos

1 –  A rede social é uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados

que tem por objetivos:

a) Combater a pobreza e a exclusão social e promovera inclusão e coesão sociais;

b) Promover o desenvolvimento social integrado;

c) Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências

e recursos;
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d) Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos do Plano

Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI);

e) Integrar os objetivos da promoção da igualdade de género, constantes do Plano Nacional

para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento;

f) Garantir  uma maior  eficácia e  uma melhor cobertura e organização  do  conjunto  de

respostas e equipamentos sociais ao nível local;

g) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em

geral.

2  –  A rede  social  assenta  no  trabalho  de  parceria  alargada,  efetiva  e  dinâmica  e  visa  o

planeamento estratégico da intervenção social local, que articula a intervenção dos diferentes

agentes locais para o desenvolvimento social.

Artigo 2º

Princípios de Ação da Rede Social

As ações desenvolvidas no âmbito da rede social, bem como o funcionamento de todos os seus

órgãos, orientam-se pelos princípios da subsidiariedade, integração, articulação, participação,

inovação e igualdade de género.

Artigo 3º

Princípio da Subsidiariedade

No quadro do funcionamento da rede social, as decisões são tomadas ao nível mais próximo das

populações e só depois de explorados todos os recursos e competências locais se apela a outros

níveis sucessivos de encaminhamento e resolução de problemas.

Artigo 4º

Princípio da Integração

A intervenção social e o incremento de projetos locais de desenvolvimento integrado fazem-se

através da congregação dos recursos da comunidade.

Artigo 5º

Princípio da Articulação

Na implementação da rede social procede-se à articulação da ação dos diferentes agentes com

atividade na área territorial respetiva, através do desenvolvimento do trabalho em parceria, da

cooperação e da partilha de responsabilidades.
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Artigo 6º

Princípio da Participação

No quadro da rede social, a participação deve abranger os atores sociais e as populações, em

particular as mais desfavorecidas, e estender-se a todas as ações desenvolvidas.

Artigo 7º

Princípio da Inovação

Na implementação da rede social privilegia-se a mudança de atitudes e de culturas institucionais

e a aquisição de novos saberes, inovando os processos de trabalho, as suas práticas e os modelos

de intervenção em face das novas problemáticas e alterações sociais.

Artigo 8º

Princípio da Igualdade de género

No quadro da rede social, o planeamento e a intervenção integram a dimensão de género quer

nas medidas e ações quer na avaliação do impacte.

Artigo 9º

Funcionamento da Rede Social

1 – A intervenção social da Rede Social ocorre ao nível local e faz-se através de:

a) Contactos regulares entre responsáveis e técnicos dos projetos de intervenção social

existentes na mesma área de forma a garantir a complementaridade das intervenções e a

otimização dos recursos;

b) Integração no diagnóstico, no plano de desenvolvimento social, nos planos de ação e no

sistema de informação concelhio, de programas e projetos do Ministério da Solidariedade,

do  Emprego e da Segurança Social  e  de outros ministérios responsáveis  por  áreas  com

intervenção relevante naquele território;

c) Contratualização  de  um modelo  de  intervenção  territorial  integrado  através  de  um

protocolo entre entidades gestoras dos programas envolvidos e entidades promotoras dos

projetos  com intervenção na  área  considerada  de  forma a  racionalizar  os  recursos  na

mesma área de intervenção.

Artigo 10º

Planeamento Integrado e Participado

1 –  O processo de planeamento integrado de intervenção no âmbito da rede social tem como

objetivos a cobertura equitativa e adequada de serviços e equipamentos e a rentabilização dos

recursos locais e tem como finalidade o desenvolvimento social local através:
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a) Do Diagnóstico Social (DS);

b) Do Plano de Desenvolvimento Social (PDS);

c) Do Plano de Ação;

d) Do Sistema de Informação (SI).

Artigo 11º

Estrutura Orgânica da Rede Social

1 –  A Rede Social do Concelho de Seia é composta por um Conselho Local de Ação Social que

integra o Plenário e o respetivo Núcleo Executivo.

2 – Para prossecução dos objetivos do CLAS, podem ser criados grupos de trabalho temáticos, de

carácter  sectorial ou territorial, em resposta à multidimensionalidade e transversalidade das

problemáticas que queiram um tratamento específico.

CAPÍTULO II

CONSELHO DE AÇÃO SOCIAL

OBJETO, NATUREZA E OBJETIVOS

Artigo 12º

Objeto

O  presente  regulamento  interno  define  e  dá  a  conhecer  os  princípios  que  obedece  a

constituição, organização e funcionamento do Conselho Local de Ação Social de Seia, adiante

designado por CLAS, constituído a 03/11/2003 nos termos da Resolução de Conselho de Ministros

n.º  197/97,  de  18  de  Novembro,  que  criou  a  Rede  Social  e,  posteriormente,  alterado pelo

Decreto- Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, que consagra os princípios, finalidades e objetivos da

Rede Social, bem como a constituição, funcionamento e competência dos seus órgãos.

Artigo 13º

Natureza

1 –  O CLAS de Seia é um órgão local de concertação e congregação de esforços, funcionando

como um espaço privilegiado  de  diálogo e análise  dos  problemas,  visando a erradicação ou

atenuação da pobreza e exclusão social pela promoção do desenvolvimento social local.
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2 –  O CLAS de Seia baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica e visa o

planeamento estratégico da intervenção social local, que articula a intervenção dos diferentes

agentes locais para o desenvolvimento social.

3 – O CLAS de Seia é constituído por entidades públicas e privadas com ou sem fins lucrativos,

com intervenção direta ou indireta na área social e a que ele adiram de livre vontade.

4  –  As  decisões  tomadas  no  CLAS  de  Seia  serão  tomadas  por  maioria,  numa  lógica  de

compromisso coletivo, constituindo orientações que influenciem as tomadas de decisão de cada

um dos parceiros.

Artigo 14º

Objetivos

1 – O CLAS de Seia tem como principais objetivos:

f) Combater a pobreza e a exclusão social, promovendo a inclusão e a coesão sociais;

g) Promover o desenvolvimento social integrado através da implementação do planeamento

integrado e sistemático, que potencie sinergias, competências e recursos;

h) Contribuir  para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos do Plano

Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI);

i) Garantir a integração dos objetivos da promoção para a igualdade do género;

j) Garantir  uma  maior  eficácia,  uma  melhor  cobertura  e  organização  do  conjunto  de

respostas e equipamentos ao nível local;

k) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em

geral.

Artigo 15º

Âmbito Territorial

O âmbito territorial do CLAS de Seia é o concelho de Seia.

Artigo 16º

Sede de funcionamento

1 –  A rede Social de Seia está sediada em instalações do Município de Seia que disponibiliza e

coordena  todos  os  recursos  humanos,  técnicos,  financeiros  e  logísticos,  necessários  ao  seu

funcionamento.
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2  – As  reuniões  do  CLAS  realizar-se-ão  em instalações  do  Município  ou  outras  cedidas  por

qualquer dos parceiros, sempre que tal for necessário e haja disponibilidade para o efeito.

Artigo 17º

Composição do CLAS

1 – O CLAS, de acordo com o estatuído no artigo 21.º do Decreto-Lei 115/2006, de 14 de Junho

integra:

a) O presidente da câmara municipal ou o responsável máximo da entidade que preside; 

b) As entidades ou organismos do sector público, nomeadamente os tutelados pelos membros

do Governo nas áreas do emprego, segurança social, educação, saúde, justiça, administração

interna, obras públicas e ambiente;

c) As instituições que desenvolvam respostas sociais, mediante a celebração de acordos de

cooperação com organismos públicos, ou, nas situações em que o número de instituições, por

área de intervenção, é igual ou superior a 10, podem as mesmas designar um representante,

assegurando-se em todos os casos a participação no CLAS de cada sector de intervenção

social;

d) Os presidentes das juntas de freguesia do respetivo concelho ou cinco representantes

eleitos entre os presidentes de junta de freguesia por cada 30 freguesias;

e) Os conselheiros locais para a igualdade de género, quando existam.

2 – O CLAS pode ainda integrar:

a) Entidades sem fins lucrativos, tais como associações sindicais, associações empresariais,

instituições  particulares  de  solidariedade  social  ou  equiparadas,  organizações  não

governamentais,  associações  humanitárias,  associações  de  desenvolvimento  local,

associações culturais e recreativas e outras instituições do sector cooperativo e social;

b) Entidades com fins lucrativos e pessoas dispostas a contribuir de modo relevante para o

desenvolvimento social  local,  nomeadamente  através  dos  seus  conhecimentos  técnicos,

intervenção comunitária ou contributos financeiros.

3 – Devem também participar nos trabalhos do CLAS, sem direito a voto, representantes de

outras estruturas de parceria que intervêm designadamente no âmbito social e da educação,

representantes  de  projetos  ou  pessoas  com  conhecimentos  especializados  sobre  temas  ou

realidades concelhias.

4 – Nos casos em que os membros do CLAS considerem unanimemente que é necessário um

sistema de representatividade para garantir a operacionalidade do seu funcionamento ou quando

o número de entidades representadas ultrapassa as 75,  devem defini-lo no seu regulamento

interno.
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5 – As entidades pertencentes ao CLAS serão indicadas num anexo ao presente regulamento que

anualmente será atualizado de acordo com as adesões aprovadas.

Artigo 18º

Condições de adesão ao CLAS

1 – A adesão das entidades referidas na alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do nº2 do artigo anterior

depende de as mesmas exercerem a sua atividade na respetiva área geográfica ou de o seu

âmbito de intervenção ser relevante para o desenvolvimento social local.

2 – A adesão das entidades e das pessoas referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior carece

da aprovação pela maioria dos membros que compõem os CLAS mediante critérios de adesão

estipulados no respetivo regulamento interno.

Artigo 19º

Constituição do CLAS

1 – A constituição dos CLAS e a adesão de novos membros são deliberadas em sessão plenária,

ficando registadas em ata assinada por todos os parceiros presentes.

2 – A adesão dos membros dos CLAS é concretizada em formulário próprio, tendo cada entidade

aderente de indicar o representante e respetivo substituto/a.

3  – Os  representantes  das  entidades  aderentes  ao  CLAS  têm,  obrigatoriamente,  de  estar

mandatadas com poder de decisão para o efeito, caso não tenham sido indicados no momento da

sua adesão ou tenham existido alterações posteriores aos elementos indicados.

Artigo 20º

Presidência do CLAS

1 – O CLAS é presidido pelo presidente da câmara municipal.

2 – Compete ao presidente do CLAS convocar as reuniões, presidir e dinamizar o plenário, bem

como informar o plenário de todos os pareceres emitidos pelo núcleo executivo.

3 – O presidente da câmara municipal pode delegar a presidência do CLAS num vereador da

câmara municipal, sem faculdade de subdelegação.

4–  Quando  seja  impossível  a  assunção  da  presidência  do  CLAS  pelo  presidente  da  câmara

municipal, é eleito, por maioria, um outro membro pelo período de dois anos.

Artigo 21º

Funcionamento dos CLAS

1 – O CLAS funciona em plenário, composto pelos representantes de todos os seus membros.
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2 – Sempre que necessário para o bom exercício das suas competências, o CLAS pode organizar-

se em grupos de trabalho.

Artigo 22º

Competências do plenário do CLAS

1 –  Compete à Presidência do CLAS, de acordo com o estatuído no artigo 26.º do Decreto-Lei

115/2006, de 14 de Junho:

a) Representar o CLAS;

b) Convocar sessões ordinárias e extraordinárias;

c) Admitir as propostas e informações;

d) Dirigir os trabalhos, nomeadamente os pontos da agenda;

e)Presidir às sessões, declarar a sua abertura, suspensão ou encerramento;

f) Conceder a palavra aos membros e assegurar o cumprimento da agenda;

g) Limitar o tempo de uso da palavra para assegurar o bom funcionamento dos trabalhos;

h) Dar  oportuno  e  resumido  conhecimento  ao  plenário  das  informações,  explicações  e

convites que lhe forem dirigidos;

i) Por à discussão e votação as propostas e informações;

j) Tornar público o deliberações aprovadas pelo plenário;

k) Informar o plenário de todos os pareceres emitidos pelo núcleo executivo;

l) Assegurar em geral o cumprimento do regulamento e das deliberações.

2 – Compete ao Plenário do CLAS desenvolver  as competências estatuídas no artigo 26.º do

Decreto-Lei 115/2006, de 14 de Junho:

a) Aprovar o seu regulamento interno;

b) Proceder à constituição do seu núcleo executivo;

c)  Criar  grupos  de  trabalhos  temáticos,  sempre  que  considerados  necessários  para  o

tratamento de assuntos específicos;

d)  Fomentar  a  articulação  entre  organismos  públicos  e  entidades  privadas,  visando uma

atuação concertada na prevenção e resolução dos problemas locais  de  exclusão social  e

pobreza;

e)  Promover  e  garantir  a  realização  participada  do  diagnóstico  social,  do  plano  de

desenvolvimento social (PDS), e dos respetivos planos de ação anuais;

f) Aprovar e difundir o diagnóstico social e o PDS, assim como os seus respetivos planos de

ação anuais;
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g)  Promover a participação dos parceiros e facultar toda a informação necessária para a

correta  atualização  do  sistema de informação nacional  a  disponibilizar  pelo Instituto de

Segurança Social, ISS, I.P;

h) Avocar e deliberar sobre qualquer parecer emitido pelo núcleo executivo;

i) Tomar conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre o Estado, as autarquias, as

instituições de solidariedade social e outras entidades que atuem no concelho;

j)  Apreciar  os  problemas  e  propostas  que  sejam apresentadas  pelas  CSF,  ou  por  outras

entidades,  e  procurar  as  soluções  necessárias  mediante  a  participação  de  entidades

competentes representadas, ou não, no conselho local de ação social;

l) Avaliar, periodicamente, a execução do PDS e dos planos de ação;

m)  Promover ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor consciência

coletiva dos problemas sociais;

n)  Submeter  à  decisão  das  entidades  competentes  as  questões  e  propostas  que  não  se

enquadrem na sua área de intervenção;

Artigo 23º

Funcionamento do Plenário

1 – O CLAS de Seia reúne ordinariamente 2 vezes por ano, em data, local e horário considerado

adequado.

2 – O CLAS de Seia poderá reunir-se extraordinariamente em Plenário, por iniciativa da sua

presidência, por proposta no Núcleo Executivo ou quando solicitado por 1/3 dos membros que o

compõem. 

3 – As convocatórias são sempre feitas pela presidência do CLAS, e remetidas com pelo menos 8

dias de antecedência no caso das reuniões ordinárias e de 5 dias nas extraordinárias, seguindo a

convocatória pelo meio de comunicação mais expedito acompanhada da respetiva ordem de

trabalhos.

4 – A documentação relacionada com a ordem de trabalhos deverá ser distribuída aos parceiros

com a antecedência de, pelo menos, 2 dias úteis, sendo enviada pelo meio de comunicação mais

expedito.

5 – Os assuntos que por falta de tempo, ficarem por decidir, transitarão para a agenda de um

plenário extraordinário a realizar-se no prazo de 15 dias.

6 – Sempre que necessário, o CLAS de Seia poderá organiza-se em grupos de trabalho.

7 – Cada entidade ou serviço poderá estar representado por um, ou por ambos os elementos

(representante e substituto/a) já previamente identificados como representantes da instituição

ou serviço, tendo contudo apenas um deles direito a voto. 
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8 – Caso  compareça  algum elemento no plenário  do CLAS,  que  não  tenha  sido  identificado

previamente pela entidade ou serviço, deverá o mesmo vir munido de documento que comprove

os  poderes  de  representação,  sob  pena  de  não  poder  votar  os  assuntos  que  careçam  de

aprovação.

Artigo 24.º

Quórum e deliberações

1  – Em  caso  de  falta  de  quórum,  o  plenário  reunirá  15  minutos  depois  com  os  membros

presentes.

2 – O CLAS de Seia delibera por maioria de votos dos membros presentes, não contando as

abstenções para o apuramento de maioria e em caso de empate o presidente tem direito de voto

de qualidade.

3 – Cada entidade, membro do plenário tem direito a um voto.

4 – As propostas são submetidas à votação imediatamente a seguir à sua discussão por voto

secreto.

Artigo 25.º

Atos do CLAS 

1  – Os  atos  do CLAS de Seia  são  inscritos  em ata  sob a  forma de  propostas,  resoluções  e

informações, devidamente numeradas e datadas.

2 – O CLAS de Seia pode deliberar não submeter à votação determinada proposta e endereçá-la

para o Núcleo Executivo ou Grupo de Trabalho a fim de a aprofundar, estudar e testar.

3 – As propostas aprovadas são inscritas em ata como resoluções ou informações.

Artigo 26º

Atas e Registos de Presenças

1 – De cada reunião é lavrada uma ata, onde se registam os assuntos tratados, à qual  será

anexada a folha de presenças, que será apreciada e aprovada na reunião seguinte.

2  – A responsabilidade  de  elaboração  da  ata  cabe  por  inerência  à  entidade  que  detém a

Presidência do CLAS.

3 – Em caso de deliberações urgentes será elaborada ata em minuta que será posta à aprovação

dos membros presentes.
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Artigo 27.º

Direitos e deveres dos membros do CLAS

 – Constituem, direitos dos membros do CLAS:

k) Estar representado em todas as reuniões plenárias do CLAS;

l) Ser informado, pelos restantes membros do CLAS, de todos os projetos, medidas e

programas de intervenção social da mesma área territorial;

c) Aceder a toda a informação produzida no âmbito das atividades do CLAS;

d) Aprovar os Planos de Desenvolvimento Social, Planos de Ação anuais e os relatórios de

atividades;

e) Ter acesso a receber as informações do CLAS (convocatórias, propostas e atas);

f)Apresentar propostas e pedidos de informação, antecipadamente entregues ao Núcleo

Executivo,  para a composição da agenda do plenário  dos representantes  a anexar às

convocatórias;

g)Poder apresentar declaração de voto;

h) Propor  alterações  a  este  regulamento,  a  partir  de  uma  proposta  endereçada  ao

Presidente do CLAS;

i) Propor à presidência conteúdos para a inclusão antes da ordem do dia.

 – Constituem, deveres dos membros do CLAS:

 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;

 Colaborar na elaboração, implementação e concretização do plano de ação através da

disponibilização de recursos;

 Participar nas reuniões plenárias do CLAS;

 Comparecer  aos  plenários  ou  grupos  de  trabalho  a  que  pertençam,  justificando

sempre as eventuais faltas;

 Desempenhar os cargos e funções para que sejam eleitos ou designados;

 Participar nas deliberações dos plenários para os quais tenha sido convocado; 

i) Informar a entidade coordenadora da Rede Social da alteração sobre a composição e

nomeação dos seus corpos gerentes após a tomada de posse dos membros, representantes

no  CLAS,  sede  de  funcionamento,  cessação  da  sua  atividade,  entre  outros  dados

considerados relevantes quanto à atividade e contactos, com vista à atualização da Base

de Dados da Rede Social.
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 – O não cumprimento dos deveres referidos no n.º 2 e a falta injustificada a duas reuniões

anuais determina:

 A suspensão após deliberação do plenário do CLAS pelo período de seis a doze meses,

sempre que o incumprimento se verifique. Após esta suspensão os parceiros deverão

efetivar  novo  pedido  de  adesão  dirigido  ao  Presidente  do  CLAS,  para  posterior

aprovação em sede de plenário do CLAS.

Capitulo III

Núcleo Executivo

Artigo 28.º

Composição do Núcleo Executivo

O Núcleo Executivo,  abreviadamente designado por NE,  é composto por sete  elementos,  de

acordo com artigo 27.º 1, 2 e 3 do Decreto – Lei 115/2006, de 14 de Junho, representantes das

entidades referenciadas no anexo II deste regulamento, estando distribuídos da seguinte forma:

1 Elemento da Segurança Social

1 Elemento da Câmara Municipal

1 Elemento representativo das entidades sem fins lucrativos (IPSS e Associações) a eleger

por essas entidades em sede de plenário.

3 Elementos a eleger de entre todas as entidades presentes que representem interesse da

maior relevância de acordo com o diagnóstico social definido pelo CLAS nas seguintes

áreas de atuação Saúde, Educação e Emprego.

1 Elemento a eleger de entre todas as entidades presentes.

Artigo 29.º

Competências

1 – São competências do NE do CLAS:

 Elaborar o regulamento interno do CLAS;

 Executar as deliberações tomadas pelo plenário do CLAS;

 Elaborar proposta do plano de ação anual do CLAS e do respetivo relatório de execução;

 Assegurar a coordenação técnica das ações realizadas no âmbito do CLAS;

 Elaborar o diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social e os respetivos planos de

ação anuais;
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 Proceder  à  montagem,  do  Sistema  de  Informação  e  Comunicação  que  favoreça  a

atualização  permanente  e  a  partilha  da  informação  indispensável  à  circulação  da

informação entre os parceiros e a população em geral;

 Colaborar na implementação do sistema de informação nacional;

 Dinamizar os diferentes grupos de trabalho que o plenário do conselho local de ação

social delibere constituir;

 Acompanhar a execução dos planos de ação anuais;

 Elaborar os relatórios solicitados pelo CLAS;

 Estimular a colaboração ativa de outras entidades públicas ou privadas, na prossecução

dos fins do CLAS;

 Emitir pareceres sobre as candidaturas e programas nacionais ou comunitários e sobre a

criação de serviços e equipamentos sociais, fundamentados no diagnóstico social e no

plano de desenvolvimento social;

 Analisar proposta de formalização de projetos de parceria, de acordo com o Artigo 40º do

Decreto – Lei n.º 115/2006, e envio para a presidência do CLAS para a formalização, caso

se delibere de interesse para o CLAS e o Plano de Desenvolvimento Social;

 Analisar as propostas de adesão de Entidades com fins lucrativos  e pessoas em nome

individual, e endereçar ao plenário do CLAS um parecer para deliberar.

2 – Compete ao Núcleo Executivo, dinamizar a formação, aprendizagem e acompanhamento das

diversas  funções  e competências  mobilizadas  na rede social,  entre elas:  os  facilitadores,  os

qualificadores, organizadores- facilitadores e interlocutores-técnicos.

3  – Compete  ainda,  e  quando  necessário,  a  ativação  da  Equipa  Técnica,  para  auxiliar  o

cumprimento  e  funções  centrais,  nomeadamente  a  produção  e  organização  de  informação

relevante para o planeamento e avaliação do PDS.

Artigo 30.º

Faltas do Núcleo Executivo

1 – Sempre que ocorram duas faltas seguidas injustificadas ou quatro interpoladas, do técnico

que integra o Núcleo Executivo, será solicitado ao CLAS de Seia que proceda à sua substituição.

2 – Deverá a entidade que integra o Núcleo Executivo comunicar por escrito à coordenação do

mesmo, o motivo pelo qual o técnico não poderá comparecer e justificar a sua falta.

Diagnóstico Social 2021-2023  402



Artigo 31.º

Organização e funcionamento do Núcleo Executivo

1 – O Núcleo Executivo do CLAS é constituído obrigatoriamente, de acordo com o art.º 27º do

Decreto-Lei  N.º  115/2006,  por  um representante  da  segurança  social,  um representante  da

câmara municipal e um representante das entidades sem fins lucrativos.

2  – No  respeito  pelo  n.º  3  do  art.º  27º  do  Decreto-Lei  N.º  115/2006  e  de  acordo  com  o

estabelecido no art.º 28 do presente regulamento, os elementos do Núcleo Executivo são eleitos

de dois em dois anos no plenário geral do CLAS. 

3 – Podem ainda participar nas sessões do Núcleo Executivo, segundo o n.º 2 do Art.º 28º, sem

direito a voto, e com estatuto de convidados, representantes de outras entidades de parceria,

representantes  de  projetos  ou  pessoas  com  conhecimentos  especializados  sobre  temas  ou

realidades concelhias.

4 – As reuniões ordinárias do Núcleo Executivo realizam-se duas vezes por mês.

5 – As reuniões extraordinárias do Núcleo Executivo realizam-se sempre que se justifique.

Artigo 32º

Revisões do Regulamento

As alterações ao presente Regulamento remetem para análise e aprovação em Plenário do CLAS.

Artigo 33º

Casos Omissos

Em tudo o que não esteja previsto no presente regulamento aplicar-se-ão as normas legais em

vigor.

Artigo 34.º

Norma transitória e revogatória

1  – A aprovação do presente regulamento revoga o anterior bem como a atual composição do

CLAS.

2 – Com a aprovação do presente regulamento consideram-se como membros efetivos do CLAS

todos os que reunindo as condições legais para o efeito manifestarem no prazo de 15 dias após a

sua notificação a intenção de integrarem esta estrutura.

3 – Durante o período de transição para a nova estrutura do CLAS, o Núcleo Executivo assegura

as competências previstas no anterior regulamento, até à efetivação da nova composição do

CLAS.

Artigo 35.º

Entrada em Vigor

O regulamento entrará em vigor após a sua aprovação em sessão plenária.
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Anexo 3 - REGULAMENTO INTERNO DA REDE SOCIAL DE SEIA E DO CONSELHO LOCAL DE

AÇÃO SOCIAL DA REDE SOCIAL DE SEIA

REGULAMENTO PARA EMISSÃO DE PARECERES DA REDE SOCIAL DE SEIA E

DO

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SEIA
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REGULAMENTO PARA EMISSÃO DE PARECERES

O Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho, veio promover a afirmação e a consolidação da Rede

Social  ao  nível  nacional,  reforçando a importância  do  desenvolvimento de  uma  organização

homogénea das estruturas de parceria, a integração de instrumentos e estruturas que reforcem

o papel das redes sociais de base local nas decisões para a sua área territorial.

Neste sentido, o referido diploma legal veio reforçar a importância da Rede Social na definição

das prioridades concelhias, reflectindo-se na obrigatoriedade do pedido de parecer ao Conselho

Local de Acção Social (CLAS). Apesar dos pareceres não apresentarem carácter vinculativo sobre

candidaturas a programas nacionais ou comunitários, bem como a projectos, criação de serviços

e equipamentos sociais, desenvolvidos e financiados por entidades públicas, autonomamente ou

em parceria, são um importante instrumento para uma melhor adequação a nível local entre as

diversas  iniciativas,  respostas  existentes  e  necessidades.  A emissão  dos  pareceres  deve  ser

tecnicamente apoiada pelos documentos produzidos e aprovados pelo CLAS, a saber Diagnóstico

Social, Plano de Desenvolvimento Social, Plano de Acção, bem como de outros instrumentos de

planeamento estratégico.

Artigo 1º

Competências

1 – Segundo o definido no Decreto-Lei nº115/2006, de 14 de Junho, são competências dos órgãos

da Rede Social:

1) Núcleo Executivo

a) Emissão de pareceres sobre candidaturas a programas nacionais ou comunitários

fundamentados no Diagnóstico Social e no Plano de Desenvolvimento Social, em

conformidade com o disposto no artigo 28º, n.º1, alínea n);

b) Emissão de pareceres sobre a criação de serviços e equipamentos sociais, tendo

em vista a cobertura equitativa e adequada no Município, assim como o impacto

das respostas em matéria de igualdade de género, designadamente na conciliação

da vida familiar e profissional em conformidade com o disposto no artigo 28º, n.º1,

alínea o);

2) Plenário do CLAS 

a)  Deliberar  sobre  qualquer  parecer  emitido  pelo  Núcleo  Executivo  em

conformidade com o disposto no artigo 26º, alínea h).
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Artigo 2º

Instrução do Processo 

Os procedimentos a adoptar deverão tomar em linha de conta as seguintes situações possíveis:

1.  Quando  o parecer  a  emitir  se  insere  no  âmbito  da  elaboração  de candidaturas  a

programas/projectos nacionais ou comunitários: 

a) Efectuar requerimento a solicitar o parecer, dirigido ao Presidente do CLAS de Seia;

b) Entregar  o  projecto  de  candidatura  ou,  na  impossibilidade  da  sua  apresentação,

entregar  uma  pré-candidatura,  acompanhada  da  memória  descritiva  do  projecto,  da  qual

deverão constar os seguintes elementos, necessários para a análise e aplicação dos critérios

indicados no Artigo 4º do presente Regulamento: 

 Caracterização da candidatura/projecto – caracterizar sucintamente o projecto;

 Objectivos da candidatura/projecto:

 Pertinência  –  apresentação  dos  objectivos  da  candidatura/projecto,

indicando quais as necessidades que pretende colmatar justificando de que

forma vai ao encontro das prioridades identificadas nos instrumentos de

planeamento do CLAS; 

 Subsidiariedade  –  referir  em  que  medida  foram  verificados/

equacionados/  explorados  todos  os  recursos  e/ou  potencialidades

disponíveis no território susceptíveis de ser rentabilizados para responder

à(s) necessidade(s)  diagnosticada(s),  objectivos  e  destinatários previstos

na candidatura/projecto; 

 Concertação – explicar se a candidatura/projecto foi concertada em sede

de CLAS ou se a candidatura/projecto surge por iniciativa da entidade que

a apresenta; 

 Parcerias – identificar na candidatura/projecto os parceiros, as respectivas

responsabilidades  e  os  recursos  a  disponibilizar  por  cada  um  na

concretização do projecto; 

 Inovação  –  apresentar  o  carácter  inovador  da  candidatura/projecto,

indicando  se  este  integra  elementos  de  boas  práticas  validadas  e

inexistentes no território (área de incidência do projecto); 

 Divulgação  –  identificar  as  estratégias/formas  de  divulgação  da

candidatura/projecto previstas e se estas incluem o sistema de informação

da Rede Social (dimensão local e/ou regional);

 Empregabilidade –  explicitar se a candidatura/projecto cria novos postos

de trabalho e prevê acções de qualificação dos recursos humanos; 
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 Complementaridade  – indicar  em  que  medida  se  encontram  previstas

complementaridades  com  outros  projectos  e/ou  outras  respostas

existentes; 

 Sustentabilidade futura da candidatura/projecto –  indicar as estratégias

que permitem assegurar a continuidade sustentada da(s) resposta(s) sociais

a criar, nomeadamente se esta é garantida maioritariamente por recursos

privados da própria Instituição ou de outras entidades privadas; 

 Principais  acções  e  actividades  –  descrever  as  principais  acções  e

actividades que enformam a candidatura/projecto;

 Respostas/valências sociais  a criar –  identificar  o tipo  de respostas ou

valências sociais que a candidatura/projecto pretende criar; 

 Participação – indicar em que medida se encontra prevista a participação

de outras entidades e dos destinatários, quer no que se refere à partilha

de  recursos,  quer  no  que  se  refere  à  dinamização  e/ou  avaliação  de

acções; 

 Valorização dos Recursos Locais – indicar sucintamente quais os recursos

e/ou potencialidades do Município que se prevê virem a ser utilizados; 

 Recursos Materiais e Humanos –  identificar  na candidatura/projecto os

parceiros,  as  respectivas  responsabilidades  e  os  recursos  materiais  e

humanos a afectar com a candidatura/projecto).

c) Entregar um resumo do projecto para ser enviado em simultâneo com a convocatória e

outra documentação a ser analisada em sessão plenária do CLAS.

d) O processo deve ser entregue na Divisão Sociocultural do Município de Seia, sito no

Largo Dr. Borges Pires, 6270 – 494 Seia ou através do e-mail: redesocial@cm-seia.pt 

e) Sempre  que  considere  necessário,  o  Núcleo  Executivo  do  CLAS  poderá  solicitar

informação complementar à entidade que apresenta a candidatura/projecto.

f) A  entidade  candidata  deverá  ser  convocada  para  fazer  a  apresentação  da

candidatura/projecto, no Núcleo Executivo, num prazo máximo de 30 dias úteis após a entrega

do projecto de candidatura remetido a apreciação.

2 – Quando a emissão de parecer decorrer da aplicação do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14

de Março que define o regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos

estabelecimentos de apoio social, em que sejam exercidas actividades e serviços do âmbito da

segurança social relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem

como os  destinados  à  prevenção e reparação  das  situações  de carência,  de  disfunção  e de

marginalização social a entidade que pretenda a emissão de parecer do CLAS, deverá: 
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a) Efectuar requerimento a solicitar o parecer, dirigido ao Presidente do CLAS de Seia,

nos termos do art. 37º, do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março, acompanhado do Formulário

para Solicitação de Parecer (Anexo I);

b) Entregar  documento justificativo  da fundamentação da necessidade de  criação da

resposta social e dos aspectos que a valorizam, abordando os seguintes aspectos:

 Pertinência –  Enquadramento da resposta social a criar nos instrumentos

de planeamento do CLAS;

 Subsidiariedade – Enquadramento da resposta social a criar relativamente

aos recursos e/ou potencialidades disponíveis no território a abranger;

 Inovação  –  Enquadramento  da  resposta  social  a  criar  relativamente  às

práticas  correntes  e  à  introdução  de  metodologias,  estratégias  ou

resultados,  que  permitam  a  criação  de  um  serviço  diferente  para  a

população  a  abranger,  integrando  elementos  de  inovação  e/ou  boas

práticas validadas;

 Empregabilidade – Enquadramento da resposta social a criar relativamente

à  criação  e/ou  manutenção  de  postos  de  trabalho  e  promoção  da

qualificação dos recursos humanos.

c) Entregar um resumo do projecto para ser enviado em simultâneo com a convocatória e

outra documentação a ser analisada em sessão plenária do CLAS.

d) O processo deve ser entregue na Divisão Sociocultural do Município de Seia, sito no

Largo Dr. Borges Pires, 6270 – 494 Seia ou através do e-mail: redesocial@cm-seia.pt

e) Sempre  que  considere  necessário,  o  Núcleo  Executivo  do  CLAS  poderá  solicitar

informação complementar à entidade que apresenta o requerimento a solicitar o parecer.

f) A  entidade  candidata  deverá  ser  convocada  para  fazer  a  apresentação  da

candidatura/projecto, no Núcleo Executivo, num prazo máximo de 30 dias úteis após a entrega

do projecto de candidatura remetido a apreciação.

3. Após  a  emissão  de  parecer,  do  Núcleo Executivo,  deverá  ser  agendada,  no  prazo

máximo de 30 dias úteis, uma reunião de CLAS para deliberação.

4. Na apresentação da candidatura ao Núcleo Executivo e ao CLAS de Seia deverá estar

presente, pelo menos, um representante da entidade proponente, dispondo de 10 minutos para

fazer a apresentação da candidatura.

5. Quando as Comissões Sociais de Freguesia ou Inter-Freguesia estiverem constituídas na

Rede Social de Seia, o Núcleo Executivo deve articular  a emissão do parecer com a mesma

Comissão  que  abranja  o  território  em que  se  inclui  a  entidade  que  solicitou  a  emissão  de

parecer.
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Artigo 3º

Deliberação do CLAS

1. A deliberação  do  CLAS  de  Seia  deverá  assentar  nas  propostas  de  emissão  de  pareceres

elaboradas pelo Núcleo Executivo, desde que estes se apoiem nos instrumentos de planeamento

produzidos no seio do CLAS, como o Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social, Plano

de Acção ou outros instrumentos de planeamento em vigor no Município.

2. Os representantes das entidades candidatas não devem votar na sua própria candidatura, quer

no âmbito das competências da sua emissão, em sede de Núcleo Executivo, quer no âmbito das

competências deliberativas do Plenário.

3. Na deliberação dos pareceres a votação dos  vários parceiros terá por modalidade o voto

secreto em impresso próprio para o efeito (Anexo II).

4. Em  caso  de  empate,  na  votação  do  CLAS,  prevalece  o  parecer  proposto  pelo  Núcleo

Executivo.

5. Quando  a  maioria  do  Plenário  votar  desfavoravelmente  o  parecer  proposto  pelo  Núcleo

Executivo deverá ser dado um período de 15 minutos para organização dos procedimentos de

votação e proceder à referida votação, para Emissão do Parecer do CLAS.

6. A entidade candidata dispõe de dez minutos para nova apresentação da sua candidatura,

eventualmente com base em dados adicionais, seguida de realização de nova discussão sobre a

matéria, permitindo uma fundamentação adequada e coerente do parecer em causa.

7. A Emissão  do  Parecer  do  CLAS,  no  caso  do  plenário  votar  desfavoravelmente  o  parecer

proposto pelo Núcleo Executivo decorrerá da seguinte forma:

a) Parecer no âmbito da elaboração de candidaturas a programas/projectos nacionais ou

comunitários:

m) A Emissão  do  Parecer  do  CLAS  é  composto  pela  Pontuação  Final  (quantitativa)  e

Parecer Final (menção qualitativa), decorrendo este processo de votação da seguinte

forma:

 A votação terá como modalidade o voto secreto, em impresso próprio para

este efeito (Anexo III ao presente Regulamento), que integra o conteúdo

das págs. 1, 2 e 3 da Grelha de Emissão de Pareceres;

 Cada  parceiro  preenche  o  boletim  de  voto  assinalando  com  um  X  a

pontuação  a  atribuir  aos  critérios  Pertinência,  Subsidiariedade,

Concertação,  Parcerias,  Inovação,  Divulgação,  Empregabilidade  e

Sustentabilidade;
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 O  preenchimento  do  referido  boletim  deverá  ser  realizado  de  forma

completa e relativamente a todos os critérios, sob pena de anulação do

respectivo voto;

 Os boletins de voto serão numerados de acordo com a sua entrada na urna;

 O apuramento dos resultados será realizado de imediato, com introdução

das pontuações em folha de cálculo, de acordo com tabela criada para o

efeito (Anexo IV).

b) Parecer no âmbito da aplicação do Decreto-Lei nº64/2007, de 14 de Março:

l) A votação terá como modalidade o voto secreto, em impresso próprio para este efeito

(Anexo  V),  que  integra  os  critérios:  Pertinência,  Subsidiariedade,  Inovação  e

Empregabilidade da Grelha de Emissão de Pareceres;

m) Cada parceiro preenche o boletim de voto assinalando com um X a pontuação a atribuir

aos critérios referidos na alínea anterior;

n) O  preenchimento  do  referido  boletim  deverá  ser  realizado  de  forma  completa  e

relativamente a todos os 4 critérios, sob pena de anulação do respectivo voto;

o) Os boletins de voto serão numerados de acordo com a sua entrada na urna;

p) O apuramento dos resultados será realizado de imediato, com introdução das pontuações

em folha de cálculo, de acordo com tabela criada para o efeito (Anexo VI).

Artigo 4º

Critérios

1. Quando  o  parecer  a  emitir  se  insere  no  âmbito  da  elaboração  de  candidaturas  a

programas/projectos nacionais ou comunitários os critérios utilizados na análise dos processos

para emissão de pareceres técnicos são os definidos pelo Instituto de Segurança Social, I.P no

site www.seg-social.pt, que se indicam: 

 Pertinência –  A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade elevada

(entre as  mais  urgentes  e  as  mais  importantes)  diagnosticada(s)  e  identificada(s) nos

instrumentos de planeamento do CLAS;

 Subsidiariedade  –  Não  existem  outros  recursos  e/ou  potencialidades  disponíveis  no

território  (Município)  susceptíveis  de  ser  rentabilizados  para  responder  à(s)

necessidade(s) diagnosticada(s) na candidatura/projecto;

 Concertação – Informar se a candidatura/projecto resulta de acordo prévio em sede de

CLAS tendo sido acordado que a entidade que a apresenta detém as melhores condições

para a sua execução ou se a candidatura/projecto surge por iniciativa da entidade que a

apresenta sem concertação deste órgão;
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 Parceria  –  Estão  identificados  na  candidatura/projecto,  os  parceiros,  as  respectivas

responsabilidades  e  os  recursos  a  disponibilizar  por  cada  um  na  concretização  do

projecto;

 Inovação –  A candidatura/projecto integra elementos  de inovação e de boas  práticas

validadas e inexistentes no território (área geográfica de incidência do projecto);

 Divulgação – A candidatura/projecto apresenta/define estratégias/formas de divulgação

que incluem o sistema de informação da Rede Social (dimensão local e/ou nacional);

 Empregabilidade – A candidatura/projecto cria novos postos de trabalho e prevê acções

de qualificação dos recursos humanos. 

 Sustentabilidade  –  A  sustentabilidade  futura  da  resposta/serviço  é  garantida

maioritariamente  por  recursos  privados  da própria  Instituição  ou  de  outras  entidades

privadas.

2. De acordo com os referidos documentos do Instituto de Segurança Social, I.P., a emissão de

parecer terá por base:

a) Pontuação – a pontuação final, resultante do somatório das pontuações parciais, de

acordo com a pontuação e ponderação atribuída a cada critério;

b) Parecer  –  a  menção qualitativa,  expresso  em Parecer  Desfavorável  (entre  0  e  49

pontos) ou Parecer Favorável (entre 50 e 100 pontos).

3. Salvaguarda-se a  possibilidade de introdução,  pelo Instituto de Segurança  Social,  I.P.,  de

outros critérios adicionais, caso venham a ser exigidos para a análise de candidaturas/projectos

específicos.

Artigo 5º

Disposições Finais

O presente Regulamento  poderá  ser  alterado a qualquer  tempo,  e sempre  que se verifique

necessário.

Artigo 6º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entrará em vigor na reunião imediatamente seguinte à sua aprovação.
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Anexo  3  –  QUADRO  RESUMO  DOS  REGULAMENTOS  MUNICIPAIS  EM  MATÉRIA  DE

HABITAÇÃO

Regulamento do Programa Seia Reviva

Considerando o novo quadro legal de atribuições das autarquias locais, previsto pela Lei n.º 159/99, de
14 de Setembro, na redação atualizada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aos municípios incumbe, em
geral, prosseguir os interesses próprios, promovendo a concessão de incentivos que venham garantir a
renovação e conservação do parque habitacional, apostando no desenvolvimento, na salubridade pública,
na defesa e proteção do património e na qualidade de vida dos seus munícipes.
Uma  habitação  condigna  representa  um dos  vetores  base  essenciais  para  a  qualidade  de  vida  dos
agregados populacionais  residentes no concelho, assim como a renovação da imagem urbana, é  uma
aposta  virada  para  o  incentivo  à  regeneração  humana  dos  aglomerados  urbanos  para  além  de
constituírem atracão  turística.  Neste  sentido,  o  Município  não  pretende  ficar  ar  alheio  à  realidade
caracterizada  pela  acentuada  degradação  do  edificado  e  o  despovoamento  dos  centros  urbanos,  e
querendo  inverter  tal  situação,  cria  este regulamento  enquanto medida de incentivo,  no  intuito de
estimular  o  interesse  para  a  requalificação  das  habitações,  por  forma  a  melhorar  as  condições  de
conservação e habitabilidade. 
Através do programa Seia Reviva, a contribuição será através da disponibilização dos materiais destinados
ao tratamento das fachadas dos edifícios. No caso de edifícios com fachadas de cantaria de granito à
vista,  os  materiais  a  fornecer  são:  areia,  cimento  e  cal,  nos  restantes  casos  será  fornecida  tinta.
Anualmente será definido em orçamento a verba destinada para a execução do presente programa.

Regulamento do Incentivo à Reabilitação Urbana de Imóveis para Todos

Considerando que é necessário valorizar o Património Edificado, no âmbito da sua reabilitação, utilização
e manutenção e atendendo à necessidade de reconstruir espaços de modo a permitir o realojamento e a
fixação das pessoas no meio em que estas se inserem, esta iniciativa municipal pretende assegurar uma
maior eficácia e transparência na atribuição de apoios a entidades, definindo um conjunto de regras e
prioridades  indispensáveis  para a  obtenção desses  apoios,  tendo  em vista  estimular uma progressiva
autonomia por parte das mesmas face à Autarquia e a sensibilização das populações para a temática da
reabilitação urbana.
Verifica-se que existem cada vez mais imóveis degradados e abandonados, no seio das freguesias do
Concelho, e que paralelamente existem situações de carência habitacional ao qual urge dar resposta, e
neste contexto este regulamento congrega a vertente de recuperação dos imóveis e simultaneamente a
vertente de apoio às populações, promovendo a sua qualidade de vida e bem-estar.
Assim, o Município de Seia elabora este regulamento de modo a dar  resposta a diversas solicitações
concretizadas por parte de diversas entidades, com o objetivo de estas beneficiarem de apoios para
reabilitarem os seus imóveis, e consequentemente, passarem a estar à disposição da comunidade.
O  regulamento  denominado  “Incentivo  à  Reabilitação  Urbana  de  Imóveis  para  Todos”  pretende
corresponder às necessidades das instituições e das populações que dependem das mesmas, promovendo
de  forma  coordenada  os  conceitos  reabilitar  para  reutilizar  e  permitir  às  diversas  entidades  criar
mecanismos de incentivo para a reabilitação do património edificado de modo a reutilizá-lo, abrangendo
novas funções estando à disposição da população, sobretudo dos que mais necessitam, promovendo o
desenvolvimento  sócio-cultural  do  concelho  e  contribuindo  para  potenciar  a  imagem  urbana  das
freguesias e melhorar as condições de vida dos seus habitantes.
Os apoios financeiros objeto do presente regulamento, destinam-se às Juntas de Freguesia e às entidades
sem  fins  lucrativos  legalmente  constituídas  com  sede  social  e/ou  atividades  no  concelho  de  Seia,
designadamente: a) Associações de natureza social – Pessoas coletivas de direito privado constituídas sob
forma associativa e sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de ação social de apoio à família, à
infância, à juventude, à população com deficiência, à terceira idade, ou a grupos mais vulneráveis da
população, através da prevenção/ resolução de situações de carência, disfunção e marginalização; b)
Outras  Associações  de  relevante  interesse  para  o  concelho  –  pessoas  coletivas  de  direito  privado,
constituídas  sob  forma  associativa  e  sem  fins  lucrativos,  de  natureza  cultural,  recreativo,  juvenil,
desportivo, social ou outro, que pelas atividades desenvolvidas no concelho da Seia, independentemente
de nele terem a sua sede, sejam consideradas de relevante interesse para o concelho por deliberação de
Câmara. Poderão ser eventualmente apoiadas entidades de âmbito nacional ou regional cuja sede social
não seja no concelho, mas que através das suas ações sejam apoiados indivíduos/munícipes de Seia.
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Regulamento Municipal de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em Matéria Habitacional
No concelho de Seia, um significativo estrato da população, quer por motivos de ordem sócio-económica,
quer  por  motivos  de  relativa  instrução,  só  muito  dificilmente  consegue,  de  facto,  colmatar  as
dificuldades estruturais em matéria de condições mínimas de salubridade habitacional.
Impõe-se, assim, que o Município, considerando o quadro legal das suas atribuições, tome medidas no
que concerne à resolução  dessas  situações,  para  as  quais  as  instituições  estatais  e  particulares  não
encontram  resposta,  em  ordem  à  melhoria  das  condições  habitacionais  inerentes  aos  agregados
familiares comprovadamente mais carenciados.
O Município não pode ficar alheio a essas dificuldades, cabendo-lhe minorar tais situações e incentivar a
realização de obras, que ajude na reabilitação urbana e na dignificação humana dos que aí residem.
Atento às dificuldades individuais, subjacentes à problemática da pobreza, cada vez mais é necessária a
intervenção do município, no âmbito da ação social, no sentido da progressiva inserção social e melhoria
das condições de vida das pessoas e famílias carenciadas.
Nesse sentido, dotar as casas do concelho com o mínimo indispensável de conforto, deve ser, na prática,
uma preocupação e uma prioridade da sua atuação.
Não se esquece que, por outro lado, as matérias relacionadas com o licenciamento municipal de obras
particulares demandam uma particular atenção por parte do município, em atenção às exigências, de
facto e de direito, de um correto planeamento e ordenamento do território.
Assim, e considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, compete às autarquias
locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, de acordo com o disposto
no artigo 64.º, n.º 4, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete ao Município participar na
prestação  de  serviços  aos  estratos  sociais  mais  desfavorecidos,  em  parceria  com  as  entidades
competentes da administração central e ainda promover o apoio aos mesmos pelos meios adequados e
nas  condições  constantes  de regulamento  municipal,  elabora-se o presente  instrumento com vista  a
disciplinar os procedimentos necessários ao acesso a comparticipações financeiras a fundo perdido e ao
apoio  técnico  a  conceder  pelo  Município  de  Seia,  visando  a  melhoria  das  condições  básicas  de
habitabilidade dos agregados familiares mais carenciados e desfavorecidos do município.
O presente Regulamento estabelece os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a fundo perdido e ao apoio técnico a conceder pelo Município de Seia, visando a melhoria das
condições básicas dos agregados familiares mais carenciados e desfavorecidos do Município. Os apoios
destinam-se a contemplar as seguintes situações: a) obras de conservação, reparação ou beneficiação de
habitações degradadas, incluindo ligação às redes de abastecimento de água, esgotos e eletricidade; b)
ampliação de moradias ou conclusão de trabalhos; c) melhoria das condições de segurança e conforto de
pessoas em situação de dificuldade ou risco relacionado com a mobilidade e/ou segurança no domicilio,
decorrente  do  processo  de  envelhecimento  e/ou  de  doenças  crónicas  debilitantes;  d)  apoio  na
formalização  de  pedidos  de  licenciamento  ou  de  autorização  de  obras  particulares,  incluindo  a
elaboração dos respetivos projetos, quer se trate de obras de construção, remodelação ou ampliação de
habitações, conforme definidas nas alíneas anteriores; e) os apoios referidos na alínea anterior não se
aplicam a edifícios ou alterações ilegais, bem como não podem servir para a sua regularização.
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