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VIII. QUESTÕES SOCIAIS

Coesão social na Península de Setúbal: fragilidades e
potencialidades

1. Questões sociais e culturais: um preâmbulo em forma de síntese

1.1. A Península de Setúbal: uma sub-região metropolitana em

permanente mudança

A Região de Lisboa e Vale do Tejo, apesar da sua diversidade interna, emerge

como a região do país com maior crescimento demográfico. Residem na região cerca

de 3,3 milhões de habitantes, que representam 1/3 da população total do país, e dos

quais 47,6% são homens e 52,4% são mulheres. Mais de 3/4 da população nacional

concentra-se na área metropolitana de Lisboa que representa apenas 13% do território

nacional. Neste contexto a Península de Setúbal representa cerca de 1/4 da população

da metrópole e cerca de 1/5 da população da região

Apesar das diversidades internas à Península de Setúbal, as mudanças mais

evidentes parecem resultar de três processos estreitamente articulados: um sistema

produtivo de grande instabilidade e em permanente mudança, uma proximidade com a

capital o que facilita um crescimento polarizado e, em larga medida, hipertrofiado, e

uma região de fortes surtos migratórios e de difícil sedimentação urbanística e

simbólica.

Uma região de grande instabilidade sócio-produtiva, socialmente homogénea e
pouco qualificada

De crescimento posterior à Margem Norte, a Península de Setúbal desde

sempre se viu crescer a partir de movimentos contraditórios que tiveram origem, quer

na sua tradição produtiva interna (a pesca mas também a indústria de que a siderurgia

do Seixal se tornou ex-libris em meados do século), quer na descentralização de

Lisboa de indústrias e actividades desnecessárias na capital do país. Assim, cresceu

sempre com populações laboriosas, operariado industrial e artesãos tradicionais, como
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uma região demasiado homogénea  e socialmente desvalorizada face ao “outro lado”

do rio.

A Península de Setúbal tem sofrido constantes mutações do seu sistema

produtivo o que se tem traduzido por uma grande flexibilidade das dinâmicas de

mercado de trabalho e de rendimento. As dinâmicas demográficas que têm

acompanhado o crescimento da população têm vindo a estabilizar e simultaneamente,

a estruturar de forma mais integrada a Península na Área Metropolitana.

Um território urbanamente com problemas mas de forte investimento
autárquico em infra-estruturas

O crescimento urbano que acompanhou este rápido crescimento, foi também

ele de baixa qualidade, e em larga medida ilegal, e ainda hoje - passado o grande surto

de crescimento demográfico - a organização sócio-territorial é deficiente pese embora

que menos sobrecarregada e densificada do que na Grande Lisboa o que pode facilitar

a sua reestruturação e requalificação. Um esforço significativo das autarquias

conseguiu, no entanto, no curto espaço de duas décadas infra-estruturar o território

concelhio e apetrechar os nove municípios de equipamentos básicos.

Quase finalizada a infra-estruturação básica do território, a fase actual

caracteriza-se pela implantação de equipamentos colectivos de maior significado

social e cultural.

A complexidade das relações com a capital

A proximidade da capital tem efeitos contraditórios no território peninsular.

Por um lado é motivador de um crescimento urbano e produtivo fruto da

descentralização da capital mas, por outro lado, a proximidade atrofia a instalação de

equipamentos e serviços mais especializados que preferem Lisboa.

Dinâmicas actuais caracterizadas pela estabilização demográfica e tendências
ao envelhecimento

Estas dinâmicas sócio-demográficas parecem hoje iniciar um novo ciclo que se

caracteriza por três traços essenciais: uma paragem no crescimento demográfico,
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uma concomitante alteração da estrutura etária através de um aumento dos mais

velhos e uma manutenção de uma população pertencente a grupos populares e

médios baixos.

1.2. Factores de fragmentação social na Península de Setúbal

As dinâmicas sociais de contexto metropolitano : o combate à exclusão

social em meio urbano

No contexto da modernidade actual, três dinâmicas de exclusão, que se

reforçam mutuamente,  são especialmente fortes e perigosas e são apontadas como

estando na origem de grande parte das fragilidades dos contextos metropolitanos: o

desemprego, a habitação e a marginalização juvenil.

O desemprego, sendo estrutural, exige uma resposta "urbana"  já que sabemos

que a economia competitiva não é capaz de dar uma resposta suficientes.  A

habitação, e o seu enquadramento onde se situam os equipamentos de conforto

urbano e de lazer, é uma dimensão indispensável de inserção social ou, pelo contrário

de criação de guetos de fortes impactos na qualidade de vida dos residentes nesses

locais e no resto da cidade. É preciso reconhecer que a política pública de oferta de

habitação foi extremamente fraca nestes anos. A marginalidade juvenil, sobretudo

em países com imigração recente, tem estado na origem de grande parte das desordens

urbanas, agravado que está o fosso crescente entre jovens e as instituições políticas. A

vulnerabilidade desta população ao desemprego e à falta de habitação obriga a

considerar políticas específicas de inserção social de crianças e jovens em meios

sociais desprivilegiados.

A montante, uma estratégia coerente e sustentada de coesão social para a

Península   deverá responder a 3 desafios estruturantes:

- estudar e implementar uma política de valorização dos recursos humanos,

de emprego de segunda oportunidade, como base de desenvolvimento de uma

economia social de apoio à revitalização urbana;
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- desenvolver uma política urbana de equidade territorial dotando as zonas

degradadas, as mais periféricas, e de maior conflitualidade social, de maior

qualidade ambiental, urbanística, arquitectónica e de equipamentos e projectos

de suporte à vida comunitária local;

- preparar a região para um uso alargado na diversidade dos modos de vida

presentes, nomeadamente para os mais idosos, as pessoas com deficiência e

gerando condições de bem-estar urbano muito especialmente nas áreas centrais

dos vários  municípios.

O reforço da coesão social na Península de Setúbal: adequação à

realidade; reforço dos equipamentos colectivos; urgência de novas formas de

gestão e promoção identitária

O diagnóstico da “situação social”  na Península de Setúbal permite identificar

algumas fragilidades – mas também muitas potencialidades – que urge aprofundar e

retomar num pensamento estratégico para o futuro, onde se considera que o

desenvolvimento não é mais do que permitir melhores condições de vida para o maior

número de pessoas.

O reforço da coesão social na Península de Setúbal  parece estrutura-se através

de 4 factores:

• adequação das actividades e equipamentos às transformações sócio-

demográficas em curso;

• reforço dos equipamentos colectivos passando para uma segunda geração

de necessidades;

•  urgência de novas formas de gestão regional

• e, finalmente reforço e promoção de uma identidade regional positiva.
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Figura VIII.1 Diagnóstico estratégico das  fragilidades da Península de Setúbal
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Adequação das actividades e equipamentos às transformações sócio-
demográficas em curso

A análise das dinâmicas demográficas na Península de Setúbal demonstram

um progressivo encurtamento dos escalões etários mais jovens e um consequente

aumento dos escalões etários mais idosos, pese embora ainda um rejuvenescimento

relativo. Demonstram ainda, uma alta taxa de participação das mulheres no mercado

de trabalho, um desemprego jovem, grande desqualificação da mão-de-obra e uma

grande homogeneidade social .

Este perfil social em si não traz nada de novo  a não ser a necessidade de o

reflectir em termos das formas de vida que arrasta consigo e as necessidades de

equipamentos e serviços que provoca. Equipamentos e serviços gerados na lógica do

crescimento demográfico, a partir de uma população muito jovem têm dificuldade em

dar conta da diversidade de situações actuais. Na Península de Setúbal a quebra dos

ritmos de crescimento vem acompanhado de  um envelhecimento da população que

irá gerar novas necessidades e uma adaptação da oferta de serviços e actividades

Acrescente-se que as fortes ocupações da mão-de-obra feminina – aliás

tradicional na Península de Setúbal , bem como uma política de baixos salários aliada

a uma baixa qualificação profissional exigem também equipamentos de suporte à vida

da família tradicionalmente deficitários.

O combate à excessiva homogeneidade da população pode ser um elemento

mais polémico. Mas todos os estudos têm vindo a demonstrar que a homogeneidade

social excessiva retira confrontos de expectativas e modos de vida, que são

impeditivos de fenómenos de mobilidade social ascendentes, e fomentadores de

culturas auto-centradas sem grande vantagem na mundialização cultural actual.
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Figura VIII.2 Características sócio-demográficas da população residente na
Península de Setúbal
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Reforço dos equipamentos colectivos passando para uma segunda geração de
necessidades

A análise realizada permite constatar um crescimento muito significativo dos

equipamentos colectivos básicos e dos serviços sociais públicos nomeadamente ao

nível da saúde, educação, segurança social, saúde e desporto. Este crescimento é

tributário não apenas das condições exógenas de descentralização ministerial, mas

também do dinamismo autárquico  e da sociedade  civil através de uma rede

associativa activa.

Alguns informadores interrogam-se sobre se o investimento tem sido

acompanhado de lideranças humanas e de qualificação em pessoal que os rentabilize

financeiramente, mas sobretudo social e culturalmente. Registe-se assim, que a

qualificação dos recursos humanos locais e  o fomento de lideranças inovadoras

parece ser uma prioridade que deve acompanhar o investimento físico. Do ponto de

vista de uma reflexão estratégica , cada vez mais os investimentos não são feitos “no

cimento” mas nas capacidades humanas de pensar o desenvolvimento, de forma

integrada, participada e  inovadora.

O diagnóstico realizado por sectores está sintetizado nos quadros seguintes.

1.3 Síntese do diagnóstico da situação da Educação e

Equipamentos Escolares

É já lugar comum afirmar a importância da qualificação da população no

desenvolvimento das regiões. Cada vez mais a qualificação da mão-de-obra residente

é um “factor de localização” preferencial de empresas, elas próprias qualificadas e

potencialmente promotoras do desenvolvimento.

A qualidade dos estabelecimentos de ensino,  do  próprio ensino ministrado e a

adequação ao desenvolvimento da região deveriam ser áreas de diagnóstico e

avaliação sistemática, não apenas no que diz respeito às dimensões clássicas, mas

num olhar profundo e preocupado sobre o que são hoje as dinâmicas educativas.
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A escola é hoje, depois da família, uma das principais dimensões de inserção,

e a exclusão da escola e da aprendizagem  é, sem dúvida, uma das primeiras exclusões

sociais que marca determinantemente o percurso das crianças e jovens. Os

acontecimentos que marcam hoje algumas das escolas da região,  e inquietam a

opinião pública, não podem passar desapercebidos aos responsáveis, não apenas dos

estabelecimentos e estruturas escolares, mas também aqueles que detêm

responsabilidades sobre a coesão social na região. Ouve-se a sirene de alarme mas não

parece existir  um conhecimento das situações de forma pormenorizada, nem parece

atribuir-se a importância exigida.

Mesmo para os dados mais simples e directos, são conhecidas as insuficiências

do nosso sistema de informação e a inexistência de estatísticas adequadas aliada à sua

dispersão pelos vários ministérios e organismos públicos responsáveis que tornam

quase impossível um desenhar 1, mesmo que global, da situação do ensino na região.

Foi nesse sentido, que se organizaram alguns dos elementos estatísticos

disponíveis e que se realizaram entrevistas a entidades responsáveis que permitissem

identificar os contornos de um diagnóstico muito incompleto.

Os dados disponíveis permitem verificar que, apesar da melhoria substantiva

na última década2, a carência de equipamentos se situa ainda ao nível quantitativo

- no número e adequação das instalações existentes. Esta situação é tanto mais grave

quanto uma parte significativa das carências se localiza nos níveis de escolaridade

obrigatória  De facto, as carências dos equipamentos escolares na Península ainda se

colocam ao nível quantitativo: há pelo menos 500 salas em pavilhão a substituir e

várias escolas a construir de raiz.

No entanto, e do ponto de vista dos actores entrevistados,  as grandes questões

que se colocam à educação na Península de Setúbal relacionam-se com a capacidade

                                                

1 Um simples dado como os níveis de insucesso e de abandono nos vários graus de ensino é quase
impossível de conhecer.
2 A referência é o relatório do IED em 1985
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em clarificar consensualmente uma “política regional de educação”. Os vários

graus de ensino - e até mesmo os diferentes tipos de ensino 3- não se encontram e não

existe um diagnóstico e um projecto integrado de desenvolvimento do sistema de

ensino4. Evidentemente que existe um esforço muito significativo de melhoria de

instalações e de recursos mas está-se longe de um pensamento estratégico e da

articulação de projectos estruturantes do que poderia ser a rede e os programas de

ensino na região.

O fervilhar de projectos de escola, vários deles de grande inovação e empenho

dos professores confrontam-se com o desgaste das enumeras burocracias e

desencontros nas formas de definição das candidaturas e dos tipos de financiamento.

Acrescente-se que esta situação assenta também numa rede de escolas com poucas

articulações entre si, onde os processo de disseminação das experiências inovadoras

tem dificuldades em passar e onde escasseiam “lideranças pedagógicas” mais activas

capazes de conduzir colectivamente mudanças nos próximos anos no sentido

pretendido. Acrescente-se que um sistema que trata da mesma forma o esforço, o

investimento de horas voluntárias e a inovação como trata um ensino funcionalizado,

acrítico e burocratizado,  não consegue manter por muito tempo projectos

voluntariosos mas de excepção.

No entanto, no seu conjunto o sistema de ensino continua em grande evolução,

quer no que diz respeito ao alargamento da rede (ensino pré-escolar mas também

ensino recorrente,. profissional e superior),  quer no diz respeito a alterações

substantivas na própria concepção do ensino (inclusão de actividades extra-

curriculares, adaptação do ensino às novas tecnologias, autonomia das escolas, etc.).

Infelizmente as estatísticas disponíveis não permitem traçar um retrato

detalhado da situação do ensino na Península de Setúbal, mas com base em alguma

                                                

3 Por exemplo, o ensino “normal”, o ensino recorrente e o ensino profissional dependem de estruturas
diferentes e não articuladas localmente.
4 Esta inexistência de estruturas articuladas que se organizem em torno de “políticas locais comuns”
está presente também nas outras áreas de trabalho.
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análise estatística e em entrevistas a informadores privilegiados é possível identificar

alguns elementos de diagnóstico que poderão ser incluídos numa reflexão estratégica.

São eles a identificação de potencialidades existentes ao nível de:

- uma rede razoável de escolas pese embora ainda a  existência de escolas

funcionando em pavilhões pré-fabricados e  dificuldades na adaptação de

algumas escolas a novos modos de ensino;

- início de estabilização do corpo docente;

- existência de projectos inovadores de grande resultado (ensino

multicultural, integração de mediadores, etc.)

- existência regional de Escolas Politécnicas - públicas e privadas - de

formação de professores

Mas poder-se-ão identificar como dificuldades :

Ao nível dos equipamentos:

- necessidade urgente de alargamento e melhoria da rede de escolas de 3º

ciclo e secundário adaptadas às novas formas de ensino(actividades

extracurriculares) e às exigências de um ensino avançado (laboratórios,

novas tecnologias de ensino/formação e  bibliotecas adequadas)

- readaptação e criação de equipamentos de fronteira entre o ensino escolar e

profissional e reforço das escolas profissionais (em meios humanos e

técnicos)

- necessidade de fomento de escolas mais activas, participativas e

autónomas

- desenvolvimento do ens. superior politécnico e universitário ao nível

regional
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Ao nível do pessoal:

- Dificuldades de fixação dos docentes,  muito especialmente em zonas de

insucesso,  para  se manterem projectos pedagógicos coerentes

- Falta de pessoal auxiliar de acção educativa e de técnicos especializados

para os serviços de apoio a situações específicas (SPO)

- Criação de incentivos e apoios acrescidos aos professores e aos projectos

com práticas inovadoras

- Apoio às escolas de formação de professores

- Formação de lideranças educativas locais

Ao nível das formas de gestão:

- Dificuldades na definição clara de “políticas educativas locais” pelo

conjunto dos parceiros envolvidos (autarquias, escolas, IPSS) e surgimento

de conflitualidades desnecessárias e prejudicais à boa prestação dos

serviços

- Necessidade de aprofundamento das componentes regionais do sistema

educativo aproximando o ensino das realidades regionais

- Dificuldades na identificação e definição de estratégias específicas face a

zonas-problema, grupos socio-culturais de grande insucesso

- Dificuldades no aprofundamento da relação de parceria e muito

particularmente com IPSS e serviços de formação e  emprego

- Formação de lideranças educativas locais
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Figura VIII.3 - Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em
equipamentos escolares na Península de Setúbal
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1.4. Diagnóstico da situação dos Equipamentos de Saúde

Fazer um diagnóstico da situação de saúde na Península de Setúbal seria só

por si uma tarefa de grande complexidade e morosidade não apenas pelo tempo de

recolha da informação pertinente, como pela simples definição que a OMS dá do

conceito:  “saúde é não só a ausência de doença ou enfermidade mas um estado de

completo bem estar físico, psíquico, mental, moral e social”. No entanto, é conhecida

a importância da problemática da saúde no contexto do desenvolvimento,  dela

dependendo, em larga medida,   o bem-estar de um povo e não raro se mede o nível

desenvolvimento através de alguns indicadores de saúde.

Hoje, em Portugal, os cuidados de saúde têm estado no centro de um debate

que vai precisando que eles dependem, não apenas dos equipamentos e do pessoal

disponibilizado, mas também da rentabilidade e eficácia com que esses recursos são

utilizados.

Na Península de Setúbal, a rede de equipamentos de saúde está dispersa

dependendo de diversos serviços locais, regionais e centrais e não existe um

Observatório Local capaz de responder com um mínimo de eficácia às questões

centrais que gostaríamos de colocar mesmo para um diagnóstico pouco ambicioso:

- Como está a saúde da população residente?

- Qual o estado da situação dos cuidados de saúde prestados considerando

equipamentos e pessoal?

- Qual a eficácia e a eficiência dos serviços actualmente existentes na

Península de Setúbal?

O diagnóstico da situação de Saúde da Península de Setúbal parece

caracterizar-se por alguns traços que, de forma sintética, se podem organizar em:

- dados de contexto

- dados relativos   ao sistema local  de saúde



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 17

- formas de gestão

Os elementos de contexto relevam, quer das características sócio-urbanísticas

da região, quer das actuais dinâmicas demográficas. De facto, a região sofre das

características de uma zona urbana que, embora inserida na Área Metropolitana de

Lisboa, tem características  periféricas e é  relativamente desqualificada, quer do

ponto de vista social, quer urbanístico aí onde vivendo uma população com recursos

fracos e níveis de urbanismo e infra-estruturas ainda deficitários em muitos aspectos.

Por outro lado, após décadas de grande crescimento populacional, fruto de fenómenos

migratórios, o decréscimo destes ritmos de crescimento acompanhado pelo

envelhecimento da população vai exigir transformações significativas ao sistema de

saúde e ao tipo de serviços que era prestado.

Do ponto de vista, da lógica interna ao sistema de saúde, o diagnóstico

apresenta traços positivos e negativos. Trata-se, por um lado, de uma apreciação

positiva que advém de uma substantiva melhoria de quase todos os indicadores de

saúde nos últimos anos e que se atribui a vultosos investimentos feitos na região,

nomeadamente com a construção de um novo hospital em Almada e investimento em

pessoal. Mas esta positividade confronta-se com níveis deficitários em cuidados mais

especializados que é geralmente atribuído à  proximidade com Lisboa que tem

‘impedido’ a localização na Península de Setúbal de algum equipamentos e de pessoal

dado o fácil recurso à capital.

Alguns dos traços mais positivos da evolução da situação de saúde podem ser

salientados ao nível de:

- razoável distribuição quantitativa dos equipamentos de saúde básicos,

- diminuição das taxas de mortalidade infantil e neo-natal e aumento dos

recursos às consultas de grávidas e de planeamento familiar, bem como

dos partos assistidos medicamente;

- aumento de domicílios médicos e de enfermagem,
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- aumento de projectos de colaboração inter-serviços face a população de

maior vulnerabilidade;

- aumento de cuidados de saúde a idosos

- a abertura da Escola de Saúde em Setúbal.

Apesar da melhoria de grande parte dos indicadores a Península de Setúbal apresenta

ainda:

- insuficiente cobertura dos cuidados básicos de saúde (os médicos de

família abrangem cerca de 72% da população que recorre aos serviços –

ano 2000) e de alguns cuidados médicos mais especializados,

- insuficiência de técnicos de saúde sobretudo ao nível da enfermagem e

auxiliares de saúde, e insuficiente aproveitamento de algum voluntariado

neste campo,

- insuficiente apetrechamento de Centros de Saúde e Hospitais e falta de um

Laboratório de Saúde Pública,

- má qualidade das instalações e deficiente localização das extensões de

saúde,

- um aumento de doenças de cuidados intensivos e toxicomanias tais como a

toxicodependência, a sida,  tuberculose e o consumo excessivo de álcool

sem suficiente apoio de saúde e grande dependência de Lisboa para o

tratamento destas doenças,

- um número importante de adolescências na gravidez

A gestão do sistema local de saúde também sofre de deficiências várias que

agravam a rentabilidade do sector e perturbam o normal funcionamento dos serviços e

a qualidade com que são prestados. Algumas das principais deficiências da gestão dos

sistemas local de saúde têm origem no sistema de saúde nacional, ele mesmo, na

medida em que a instabilidade de orientações sobre a política de saúde, sobre os
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investimentos prioritários, as formas de gestão e as prioridades não têm permitido o

accionamento de políticas coesas e de avanços ao nível do actual  sistema de gestão

dos “cuidados de saúde”. Mas outras deficiências têm a ver com incapacidades

regionais de estruturação de serviços, com culturas enraizadas de poderes menores

que geram duplicidade e desperdício de serviços mas que, sobretudo, obrigam os

utentes a enumeras deslocações e tempos de espera.

Deve salientar-se que ainda não tem sido possível:

- a integração dos serviços de saúde  em subáreas estruturadas de gestão

coordenada – previstas para três sub-regiões de  Almada , Barreiro e

Setúbal,

- a necessária  autonomia administrativa e financeira dos centros de Saúde

que os permita estar em situação de parceria com os restantes serviços;

- o alargamento de parcerias contratualizadas para os novos cuidados de

saúde: hospitais de retaguarda, serviços domiciliários, etc.
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Figura VIII.4 - Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em
saúde na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto

o Desqualificação territorial

o Envelhecimento demográfico

o Não estabilização das políticas de saúde

Equipamentos

o Desarticulação entre os equipamentos e a

rede urbana

o Deficientes condições físicas das instalações

existentes

o Debilidades de presença ou de

descentralização de equipamentos

específicos: toxicomanias, sida, doenças

mentais, etc.

Pessoal

o Insuficiente cobertura ao nível de

especialidades médicas e dependência de

Lisboa de outras

o Insuficiência de pessoal de enfermagem e

auxiliar de saúde

Gestão

o Cultura organizacional corporativa

o Ausência de diagnóstico e reflexão

prospectiva para a definição de uma política

local de saúde passível de contratualização

consensual

o Ausência de uma gestão integrada por

subáreas de saúde –Almada, Barreiro,

Setúbal – que integre todas as valências

POTENCIALIDADES

Contexto

o Melhoria da qualidade de vida local

o Sinergias de parcerias existentes e de bons

resultados de projectos comuns

Equipamentos e Pessoal

o Boa qualidade da rede hospital e razoável ao

nível dos centros e extensões de saúde

o Escola de saúde Pública

o Proximidade de Lisboa

o Boas relações entre administradores das

várias unidades de saúde
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1.5. Síntese do diagnóstico da acção social

A Segurança Social diz respeito a uma grande diversidade de áreas de

intervenção que decorrem , em larga medida, da situação social existente na Península

de Setúbal5.  As entrevistas realizadas e as informações recolhidas salientam, que a

situação actual de risco e de protecção social combinam novos e velhos traços de

fragmentações sociais que advêm, quer da história buliçosa da Península de Setúbal,

quer das transformações das dinâmicas sociais actuais.

O diagnóstico das situações de fragilidade social e protecção social poderiam

caracterizar-se por alguns traços como:

- fragilidades sociais com génese nas actuais dinâmicas societais,

-  fragilidades com origem em dinâmicas sociais locais

- rede local de equipamentos e serviços de acção social

As dinâmicas sociais da actualidade, nomeadamente a crise da sociedade

salarial, a maior fragilidade das instituições tradicionalmente responsáveis pela coesão

social e as crises identitárias várias,  são o contexto geral em que a península de

Setúbal  se insere sofrendo com isso as fragmentações sociais dos nossos dias e muito

concretamente as que são especificas às zonas urbanas  periféricas das grandes

metrópoles.

De facto, a  Península de Setúbal continua a ser uma zona de grande

instabilidade laboral com emprego precário e baixas qualificações. Assiste-se agora a

uma imigração ilegal do leste que vem trazer novas situações de precariedade. Para

além da instabilidade laboral têm vindo a sedimentar-se bolsas de pobreza urbana,

sobretudo derivada de realojamentos maciços, de grande conflitualidade e com a

presença de conflitos étnicos.

                                                

5 Não analisaremos aqui a situação de corrente da aplicação de medidas individuais decorrentes o
esquema normal de segurança social – subsídios, reformas, assistência médica, etc. – mas apenas
aqueles que se expressam em equipamentos colectivos.
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Por outro lado, e internamente, um crescimento demográfico rápido e um

menor enraizamento populacional parece trazer a perda de laços de vizinhança e de

solidariedade tradicionais. Acrescentem-se a estes factos, fenómenos de

marginalidade infantil e juvenil, sobretudo ligados à toxicodependência, mas também

com graves implicações ao nível da saúde (sida, doenças de fígado, etc.) que podem

ser apontados como uma problemática em crescimento agravada pela falta de

respostas em número e qualidade suficiente.

Apesar das potencialidades que advêm da generalização e ensaio de “novas

políticas sociais” 6, e de um tecido empresarial, social (existência de muitas IPSS) e

associativo muito dinâmico, os equipamentos tradicionais de segurança social têm

tido dificuldade em acompanhar as novas problemáticas sociais e não avançam ao

mesmo ritmo das necessidades.

Um diagnóstico sintético permite apontar como elementos positivos sobretudo

factores de ordem relacional que constituem um “capital social” não negligenciável:

- fortes redes  sociais e associativas com tradição de trabalho em parceria,

- grande dinamismo autárquico pese embora alguma debilidade nas formas

de definição e liderança das “políticas locais”,

- dinamismos locais acentuados e multiculturais,

- rede razoável de equipamentos sociais, largamente de gestão privada e de

solidariedade social ,

- redes e informações de solidariedade

No entanto, o diagnóstico situa ainda alguns elementos menos positivos:

Ao nível dos equipamentos:

- clara insuficiência de equipamentos destinados aos novos problemas

sociais: toxicodependentes, doenças prolongadas, idosos e deficientes etc.
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- deficiente transparência na programação de equipamentos e na resposta

objectiva a necessidades detectadas

- não existência de mecanismos de avaliação da qualidade dos serviços

prestados na rede pública ou privada

Ao nível do pessoal:

- insuficiência quantitativa e qualitativa de pessoal de acção social

- necessidades de equipas multidisciplinares e de uma “cultura de projecto”

mais eficaz e dinâmica

Ao nível das formas de gestão:

- dificuldades na definição de “políticas sociais locais” por insuficiência de

planeamento e avaliação estratégica ao nível local

- dificuldades na prossecução de políticas horizontais – de parceria inter

serviços devido às formas organizativas verticais dos vários ministérios e

serviços e de culturas burocráticas e corporativas várias.

- não  descentralização de competências e formas organizativas para os

níveis regionais e locais dos serviços e vários ministérios que

inclusivamente têm recortes administrativos não coincidentes e regras

burocráticas pesadas

- um certo conservadorismo nas formas de gestão e de participação na

maioria dos equipamentos e serviços,  públicos ou de solidariedade social

                                                                                                                               

6 De que o Rendimento Mínimo Garantido e as redes sociais são alguns exemplos.
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Figura VIII.5 - Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em
acção social na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto

o Instabilidade do mercado de trabalho

o Envelhecimento demográfico

o Enfraquecimento  dos laços sociais

Equipamentos

o Insuficiência dos equipamentos destinados
aos novos problemas sociais

o Reduzidos equipamentos de apoio aos
idosos e primeira infância

o Insuficiente apoio e avaliação da qualidade
dos serviços prestados pelas instituições

Pessoal

o Insuficiência quantitativa e qualitativa de
pessoal

o Necessidade de maior interdisciplinaridade
e de “cultura de projecto”

Gestão

o Dificuldades na definição  de “políticas
sociais locais”  e de uma visão estratégica e
prospectiva

o Dificuldade na implementação de políticas
mais horizontais e de parceria devido à
burocratização dos serviços e não
descentralização das competências

o conservadorismo nas formas de gestão e de
participação na maioria dos equipamentos e
serviços,  públicos ou de solidariedade
social

POTENCIALIDADES

o Fortes redes sociais e associativas com
tradição de trabalho em parceria;

o Grande  dinamismo autárquico pese embora
alguma debilidade nas formas de definição e
liderança das “políticas locais”

o Dinamismos locais acentuados e
multiculturais

o  razoável rede de equipamentos sociais,
largamente de gestão privada de
solidariedade social

o Existência de   redes informações de
solidariedade
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1.6. Síntese do diagnóstico dos equipamentos de cultura e

desporto

Os equipamentos de cultura, desporto e lazer não podem apenas ser

considerados pelo seu valor lúdico e de enquadramento cultural. Estamos perante

equipamentos que são, no seu conjunto,  quer a nossa reserva de entendimento do

mundo quer os meios de promoção do bem-estar físico, mental de cada um, assim

como das nossas formas de estar em conjunto e de fruir de uma sociedade que

colectivamente construímos. Os equipamentos e actividades culturais, desportivas e

de lazer permitem a cada um de nós apropriarmo-nos da sociedade como “produção

colectiva” e fazê-lo na retoma dos patrimónios do passado, na construção das

referências do presente e na  salvaguarda da qualidade de vida e das identidades para

o futuro. Neste contexto, e acompanhando o aumento da qualidade vida está sempre

presente que a cultura e o desporto são hoje também uma actividade económica em si

mesmo e um complemento de outras actividades económicas como o turismo e o

lazer.

Não houve possibilidade em tempo útil de elaborar um levantamento mínimo,

actualizado, dos equipamentos existentes de cultura e recreio mas alguma recolha

preliminar e entrevistas realizadas a peritos locais permitem desde já situar um

diagnóstico onde emergem debilidade e potencialidades que se devem salientar. Um

levantamento, mesmo que minucioso não permitirá, no entanto, o conhecimento do

público-alvo e outras dimensões relevantes, articuladas quer com o funcionamento das

instituições e equipamentos culturais e desportivos locais, quer ainda os produtores

culturais e organizadores desportivos , ou as políticas de intervenção camarárias, sua

evolução e  pressupostos na actualidade, etc.

Em primeiro lugar é de destacar que se está perante uma área de intervenção

que merece das autarquias um grande investimento, quer em custos financeiros

directos, quer  em pessoal. A evolução das políticas municipais ao nível cultural têm

manifestado dimensões paradoxais. Se num primeiro momento, a actuação
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autárquica foi pontual, de apoio a grupos locais, num segundo momento,  as

autarquias tomaram em mãos a dinamização de actividades culturais e desportivas que

respondiam a necessidades não satisfeitas. Estamos num terceiro momento, em que,

sem abandonar as preocupações anteriores, se investe, ao nível das autarquias, em

equipamentos de grande porte que se consideram portadores de prestígio e são

capazes de mobilizar populações - estádios, grandes ginásios, pistas, escolas de

música e de dança, companhias de teatro, etc.

Essas necessidades têm toda a legitimidade na medida em que esses

equipamentos são de alguma forma, sinal de progresso e de modernidade. Mas há que

acautelar que ao diferenciar-se pela oferta de bens e equipamentos culturais e sócio-

culturais os municípios  tendem a apresentar uma oferta muito semelhante e

estereotipada. E daqui o paradoxo identificado por Chistine Maurice (1993) que

considera que ao procurar uma identidade os municípios acabam por perdê-la através

de um processo de homogeneização e até de competição entre municípios.

Acrescente-se que parece haver necessidade de repensar o sistema regional

de intervenção cultural e desportiva, nomeadamente no que se refere às formas de

planeamento e de gestão da actividade cultural e desportiva de âmbito supra-

municipal, aos modelos de intervenção, mas , sobretudo, é cada vez mais

indispensável tentar concertar equipamentos de âmbito mais alargado que permita que

a Península de Setúbal rivalize com Lisboa em equipamentos com visibilidade e

qualidade que obviamente têm de ter um âmbito peninsular senão mesmo

metropolitano.

Em segundo lugar, é preciso considerar que, quer a área de preservação e

desenvolvimento cultural, quer a do desporto sofrem de falta de clarificação das

competências específicas da administração central e local. Evidentemente que essa

clarificação de competências implicaria, simultaneamente, a clarificação dos meios

financeiros para a concretização das várias actividades.
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Transversalmente a esta concertação e clarificação urgente de competências e

programas,  há que aprofundar as opções que se colocam nesta segunda geração de

equipamentos para fazer uma programação, não apenas racional, mas sobretudo

equitária.

A actual situação exige o repensar de duas problemáticas: 1) a articulação

entre os grandes equipamentos e os pequenos equipamentos descentralizados 2) a

articulação regional das ofertas evitando desperdícios e cooperando para que a

imagem do distrito seja mais adequada ao contexto metropolitano.

Finalmente, uma quarta problemática que se torna necessário equacionar

reflecte a necessidade de clarificação das competências entre as regiões, os

municípios e a miríade de iniciativas da “sociedade civil” , lucrativa e não lucrativa.

Parece mais ou menos evidente que o crescimento exponencial das despesas

autárquicas com estas actividades exigem a dinamização de parcerias activas. Fica

assim , por reflectir qual a especificidade de participação das autarquias estes sectores

de actividade e a sua relação com a vida urbana e social dos  municípios

Em síntese, o  pré-diagnóstico realizado permite salientar como

potencialidades:

- o interesse e correspondente investimento autárquico nas áreas da cultura e

lazer

- a existência de um corpo de técnicos nas autarquias mobilizados para este

tipo de actividades,

- a existência de um tecido associativo alargado, com actividades

diversificadas nas áreas do património, cultura, desporto e lazer;

- o rápido desenvolvimento de uma rede de equipamentos mínimos

municipais tais como bibliotecas, piscinas, polidesportivos ;
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No entanto, três debilidades podem ser apontadas no diagnóstico realizado

que, em larga medida, advêm sobretudo de níveis de gestão deficiente e ultrapassam

em efeitos negativos e em desperdícios as faltas quantitativas detectadas.

Em primeiro lugar, a inexistência da definição de políticas concertadas de

nível regional - e também de  estruturas de reflexão estratégica, de planeamento e de

avaliação do que vai sendo feito o que tem como consequências:

Ao nível dos equipamentos:

- claro deficit7 de equipamentos e de actividades culturais e desportivas de

visibilidade metropolitana,

- uma melhor articulação entre as iniciativas camarárias e rentabilização

intermunicipal de alguns dos equipamentos

- Deficiente difusão espacial dos equipamento e desigualdades nas

oportunidades criados nos diferentes espaços municipais.

- Ausência de equipamentos de maior especialização : ex: escolas de música,

de dança, de pintura de teatro, etc.

Ao nível do pessoal:

- necessidade de fomentar a qualificação dos recursos humanos com

intervenção na organização e gestão das actividades culturais e desportivas

- necessidade de favorecer, animar e respeitar as formas locais e tradicionais

de expressão cultural e desportiva;

                                                

7 Evidentemente que este deficit é salientado na comparação com a Grande Lisboa e torna-se urgente
uma reflexão estratégica e equacionar projectos estruturantes (podem não ser de cimento mas de
actividades) capazes de dar protagonismo há imensa actividade já realizada.
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Ao nível da gestão:

- necessidade de repensar as estratégias de actuação autárquica a montante

na concertação intramunicipal e a jusante na relação entre a actividade

camarária e a actividade da “sociedade civil”,

- Melhor entrosamento entre os equipamentos a criar, as escolas e o meio

urbano através de um processo de cuidadoso planeamento urbano.
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Figura VIII.6 - Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em
cultura e desporto na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto

o Não competitividade ou visibilidade dos
equipamentos locais no contexto
metropolitano

o Duplicação de esforços nos mesmos
equipamentos

o Inexistência de uma “política regional” de
desenvolvimento de cultura e desporto

Equipamentos

o Deficit de equipamentos e de actividades
culturais e desportivas de visibilidade
metropolitana,

o Dificuldades de articulação entre as
iniciativas camarárias e rentabilização
intermunicipal de alguns dos equipamentos

o Deficiente difusão espacial dos
equipamento e desigualdades nas
oportunidades criados nos diferentes
espaços municipais.

o Ausência de equipamentos de maior
especialização

Pessoal

o Necessidade de fomentar a qualificação dos
recursos humanos com intervenção na
organização e gestão das actividades
culturais e desportivas

o Necessidade de favorecer, animar e respeitar
as formas locais e tradicionais de expressão
cultural e desportiva

o Articulação entre as iniciativas autárquicas e
as da “sociedade civil”

Gestão

o Necessidade de repensar as estratégias de
actuação autárquica: a montante na
concertação intra municipal e a jusante na
relação entre a actividade camarária e a
actividade da “sociedade civil”,

o Melhor entrosamento entre os equipamentos
a criar, as escolas e o meio urbano através
de um processo de cuidadoso planeamento
urbano.

POTENCIALIDADES

Contexto

o Aumento e diversificação da  procura
o Acontecimentos nacionais promotores de

recursos e oportunidades (Expo, Porto2004)
o Diversidade paisagística e ecológica
o Património arqueológico e arquitectónico
o Grande diversidade de manifestações

culturais municipais

Equipamentos e Pessoal

o interesse e investimento autárquico nas
áreas da cultura e lazer

o Actividades diversificadas regionais neste
âmbito

o existência de um corpo de técnicos nas
autarquias mobilizados para este tipo de
actividades,

o existência de um tecido associativo
alargado, com actividades diversificadas nas
áreas do património, cultura, desporto e
lazer;

o o rápido desenvolvimento de uma rede de
equipamentos mínimos municipais tais
como bibliotecas, piscinas, polidesportivos
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1.7. Urgência de novas formas de gestão regional

O diagnóstico realizado manifestou, em todos os sectores em análise, as

dificuldades de gestão regional dos serviços e actividades a dois níveis: na

consolidação de níveis de análise, de decisão e de programação regionais e numa

gestão participada dos serviços.  De facto, a fase histórica que se atravessa, a não

concretização da regionalização ou da desconcentração de serviços, faz com a

Península de Setúbal seja, em quase todos os sectores analisados,  um tecido

retalhado de recortes administrativos diversos. Não apenas os órgãos de decisão

não são regionais em nenhum dos casos analisados como também os desenhos

administrativos e de decisão são diferentes. Os serviços ministeriais, de saúde,

educação, e segurança social dependem de Lisboa  pese embora que, por vezes

dividam o distrito dependendo os concelhos rurais do Alentejo. Parte dos

equipamentos e actividades de desporto e cultura, na indefinição actual de

competências, depende de uma multiplicidade de serviços centrais e depois das

autarquias sem existência dos níveis regionais.

A necessária modernização e descentralização da administração tem sido

também incipiente e a região não tem conseguido gerar consensos internos suficientes

para estruturar formas de compensação regional destes impasses. Evidentemente, que

as soluções a encontrar se esboçam desde já de forma diferente: na saúde (com uma

partição regional em três “unidades de saúde”); na educação (com uma CAE ainda

muito dependente de Lisboa e com funções quase só gestionárias), de uma segurança

social (sem autonomia sub-regional) e ao nível dos serviços de cultura e desporto

(municipalizados e dependentes de Lisboa simultaneamente, mas sem esfera de

decisão regional).

Acrescente-se que não se trata apenas das formas de regionalização de

serviços e equipamentos mas também da indispensável coordenação inter-serviços

ao nível regional. É conhecido que é hoje mais fácil o diálogo entre os parceiros

privados e a administração pública, do que no interior desta.
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O repensar destas articulações não está necessariamente dependente da

regionalização do País e levanta um interessante – e indispensável - debate sobre

aquilo que tem sido apresentado como uma das grandes potencialidades da região: a

intensa interacção das forças vivas locais. Não parece possível garantir o

desenvolvimento futuro da região sem instituir uma estruturação político-

administrativa que estabeleça as bases para uma gestão coerente do território e

a governabilidade depende,  em primeiro lugar,  da representatividade e eficácia

apresentada pelas formas de governação regional.

A esta reflexão sobre os níveis regionais de decisão, associa-se  ainda a

questão das actuais formas de participação do cidadão. Como se disse, estamos

perante  um tecido social e associativo muito activo mas também a essa qualidade não

tem correspondido formas novas, contratualizadas ou não, de participação do cidadão,

antes pelo contrário algumas informações apontam para um fechamento das relações e

interacções sociais, à semelhança aliás do que acontece na maioria das  zonas urbanas

europeias. Argumenta-se com o aumento da distância (física, e temporal mas também

social e político/burocrática) entre a administração e o cidadão.

São praticamente inexistentes, hoje, os espaços de participação cidadã, para

além de antigas colectividades,  alguns grupos de solidariedade local agora

emergentes, alguns rádios e jornais locais: são poucos os centros de convívio, espaços

de lazer de actividades cívicas; são raros os dinamismos polarizadores na

administração que congreguem grupos de cidadãos - nas juntas de freguesia, câmaras

municipais. Há dificuldades na revitalização das tradições associativas democráticas

que renovem lideranças locais e gerem novos espaços de exercício da democracia

mais próximo dos cidadãos.

A participação cidadã é um elemento chave para construir cidades seguras e

justas. A insuficiência das formas de participação e usufruto da cidade vem

acompanhada de um sentimento de isolamento, de perda de identidade local e

regional, de desinvestimento na esfera colectiva e afastamento da administração, que
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não é compatível com a necessidade de um projecto de região com o qual todos se

podem identificar.

É neste sentido, que as questões sociais exigem uma atenção e investimento

especial sob o risco de que a modernização da cidade, não sendo acompanhada por

todos os moradores,  possa ver agravar-se o fosso geracional, social, urbanístico, etc.

Esse esforço de pensamento e acção sobre a coesão social ao nível dos territórios

exige uma grande determinação, lucidez e inovação e, sobretudo, um apelo à partilha

de responsabilidades e coordenação de esforços com outros actores para evitar  um

território a duas velocidades.

A estruturação metropolitana não se produz por via normativa mas pela

combinação de projectos infra-estruturais e de usos sociais alargados. A cidade-região

metropolitana converteu-se num mercado de trabalho e de consumo mas também

modificou a relação da população com o seu território.

1.8. Fragmentações identitárias

As fracturas sociais são uma ameaça real devido às dinâmicas de exclusão que

estão actuantes e torna-se necessário desenvolver  dinâmicas de inclusão mais

potentes. Frequentemente as dimensões identitárias são consideradas essenciais para

fomentar dinâmicas de inclusão. Simbólicas, e frequentemente ilusórias, pois podem

escamotear as profundas desigualdades que estão por detrás de imagens identitárias

unificadas, as identidades regionais desencadeiam as “energias” positivas

indispensáveis para qualquer projecto de cidade que possa emergir de um plano

estratégico. Frequentemente, a globalização económica e a universalidade mediática

provocam a homogeneização cultural e o enfraquecimento de uma identidade local.

Por outro lado, a sedimentação de “modos de produção” anteriores e pós-modernos, a

combinação de estruturas sociais cada vez mais fragmentadas e baseadas em estatutos

diferentes como imigrantes, grupos étnicos pobres, etc., estimula respostas defensivas

dos grupos integrados mas vulneráveis e não surgem com clareza os factores que

podem cimentar as identidades e que fazem delas um elemento integrador.
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Os factores acima referidos, de desintegração das formas de gestão regional e

a ausência de projectos claros, visíveis e consensuais de nível regional, a par com a

atomização das iniciativas municipais e a fragmentação e sectorização da intervenção

pública central, são ameaças actuais a uma imagem para a região que unifique os

grupos sociais e em nome da qual o “direito à cidade” seja reivindicado pelos mais

des-empowerment.

Este campo simbólico, não é um mero meio virtual, fruto de campanhas

organizadas de marketing como muitos parecem defender. Trata-se de identificar as

necessidades mais estruturantes dos modos de vida locais, assegurar de forma eficaz,

pragmática e justa,  uma política criação de espaços e equipamentos públicos em

todos os bairros e núcleos e a descentralização da política cultural e dos serviços

sociais para “serviços de proximidade” entre o cidadão e as suas administrações. Dar

qualidade à cidade, ter uma política sistemática de embelezamento dos espaços

públicos colectivos cuidando-se tanto da funcionalidade como da estética geram as

bases  de um forte consenso social.

A geração de um patriotismo de cidadania, multidimensional (bairro, cidade

histórica, núcleo rural, bairro-gueto, etc.)  apoia-se necessariamente numa política

urbana que faz a cidade visível, que dá sentido ao facto de ser cidadão. Mas esse êxito

não pode depender do voluntarismo dos actores, mas da compreensão dos processos

reais de crescimento das cidades, dos interesses conflituais que se materializam,  da

capacidade de encontrar níveis de concertação para agir sobre eles, da inserção nos

sistemas de relações internacionais que geram oportunidades aos locais. É necessário,

simultaneamente,  um olhar complexo, sistémico, político, e ético , local e uma olhar

global que toma hoje o nome de glocalização.

Para responder a este repto é necessário reconstruir a cidade como um actor

complexo, simbiose de agentes públicos e privados, com capacidade para actuar na

cena internacional e organizar a cidade sobre a base do principio político legitimador

da proximidade mas e , sobretudo, ter uma política de proximidade com o cidadão que
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lhe permita ter acesso às informações, ser prestador e informador das carências e co-

autor das decisões e da cidade real.

Exige-se ainda que estes serviços de proximidade sejam integrados, numa

dimensão estruturante de “desenvolvimento sustentável”, onde os olhares parcelares

se conjuguem num projecto regional de desenvolvimento integrado e participado.

2. Dinâmicas sociais e qualidade de vida

2.1 Enquadramento teórico e metodológico da análise da

qualidade de vida na Península de Setúbal

As descoincidências entre o desenvolvimento económico e social

As dinâmicas de mudança actuais obrigam, em curtos espaços de tempo, a

profundas alterações das infra-estruturas de suporte à vida urbana num esforço de

aumento da competitividade internacional que mantenha as regiões em condições de

garantir as suas bases de desenvolvimento. Este esforço de "modernização" da base

económica das cidades, frequentemente, não tem sido acompanhado da reflexão e

acção face à capacidade de manter e reforçar as tendências de coesão social internas

desses mesmo territórios. Nestes rápidos contextos de mudança,  que ultrapassam em

muito as lógicas de gestão territorial, as fracturas sociais e sócio-urbanísticas vão

aumentando e nem todos os urbanitas vão participando dos frutos de

desenvolvimento. Aumentam, assim, as clivagens sociais, polarizam-se as formas de

apropriação e usufruto da cidade, aumentam os fenómenos de insegurança urbana e

complexificam-se os mecanismos de gestão dos territórios.

De alguma forma se pressupõe que os objectivos fixados - centrados na

diversificação e modernização da estrutura produtiva e na melhoria das infra-

estruturas urbanísticas e acessibilidades – trazem, por si só, um aumento de satisfação

das necessidades e uma melhoria das condições de vida. Dito de outra forma, parece

ser um pressuposto da maioria das operações de revitalização das estruturas

económicas que a revitalização da esfera produtiva  arrasta consigo a esfera do social.
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Apesar de um grande número de estudos desenvolvidos desde o anos 50 terem

vindo a demonstrar  a não linearidade desta relação - quer no que respeita à

dependência das dimensões económicas de variáveis sociais, quer no que respeita à

descoincidência e efeitos perversos dessa articulação - uma abordagem "integrada" do

desenvolvimento regional não tem estado presente nem do ponto de vista teórico, nem

do ponto de vista prático, no que concerne os projectos europeus.

A crise económica actual e o complexo e mutável funcionamento dos sistemas

económicos e do mercado de trabalho bem como as imbricações dos sistemas

mundiais colocam, cada vez com mais relevância, a necessidade de aprofundar as

relações (e detectar as contradições e imbricações) entre o "social" e o "económico".

No que respeita a este trabalho essas imbricações são sobretudo de reflectir ao

nível:

a) da globalização da economia mundial e dos seus impactos nos

espaços locais, quer no que se refere as características das estruturas

produtivas localmente implantadas, quer muito especialmente no que se  refere

às formas de mobilização da mão-de-obra que essa mundialização (e,

sobretudo, a sua mutabilidade) arrasta consigo,

b) da alteração do papel do Estado e da importância crescente que este

atribui ao fenómenos de desenvolvimento económico na busca permanente de

vantagens competitivas que permitam aos países conquistar um lugar nas

economias europeias mas que traz como efeito um desinvestimento na esfera

da reprodução social,

c) da diminuição dos factores de coesão social relacionada com uma

diminuição dos apoios sociais tradicionais e um consequente aumento dos

fenómenos de segregação social e espacial com forte impacto, e evidência, nos

territórios locais.

A Península de Setúbal tem estado sujeita a pressões de sinais contrários e a

sua rápida mutação nos últimos 30 anos tem manifestado a enorme instabilidade dos
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factores que fazem a sua identidade social e produtiva. A velocidade da mudança foi,

em larga medida, tributária das várias crises sócio-produtivas que abalaram o mundo

nas últimas décadas bem como dos investimentos comunitários e nacionais que

permitiram uma rápida modernização de algumas das infra-estruturas básicas da

região.

Apesar das diversidades internas à região, as mudanças mais evidentes

parecem resultar de três processos estreitamente articulados: um sistema produtivo

de grande instabilidade e em permanente mudança, uma proximidade com a

capital que facilita um crescimento polarizado e, em larga medida, hipertrofiado,

uma região de fortes surtos migratórios e de difícil sedimentação urbanística e

simbólica.

Estes processos de mudança arrastaram consigo mobilidades de capital e

trabalho que nem sempre encontraram neste território capacidades de acolhimento

adequadas e comprometeram a coesão social e as formas diferenciadas como os

diferentes espaços foram sendo ocupados, aumentando clivagens sociais e gerando

novas fracturas sociais.

Mas a constante  "modernização" produtiva, evidente em determinados espaços e

áreas da região, escamoteou a  degradação urbanística e social de muitos outros

espaços mais arredados do desenvolvimento e de muitos grupos sociais com

consciência crescente de marginalização.

A degradação e o congestionamento dos centros históricos, a destruição

crescente do comércio tradicional, a degradação da capacidade produtiva agrícola e

pecuária da região, o aumento do desemprego, sobretudo juvenil, o crescimento de

"bolsas de pobreza", da insegurança urbana e de fenómenos de racismo e xenofobia,

etc., são fenómenos preocupantes.

No entanto, todos reconhecem que competitividade e coesão social são dois

lados da mesma moeda e que a primeira sofrerá largos impactos negativos se não se

assegurarem os princípios fundamentais de justiça social. Assume-se, também, que,

na diversidade de lógicas contraditórias que se geram em torno das formas de
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apropriação territorial, à esfera pública compete, hoje como ontem, um papel

fundamental de garantia dos direitos básicos de uma sociedade democrática e dos

princípios de equidade.

Nesse sentido, a análise da qualidade de vida e dos mecanismos produtores de

exclusão social é obrigatória na programação de processos de planeamento e muito

especificamente de planeamento estratégico. O fim último de qualquer processo de

planeamento é o aumento da qualidade de vida para um máximo de pessoas e assim, a

detecção das condições de conforto e de suporte aos modos de vida, bem como a

identificação dos mecanismos produtores de fenómenos de exclusão social.

2.2 Dificuldades da análise da qualidade de vida 8

A displicência com que se têm encarado as “questões sociais” torna difícil a

sua análise não apenas pela imbricação que têm com as condições “estruturais” (o

emprego e os rendimentos, por exemplo) como também pela diversidade de variáveis

que constituem hoje os padrões de “Qualidade de Vida”. A expressão Qualidade de

Vida é, hoje, tão correntemente empregue que se porventura algum significado preciso

teve, perdeu-o na multiplicidade de sentidos, de utilizações e de contextos em que é

empregue. Michelle Durand (1980:103) sustenta a tese de que o sentido sociológico

do termo Qualidade de Vida deriva do próprio contexto em que emerge e se

desenvolve, o que é, por si próprio, um fenómeno social.

Por outras palavras, a origem da expressão Qualidade de Vida provém de um

fenómeno de consciência: a consciência das consequências não desejadas provocadas

pelo desenvolvimento económico e pela industrialização incontrolada. De facto, o

termo Qualidade de Vida, não surge no contexto académico, mas difunde-se e ganha

popularidade como questionamento de um modelo de crescimento e

desenvolvimento industrial, adquire importância social pela percepção das ameaças

que esse modelo introduz e chega a representar um movimento “alternativo”

quando, questionando este modelo de crescimento, sugere desenvolvimentos
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qualitativos diferentes sobre os objectivos e modos de organização social.  Podemos

dizer que adquire, assim, um sentido e um conteúdo político.

Independentemente da orientação teórica e do modelo de abordagem, qualquer

estudo sobre qualidade de vida é devedor do contexto atrás referido de preocupação

pelo bem-estar,  de crítica aos efeitos perversos de um modelo desenvolvimentista

assente no crescimento económico e no interesse pela medição dos fenómenos sociais,

para melhor se poderem introduzir reformas sociais.  Não é, pois, de estranhar que os

primeiros estudos sobre qualidade de vida acompanhem de perto as investigações

interessadas no bem-estar e nas possibilidades de o medir e concretizar : “ o desejo de

reflectir  e medir a qualidade de vida responde à ideia que, por diversas razões, em

formas e graus distintos, a qualidade de vida dos indivíduos é insuficiente e que, por

sua vez, a qualidade de vida pode melhorar” (Sétien, Luisa, 1993, p. XVIII).

Se o objectivo começou por ser a medição da transformação social, o

desenvolvimento ocorrido, tendo em conta os diversos elementos sociais, políticos,

psicológicos e culturais que haviam sido postos de parte pela análise economicista,

também o modelo de abordagem tende à unidade, marcado com a preocupação pela

medida, e pela quantificação das boas e das más qualidade de vida e da mudança

societal.

Assim, o interesse pela qualidade de vida urbana desenvolve-se largamente

num contexto que cruza o crescimento urbano maciço e desordenado, a consciência

pública sobre os efeitos desse crescimento e a preocupação dos Estados ao

estabelecerem as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Os anos sessenta conheceram um forte crescimento urbano, com o aumento

explosivo da população urbana que ocupa progressivamente as periferias das grandes

cidades.  Mas tal ocupação faz-se à custa de uma deficiente qualidade do espaço,

marcada pela ausência de equipamento, pelas más condições do alojamento, pela falta

de planeamento urbano, por crescentes desfasamentos espaciais e temporais entre

                                                                                                                               

8 Utiliza-se aqui parte da conceptualização integrada no Relatório Qualidade de Vida nas Periferias,
PRAXIS/CET, 1999.
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habitação, trabalho, lazeres e consumos.  Simultaneamente, a cidade é o lugar de

confluência de todos os modos de vida, o que não deixa de se fazer acompanhar de

uma deterioração da sua imagem, de um crescendo de sentimentos de insegurança, de

isolamento, de consciência sobre o agravamento das condições ambientais.  As

transformações nas condições da vida urbana criam progressivamente uma sensação

de “mal de vivre en ville” que teve reflexos nas aspirações a qualidade de vida

diferentes, precursoras, em alguns casos, de movimentos por uma melhor qualidade

de vida urbana.

Mas, por outro lado, os anos sessenta conheceram um aumento substancial do

nível de vida (pelo menos na maior parte dos países europeus).  O aumento dos

salários e do consumo atinge fatias significativas da população, o que modifica as

mentalidades e os estilos de vida.  Esta elevação do nível de vida está na origem de

uma uniformidade crescente das qualidade de vida, já que permite o acesso de quase

toda a população a um certo número de bens que anteriormente simbolizavam um

determinado “standard” de vida.  A melhoria das condições materiais acompanha a

elevação do nível de formação dos indivíduos, o que, conjugadamente, produz uma

alteração na natureza das aspirações e na percepção das qualidade de vida: satisfazer

uma necessidade de base como o alojamento já não basta, é necessário que seja

satisfeita em melhores condições de qualidade.

Novas sensibilidades, estilos de vida, aspirações e exigências particulares

produzem um apelo à qualidade, à procura de melhor qualidade de vida. Como faz

notar Tobelem-Zanim, “ da contradição entre a elevação do nível de vida e os

problemas colocados pela vida urbana, nasce uma nova preocupação, a da qualidade

de vida”  (1995).

O conceito de qualidade de vida urbana desenvolveu-se, como de resto, o

da própria qualidade de vida, como um efeito de consciência, das consequências

não desejadas provocadas pelo desenvolvimento económico, pela industrialização

incontrolada e pelo crescimento caótico das cidades; consciência que só é permitida

pela melhoria dos níveis de vida e de formação. Tem assim, origem, numa alteração
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das mentalidades e dos modos de vida que se traduz numa valorização das condições

que proporcionam um aumento da qualidade de vida. E se as preocupações com a

qualidade de vida, com o bem-estar se restringiram, numa primeira fase, às categorias

mais elevadas, rapidamente se estenderam a categorias mais populares que começam

a fazer reivindicações nessa matéria.

A tomada de consciência e, sobretudo, a interiorização da ideia de qualidade

de vida fizeram-se espaçadamente no tempo. Até ao fim dos anos 60, os discursos

permaneciam vagos e os objectivos qualitativos das políticas urbanas apareciam como

periféricos ou marginais. Só a partir do início da década de 70, informações, estudos

sobre a qualidade de vida urbana, a protecção do meio ambiente, discursos políticos,

se multiplicam tendo como tema dominante a qualidade ambiental e do quadro de

vida urbana dos indivíduos.

A crítica ao conceito de qualidade de vida como sinónimo de bem-estar é

suportada por aqueles que encontram neste conceito uma aproximação à ideia de

desenvolvimento. Mas, o próprio tema de desenvolvimento que critica o

entendimento da qualidade de vida reduzida ao conceito de bem-estar,  muitas vezes

associa uma coisa a outra, sobretudo quando introduz o tema da satisfação das

necessidades humanas.

Apesar da multidimensionalidade do conceito, é recorrente a definição de

qualidade de vida como uma dimensão que recobre condições objectivas de vida,

expectativas e aspirações que se projectam em necessidades, confrontadas por sua

vez, com um número limitado de recursos e oportunidades.  Boa parte da literatura

especializada expressa este relativo consenso:

“ A noção de qualidade de vida compreende todos os aspectos das qualidade

de vida dos indivíduos, isto é todas as suas necessidades e a medida em que são

satisfeitas” (UNESCO, 1979;100);

“ A qualidade de vida é um conceito inclusivo, que cobre todos os aspectos da

vida tal como são experimentados pelos indivíduos. Compreende tanto a satisfação

material das necessidades como os aspectos da vida relacionados com o
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desenvolvimento pessoal, a auto-realização e um ecossistema equilibrado” (Solomon

e outros, 1980, 224).

As citações aqui incluídas remetem para duas questões importantes na

delimitação do conceito quando associado à dinâmica de satisfação das

necessidades.  A primeira chama a atenção para a multiplicidade de dimensões a que

se referem essas necessidades e a sua satisfação: necessidades materiais, mas também

de desenvolvimento pessoal, de enquadramento ambiental, etc., o que conduz, por sua

vez, à questão das componentes da qualidade de vida.

A segunda questão confronta-se com a subjectividade na “medição” da

qualidade de vida, ela própria um conceito subjectivo, já que dependente da percepção

dos indivíduos do desfasamento entre recursos e necessidades e aspirações. O

problema da ”medição” resolver-se-ia por si, ditado pelo nível de desfasamento

percebido por cada indivíduo.  Nestes casos, a qualidade de vida resultaria de um

julgamento global que os indivíduos ou grupos fariam sobre a sua própria situação. A

medida da qualidade de vida estaria indissociavelmente ligada às condições de

existência dos indivíduos e às aspirações expressas, descrevendo, o quadro e as

qualidade de vida dos indivíduos ou dos grupos em todos os domínios do social e do

meio ambiente.

Tratar-se-ia, por um lado, de objectivar os elementos que constituem as

condições do habitat, da saúde, da vida profissional, familiar, incluindo os dados

económicos sobre os rendimentos, os consumos e o património; por outro, a noção de

qualidade de vida remeteria para as percepções subjectivas sobre estas mesmas

condições, sem o que se inviabilizaria uma medida da qualidade de vida .

Todas estas definições de qualidade de vida servem para mostrar como o

conceito é complexo e multidimensional; como está sujeito aos mais variados

enquadramentos teóricos e marcos conceptuais, reunindo muitas divergências e muito

poucos consensos.  Contudo, algumas dimensões da qualidade de vida é possível

reter, sobretudo para o enquadramento conceptual deste estudo:
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• é um conceito que recobre uma grande variedade de componentes e áreas,

que ultrapassam as condições materiais de existência e os aspectos

meramente económicos, para incluir necessidades, recursos, valores,

aspirações individuais, até preocupações, objectivos e problemas societais

de grande complexidade e cujo estudo integral é impensável neste

contexto;

• é um conceito que não pode ser directamente mensurável, pelo que há

necessidade de recorrer a distintas formas de medida, umas vezes

indicadores objectivos outras, de tipo subjectivo que reflectem as vivências

dos sujeitos e as suas avaliações em relação às múltiplas dimensões da

vida.

2.3 Algumas dimensões operativas para o estudo da qualidade de

vida da população da Península de Setúbal

Os diferentes entendimentos de qualidade de vida e os respectivos

enquadramentos conceptuais e teóricos manifestam-se na diversidade de  tratamentos

empíricos na hora de abordar  e medir a qualidade de vida. Apesar do consenso

relativamente à ideia de que a qualidade de vida só pode apreender-se mediante uma

série de componentes que representam as diferentes áreas da vida quotidiana, quer a

selecção dessas componentes, que os métodos para a sua definição e medição são bem

diversos.

Em termos de concepção da qualidade de vida, trata-se de uma abordagem

que aproxima intimamente qualidade de vida e bem-estar, definindo e

seleccionando previamente as componentes e os indicadores desse mesmo bem-estar,

com base em dados objectivos, normalmente estatísticos, o que levanta, também, o

problema da comparabilidade entre os diferentes países ou regiões, dada a ausência de

uma base estatística comum.

A melhoria dos processos de desenvolvimento, no que se refere aos níveis e

perfis de desenvolvimento económico, nomeadamente, no que se refere  às distintas

especializações produtivas e formas de  inserção no mercado de trabalho  têm
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impactos na capacidade das famílias em satisfazerem as suas necessidades e

melhorarem a sua qualidade de vida. De facto, algumas das  actividades tradicionais

com reduzida competitividade, assentes em baixos salários, com fortes componentes

de economia subterrânea são menos promotores de mobilidades profissionais e sociais

do que aquelas que resultam da reconversão de sectores, da adopção de novos padrões

de especialização e de modernização, etc.

Por sua vez, há uma relação directa entre a inserção no mercado de trabalho e

os níveis de rendimentos dos indivíduos e famílias. Uma inserção estável no mercado

de trabalho é factor de segurança e de expectativas de consumo que se traduzem nos

níveis de satisfação face as condições de vida.

É conhecida a complexidade de funcionamento das estruturas produtivas e

regulações do mercado de trabalho. Em regiões, como a Península de Setúbal, a

segmentação do mercado de trabalho entre sectores competitivos em expansão e

sectores tradicionais em declínio gera situações gravosas do ponto de vista dos

trabalhadores.

É neste contexto que a avaliação da "melhoria da qualidade de vida" se torna

num  problema complexo dada a diversidade das problemáticas em causados, dos

actores intervenientes  e dos impactos reais e esperados.

Trata-se por uma lado, da constatação de que o aumento de níveis de consumo

que poderia orientar para uma uniformização dos estilos de vida esconde uma

diversidade dos modos de vida. Simultaneamente, considera-se que os processos de

desenvolvimento têm efeitos desiguais e contraditórios. Se alguns grupos sociais

acompanham esses processos outros, por variadas e complexas razoes articuladas com

o próprio processo de desenvolvimento, vêem iniciar (ou aprofundar) os mecanismos

de desigualdade e de exclusão social.

No quadro da análise da melhoria das condições de vida na Península de

Setúbal a leitura das dimensões sócio-culturais depara-se com duas ambiguidades de

base. Por um lado, não existe especificidade na análise do “social” dado que atravessa

todas as dimensões de desenvolvimento que se pretendem tratar – da modernização do
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tecido produtivo, ao ordenamento do território, passando pela qualificação dos

recursos humanos. Assim, não tem grande sentido reduzir a análise do social às

situações de clara precariedade e o desafio que se coloca é de realizar uma análise

integrada que tenha como finalidade produzir um plano em que atinja o máximo de

beneficio para o máximo de pessoas.

Em segundo lugar, apesar desta transversalidade da dimensão social,  é cada

vez mais evidente que o desenvolvimento económico nem sempre se traduz num

aumento de satisfação das necessidades e uma melhoria das condições de vida. Dito

de outra forma, parece ser um pressuposto da maioria dos planos  que a revitalização

da esfera económica arrasta consigo a esfera do social mas, hoje, a realidade faz-nos

criticar esse pressuposto pois está cada vez mais claro que o desenvolvimento

económico não está fomentando a coesão social

Nesse sentido, a participação de um olhar sociológico sobre estas finalidades

ao nível do diagnóstico traduzir-se-à:

• na utilização de um olhar integrado, sistémico e complexo face às medidas

estruturantes para a região com especial atenção aos seus impactos sociais;

• por uma especial atenção às condições de suporte à vida quotidiana da

população: acesso a equipamentos, mobilidades, consumos, etc.

• pelo privilegiar da detecção das dimensões de exclusão social e sócio-

urbanística.

Privilegiam-se como dimensões de análise das dinâmicas sociais as seguintes:

i. Análise das dinâmicas socio-económicas  com impacte na qualidade de

vida:

• Dinâmicas demográficas

• Evolução das categorias profissionais

ii. Análise de alguns indicadores da qualidade de vida:

• Qualidade sócio-urbanística e conforto dos alojamentos
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• Evolução dos indicadores de rendimentos e de consumos

• Evolução de alguns indicadores de qualidade de vida

iii. Equipamentos de conforto urbano

• Educação

• Saúde

• Acção social

• Sócio-culturais e desportivos

3. Avaliação da Qualidade de Vida na Península de Setúbal

Os elementos de seguida apresentados reflectem, ainda que indirectamente e

de forma parcelar, a evolução das qualidade de vida da Península de Setúbal. A

informação de base deste capítulo decorre das estatísticas oficiais disponíveis e dos

relatórios sectoriais de outras equipas de avaliação9. Pretendeu-se, tão somente,

fornecer alguns elementos já disponíveis sobre as principais dinâmicas demográficas

da região e sobre alguns indicadores cruciais da qualidade de vida da Península de

Setúbal. No entanto, esta tarefa é difícil, quer pela escassez de informação disponível

sobre a qualidade de vida, quer pelo seu carácter pontual e pouco integrado. Trata-se,

portanto, de utilizar indicadores, muito deles só reveladores de dinâmicas sociais de

forma necessariamente transversal e indirecta.

Os processos de desenvolvimento, nomeadamente ao nível das qualidade de

vida da população de uma dada região, implicam necessariamente, dinâmicas

contraditórias e não lineares, pelo que se nos afigura fundamental destacar alguns

                                                

9 No que diz respeito à informação dos recenseamentos da habitação e da população utiliza-se a
informação do decénio que vai de 1981 a 1991. O intervalo considerado, corresponde, desde logo, ao
intervalo inter-censitário, na medida em que uma boa parte dos elementos estatísticos da população e
habitação , e também da qualidade de vida de uma região, são de facto fornecidos pelos Censos do
INE, sendo extremamente precária a informação daquele tipo em momentos intercalares aos principais
recenseamentos da população e habitação. No entanto, e como é evidente, estas informações estão
muito desactualizadas.
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aspectos globais, a título introdutório a este relatório, em ordem à clarificação prévia

dos itens a desenvolver mais adiante.

Como se afirmou anteriormente, a  Península de Setúbal tem sofrido

constantes mutações do seu sistema produtivo, o que se tem traduzido por uma grande

flexibilidade das dinâmicas de mercado de trabalho e de rendimentos. As dinâmicas

demográficas que têm acompanhado o crescimento da população têm vindo a

estabilizar e simultaneamente, a estruturar de forma mais integrada a península na

área metropolitana.

Estas dinâmicas sócio-demográficas parecem hoje iniciar um novo ciclo que se

caracteriza por três traços essenciais: uma paragem no crescimento demográfico,

uma concomitante alteração da estrutura etária através de um aumento dos mais

velhos e uma manutenção de uma população pertencente a grupos populares e

médios baixos. Estas características são causa ou efeito, de um sistema urbano

pouco qualificado, dotado de equipamentos insuficientes para o apoio à vida

quotidiana da população, pese embora a sua significativa melhoria na última década.

O diagnóstico das dinâmicas sociais na Península de Setúbal vem demonstrar

que este território está numa encruzilhada onde se torna inevitável um salto

qualitativo sob pena de retrocesso e de minorização da região no contexto

metropolitano face a uma grande dinâmica de requalificação da Grande Lisboa. A

Península de Setúbal atingiu já os níveis mínimos de infra-estruturação e de

equipamentos mas torna-se necessário ultrapassar esse “grau zero” para dotar

território de níveis de integração sócio-urbanística e de dinâmicas de inclusão

verdadeiramente metropolitanos. E é cada vez mais fundamental considerar que este

salto qualitativo não se compadece com um plano estratégico de investimento no

cimento, ou que a estruturação de lideranças locais a todos os níveis – económicos,

sociais, culturais , etc. – é uma condição essencial de um projecto estratégico. A

região vive com lideranças fragmentadas pese embora a forte interactividade entre

os actores locais e um inestimável tecido associativo.
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O Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, de

responsabilidade da Associação de Municípios será concerteza uma ocasião de

clarificação dos consensos e de cimentação de contratos face ao futuro desejável.

3.1 Dinâmicas demográficas

A evolução da população residente na Península entre os anos de 1981 e 1991,

permite concluir que aquela região embora continue a crescer, do ponto de vista

populacional, encontra-se já longe do crescimento populacional verificado nos

decénios anteriores. Com efeito, embora se registe uma taxa de crescimento médio

anual superior à do Continente e, sobretudo, à da região da Margem Norte de Lisboa -

a qual apresenta uma taxa de crescimento negativa, fortemente tributária da evolução

negativa do concelho de Lisboa - a Península de Setúbal apresenta sinais claros de

uma tendência para o desacelerar do seu crescimento populacional.

Os movimentos migratórios rumo àquela região estão longe dos verificados

nos decénios anteriores e o crescimento natural tende a acompanhar a evolução

observável no resto do país.
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Quadro VIII.1 - Evolução da população residente na AML  1960/1991, peso de
cada concelho no total da população na AML e taxas de crescimento inter-censos

Concelhos 1960
HM

%
AML

1960-
70

1970
HM

%
AML

1970-
81

1981
HM

%
AML

1981-
91

1991
HM

%
AML

Margem
Norte

1231666 80,9 1378420 77,4 1917396 76,6 1899783 74,7

Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
V.Franca
Xira

(*)
18.218
59.617

801.155
102.124
35.739
94.255
79.964
40.594

1,2
3,9

52,6
6,7
2,3
6,2
5,2
2,7

(*)
-8.7
55.4
-5.1
63,1
-5,1
91,2
55,6
34,2

(*)
16.635
92.630

760.150
166.550
33.930

180.215
124.400
54.475

0,9
5,2

42,7
9,3
1,9

10,1
7,0
3,1

(*)
18,8
52,8
6,3

66,0
29,4

-17,1
82,0
61,9

163.878
19.768

141.498
807.937
276.467
43.899

149.328
226.428
88.193

6,5
0,8
5,7

32,3
11,0
1,8
6,0
9,0
3,5

8.1
-1,0
8,3

-17,9
16,5
-0,4
1,3

15,2
17,4

181.774
19.568

153.294
663.394
322.158
43.731

151.342
260.951
103.571

7,1
0,8
6,0

26,1
12,7
1,7
5,9

10,3
4,1

Península
de Setúbal

291459 19,1 402940 22,6 584648 23,4 640493 25,3

Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

9.270
70.968
35.088
29.110
30.217
23.155
20.470
16.837
56.344

0,6
4,7
2,3
1,9
2,0
1,5
1,3
1,1
3,7

12,3
51,6
59,8
33,1
39,6
8.0

86,1
-1.1
15,8

10.410
107.575
59.055
38.735
42.180
25.015
38.090
16.650
65.230

0,6
6,0
3,3
2,2
2,4
1,4
2,1
0,9
3,7

8,0
37,3
57,1
37,4

-12,6
47,6

134,1
38,8
50,8

11.246
147.690
88.052
53.240
36.849
36.933
89.169
23.103
98.366

0,4
5,9
3,5
2,1
1,5
1,5
3,6
0,9
3,9

-9.6
2,8

-2,6
22,3
-2,2
18,7
31,1
17,9
5,4

10.169
151.783
85.768
65.086
36.038
43.857

116.912
27.246

103.634

0,4
6,0
3,4
2,6
1,4
1,7
4,6
1,1
4,1

TOTAL
AML

1523125 100,0 1781360 100,0 2502044 100,0 2540276 100,0

TOTAL
RLVT

2293592 2481830 3261578 3296715

CONTI-
NENTE

8292977 8123310 9336760 9375926

AML/
RLVT (%)

66,4% 71,7% 76,7 % 77,0 %

AML/
CON-
TINENTE

18,3% 21,9% 26,7 % 27,1 %

RLVT/CO
NTIN.

27,7% 30,5% 34,9 % 35,2 %

(*) - O concelho da Amadora só existe como concelho autónomo desde 1981

Fonte: INE - XII e XIII Recenseamento Geral da População, 1981 e 1991 CCRLVT -
Caracterização Sócio-Económica Regional - 2ª Edição actualizada 1997

São alguns dos concelhos da Margem Norte (Vila Franca de Xira e Sintra) mas

sobretudo o concelho do Seixal da Península de Setúbal que manifestam um maior

crescimento demográfico no período em apreço. Tal constatação  articula-se com uma
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precoce estabilização demográfica dos concelhos próximos da cidade de Lisboa, (pesa

o facto dos movimentos migratórios na sua direcção terem início mais cedo - anos 30

e 40 - sendo este povoamento suburbano mais antigo na AML), enquanto que os

concelhos acima mencionados, que detinham uma forte componente rural  em 1960,

viram a sua configuração demográfica ser substancialmente alterada.

Este aumento populacional registou um relativo abrandamento no período

intercensitário de 1981-91 embora os concelhos da Península de Setúbal registem

ainda nesse período – quando a crise do sector industrial aí se fez fortemente sentir -

taxas de crescimento anuais positivas, ao contrário da NUTS III “Margem Norte de

Lisboa” que apresenta, logo em 1981, taxas de crescimento negativas. (Carrilho, Mª.

José, Peixote, J (1993) “A evolução demográfica em Portugal entre 1981 e 1992” in

Estudos Demográficos nº 31  INE).
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Quadro VIII.2 Componentes  do  crescimento  demográfico  entre   1981 - 1991 e
variação da  população residente (taxas de crescimento) na AML

Concelhos Crescimento
Efectivo

Variação
(%)

Crescimento
Natural

Variação
(%)

Crescimento
Migratório

Variação
(%)

Margem Norte - 17 613 - 0,9
Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
V.  Franca Xira

17 896
- 200

11 796
- 144 543

45 691
- 168
2 014

34 523
15 378

10,9
-1,0
8,3

-17,9
16,5
-0,4
1,3

15,2
17,4

13 345
50

7 573
- 16 624

21 699
345

7 627
13 596
6 142

8,1
0,3
5,4

- 2,1
7,8
0,8
5,1
6,0
7,0

4 552
- 250
4 223

- 127 920
23 992

- 513
-  5613
20 928
9 236

2,8
- 1,3

3,0
- 15,8

8,7
- 1,2
- 3,8

9,2
10,5

Península de
Setúbal 55 845 9,5
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

- 1 077
4 093

-  2 284
11 846

- 811
6 924

27 743
4 143
5 268

- 9,6
2,8

-2,6
22,3
-2,2
18,7
31,1
17,9
5,4

- 37
5  914
3 079
3 981

463
- 378
9 471

866
4 493

- 0,3
4,0
3,5
7,5
1,3

- 1,0
10,6
3,7
4,6

- 1 040
- 1 821
- 5363
7 866

-  1 274
7 303

18 272
3 278

776

-  9,2
- 1,2
- 6,1
14,8
- 3,5
19,8
20,5
14,2
0,8

TOTAL
A M L

38 232 1,5 81 602 3,3 - 43 370 - 1,7

RLVT 35 137 1,1 85 141 2,6 - 50 004 - 1,5
PORTUGAL 34 133 0,3 354 284 3,6 - 320 151 - 3,3

Fonte: INE - XII e XIII Recenseamento Geral da População, 1981 e 1991, CCRLVT -
Caracterização Socio-Económica Regional - 2ª Edição actualizada 1997

Em termos do crescimento efectivo da AML, a Península de Setúbal apresenta

valores positivos (9,5%) em contraste com a Margem Norte (- 0,9%).  Se bem que

concelhos como os da Amadora, Cascais, Loures, Sintra e Vila Franca de Xira

apresentem um crescimento positivo acentuado, quer em termos absolutos quer

relativos,  pois o “êxodo” verificado em Lisboa, vai afectar decisivamente os valores

globais do crescimento populacional efectivo tanto na Margem Norte como na

Península de Setúbal, onde os concelhos da Moita, Palmela e especialmente o Seixal

revelam um importante crescimento positivo.
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A juventude da população residente já não esconde um duplo envelhecimento

no topo e na base

A especificidade de um crescimento mais recente no conjunto da Área

Metropolitana de Lisboa faz com que a Península de Setúbal apresente características

próprias, pese embora a sua diversidade interna, que estão associadas a uma

diferencial inserção dos seus diferentes concelhos na dinâmica metropolitana.

Ressalta-se, assim, a permanência de taxas de crescimento efectivo positivas

traduzidas em saldos positivos, quer de crescimento migratório, como de crescimento

natural, a manutenção da sua capacidade de atracção de população residente mesmo

num contexto de cessação dos históricos movimentos migratórios na AML que

contrasta com a sua força de repulsão em matéria de fluxos pendulares de população

activa, e ainda a existência de uma população rejuvenescida, quando comparada

com os dados nacionais, a que parece estar associada a especificidade dos tipos de

família.

Apesar desta juventude da pirâmide etária, no último decénio censitário não se

verificou um aumento da natalidade nos concelhos periféricos,  e se analisarmos a

evolução da estrutura da população inter-censos (1970 / 1991) constatamos que o peso

do grupo etário mais jovem  ( 0 - 14 anos )  diminui em todos os concelhos da AML.

O rejuvenescimento comparativo da Península de Setúbal, apesar de um

sucessivo envelhecimento que se torna mais evidente no último período inter-

censitário (1981/1991), parece ser, no contexto europeu, uma regularidade. De acordo

com a literatura neste domínio, um dos fenómenos demográficos que tem

acompanhado a evolução das Áreas Metropolitanas nos últimos 30 a 40 anos é o

envelhecimento dos seus centros, paralelamente à manutenção e /ou crescimento de

uma população mais jovem nos subúrbios.
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Quadro VIII.3 Estrutura e  variação da  população  dos  concelhos  da   AML,
segundo os  grupos  etários  ( 1970  -  1991 )

Concelhos 0 -

1981

14

1991

(%)

Var.

15 -

1981

24

1991

(%)

Var.

25 -

1981

64

1991

(%)

Var.

65 ou

1981

mais

1991

(%)

Var.
Margem Norte 23,0 17,6 - 5,4 14,7 15,8 1,1 52,2 53,8 1,7 10,2 12,8 2,6
Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
V.Franca Xira

26,1
23,5
24,6
18,9
26,8
23,3
26,0
26,1
26,1

19,3
18,3
18,3
14,2
20,1
18,8
18,3
19,5
21,1

-6,8
-5,2
-6,2
-4,7
-6,7
-4,5
-7,7
-6,6
-5,0

14,4
14,2
15,1
14,9
14,5
14,6
13,8
14,5
14,4

16,2
14,9
16,0
14,9
16,6
14,9
16,5
16,3
15,5

1,8
0,7
0,9
0,0
2,2
0,3
2,7
1,8
1,1

53,4
49,9
51,9
51,8
52,8
50,2
53,1
52,1
52,0

55,8
50,6
54,1
52,1
55,1
51,9
54,7
55,0
54,5

2,4
0,7
2,3
0,2
2,3
1,7
1,7
2,9
2,5

6,1
12,4
8,5
14,3
6,0
11,8
7,1
7,3
7,5

8,6
16,2
11,6
18,8
8,2
14,4
10,5
9,2
8,9

2,6
3,8
3,1
4,5
2,2
2,6
3,3
1,9
1,4

Península de
Setúbal

25,2 19,3 -5,9 14,6 15,8 1,2 52,0 54,0 1,9 8,2 10,9 2,7

Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

24,0
23,9
26,3
25,9
23,2
23,0
28,4
23,9
24,8

17,3
17,8
17,4
22,0
17,9
19,0
21,5
18,6
19,9

-6,7
-6,1
-8,9
-3,9
-5,3
-4,0
-6,9
-5,3
-4,9

14,8
15,2
13,5
15,3
14,2
14,4
14,2
15,1
14,6

16,4
15,7
16,9
15,7
15,2
15,1
16,0
15,4
15,4

1,6
0,6
3,4
0,4
1,0
0,7
1,8
0,3
0,8

50,5
52,9
52,4
50,7
52,0
52,7
52,1
51,0
51,3

52,0
54,8
54,3
52,2
53,0
53,8
55,5
53,0
52,8

1,4
1,9
1,9
1,4
1,0
1,1
3,4
2,0
1,6

10,7
8,0
7,8
8,1
10,7
9,9
5,3
10,0
9,3

14,3
11,7
11,4
10,2
13,9
12,0
6,9
13,0
11,8

3,7
3,7
3,6
2,0
3,2
2,2
1,6
3,0
2,5

AML 23,5 18,0 - 5,5 14,6 15,8 1,1 52,2 53,9 1,7 9,7 12,3 2,6
Fonte:  INE - Recenseamentos Gerais da População
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Figura VIII.7 - Estrutura Etária na AML, 1991

Fonte:  INE - Recenseamentos Gerais da População

A principal razão para o crescimento do peso proporcional da população

idosa,  articula-se  com a redução tendencial das taxas de natalidade, fenómeno

que se regista em todo o país.  No entanto Portugal ainda está distante da realidade do

envelhecimento da estrutura etária verificada na generalidade dos países europeus. O

caso de Lisboa, ao nível da sua estrutura etária, aproxima-se da realidade

existente em outras metrópoles europeias nomeadamente nos seus centros,

enquanto no contexto nacional surge mais uma vez como um caso muito particular, tal

como se verifica a outros níveis, relativamente a aspectos e variáveis relacionadas

com a composição e recomposição social do território.

Neste sentido, e ainda no domínio da estrutura etária, a  análise da

hierarquização do índice de envelhecimento na Península de Setúbal mostra, e apesar

de se terem verificado alterações posicionais inter-censitárias, que os concelhos mais
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envelhecidos são os que apresentam traços de uma certa “exterioridade urbana e

metropolitana” ou mesmo “ruralidade”, como os casos de Alcochete e mesmo do

Montijo, onde o peso da actividade agrícola é ainda muito significativo e

desenvolvido fundamentalmente por uma população pouco jovem. De qualquer forma

o envelhecimento é nítido em todos os concelhos da Península.

Quadro VIII.4 - Hierarquização do  Índice de Envelhecimento   (por  100
indivíduos)

1981 Índice 1991 Índice
Portugal
Lisboa e Vale do Tejo
Área Metropolitana de
Lisboa

44,9
45,4

41,4

Portugal
Lisboa e Vale do Tejo
Área Metropolitana de

Lisboa

68,1
73,2

68,3

Lisboa
Montijo
Alcochete
Palmela
Sesimbra
Setúbal
Almada
Moita
Barreiro
Seixal

75,5
46,0
44,4
42,8
41,8
37,6
33,7
31,5
29,6
18,8

Lisboa
Alcochete

Montijo
Sesimbra
Almada
Barreiro
Palmela
Setúbal

Moita
Seixal

132,1
82,9
77,5
69,8
66,0
65,3
63,3
59,4
46,3
32,2

Fonte:  INE/GED  Índice de Envelhecimento =   65 + anos     por  100 indivíduos
                    0 - 14 anos

Predomínio da família “clássica” de “tipo urbano”

Se bem que uma análise que recorre, nesta fase, unicamente a indicadores de

natureza quantitativa, possa dar uma imagem artificialmente rígida e esquemática

sobre aspectos tão importantes e multidimensionais como é o caso das dinâmicas

familiares, ela apresenta contudo algumas vantagens que superam as limitações que

comporta.

A evolução da estrutura etária da população na AML parece estar fortemente

relacionada com os modelos de família e de conjugalidade que se desenvolvem nas

sociedades actuais e, concretamente, com a emergência, nos espaços urbanos, de uma

população de jovens adultos celibatários ou jovens casais que remetem para um idade
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cada vez mais avançada o nascimento do 1º filho. Se a  análise da distribuição dos

tipos de família na AML  nos faz constatar que apesar de ser evidente a

concordância de todos os concelhos com o padrão nacional dominante (predomínio de

famílias do tipo “casal com filhos”), há uma certa especificidade da estruturas

familiares metropolitanas10, a Península de Setúbal caracteriza-se, simultaneamente,

por uma menor dimensão das pessoas vivendo sós bem como de famílias

numerosas.

Quadro VIII.5 - Famílias clássicas segundo a dimensão por concelho em 1981 e
1991 (%)

Com  1
pessoa

Com   2
pessoas

Com 3 e 4
pessoas

Com  5 e 6
pessoas

Com  7 e  8
pessoas

Com  9 ou
+  mais pessoas

Concelhos 1981      1991 1981      1991 1981      1991 1981      1991 1981      1991 1981      1991
Margem  Norte 16,54    16,97 23,44    26,27 46,42    46,51 11,35     8,80  1,74      1,11 0,50       0,34
Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
V.Franca Xira

11,37    14,33
11,92    13,74
13,01    14,87
23,45    23,87
 8,70    10,98
14,64   14,33
12,78   15,39
10,00   11,89
  9,47   10,56

21,91    25,42
27,80    29,79
22,23    25,96
25,30    28,38
20,32    23,59
25,77    27,86
21,49    25,34
21,80    25,09
23,82    24,28

53,69    50,79
45,54    45,57
48,22    47,53
38,63    37,68
56,16    54,69
46,26    47,52
50,48    48,76
53,76    53,05
55,35    55,64

11,09     8,07
12,49     9,82
13,77   10,11
10,31     8,40
12,66     9,36
11,52     9,28
12,67     9,03
12,30     8,85
  9,95     8,44

1,53       1,01
1,89       0,97
2,19       1,21
1,78       1,25
1,66       1,09
1,56       0,91
1,97       1,14
1,70       0,89
1,14       0,81

0,42       0,38
0,36       0,10
0,58       0,33
0,53       0,42
0,49       0,29
0,25       0,11
0,61       0,33
0,44       0,22
0,28       0,26

Margem  Sul   9,37   12,33 23,89    25,78 53,89    51,57 10,99     8,92 1,48       1,11 0,37       0,28
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

12,41   13,56
  9,71   13,68
  8,30   12,84
  8,03   11,71
11,28   12,90
10,02   11,27
  7,70     9,67
  9,06   10,98
10,71   13,60

26,80    27,64
24,75    26,80
22,99    25,75
23,64    24,49
27,36    29,53
27,12    27,17
20,88    22,10
24,08    26,85
23,14    26,68

49,30    48,97
52,99    49,03
56,54    52,63
54,43    52,03
50,36    48,62
52,69    51,19
58,90    57,68
48,91    51,02
51,71    49,21

10,09     8,95
10,67     8,89
10,30     7,77
11,84     9,71
  9,45     7,93
  9,08     9,11
10,82     9,32
15,05     9,95
12,34     9,05

1,10       0,81
1,46       1,19
1,48       0,81
1,65       1,68
1,28       0,75
0,91       1,05
1,36       1,02
2,43       1,08
1,68       1,21

0,30       0,06
0,42       0,42
0,39       0,20
0,41       0,39
0,27       0,27
0,17       0,20
0,34       0,22
0,47       0,12
0,41       0,25

Total   AML 14,92   15,83 23,54    26,15 48,11    47,75 11,27     8,83 1,68       1,11 0,47       0,32
Fonte:  INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, 1981 e 1991

No contexto da AML, mais uma vez Lisboa se distingue dos restantes

concelhos, ao revelar uma estrutura familiar cada vez mais semelhante à que

                                                

10 Lisboa distingue-se dos restantes concelhos, ao revelar uma estrutura familiar cada vez mais
semelhante à que caracteriza as populações urbanas das metrópoles europeias, ou seja, uma tipologia de
famílias onde o peso relativo dos isolados, das famílias monoparentais e dos grupos domésticos sem
núcleo familiar é cada vez mais significativo.
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caracteriza a população urbana das metrópoles europeias, ou seja,  uma estrutura

familiar onde o peso relativo dos isolados, das famílias monoparentais e dos

grupos domésticos sem núcleo familiar  é cada vez mais significativo. Na estrutura

dos grupos familiares da cidade de Lisboa, os isolados representam praticamente um

quarto do total dos grupos domésticos (23,9 % em 1991), tendo-se mantido estável ao

longo da década 1981-91, não se encontrando valores semelhantes ou mesmo

relativamente aproximados em nenhum dos outros concelhos da área metropolitana.

Quadro VIII.6 - Efectivos e proporção de isolados no total de famílias, segundo
as idades, nos concelhos da Margem Norte de Lisboa e na Península de Setúbal

da AML, em 1991
1 Adulto

( 15  a  64 anos )
Val. absolutos                     ( % )

1  Adulto
(  65  e  mais anos )

Val. absolutos                    ( % )
Lisboa
Margem Norte
Península de Setúbal

29 589                           12, 07
61 159                             9,67
14 150                             6,65

28 773                              11,74
46 545                               7, 36
11 997                               5, 64

Fonte:  INE, Censos da População,  in  Matias Ferreira e outros, 1997, p.127

Quadro VIII.7 - Famílias clássicas segundo o “tipo de família” por concelho, na
AML, em 1991 (%)

Concelhos Sem
núcleo

Casal sem
filhos

Casal com
filhos

Famílias
mono

parentais
Avós com

netos

Com 2
núcleos
ou mais

TOTAL

Margem  Norte 20,08 22,09 46,53 7,55 0,94 2,80 100
Lisboa 28,57 22,87 35,41 8,32 1,31 3,51 100

Margem  Sul 14,12 22,92 52,70 6,37 1,05 2,85 100
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

14,92
15,82
14,49
13,35
14,69
12,61
11,11
12,57
15,73

23,96
23,62
22,93
21,64
26,28
25,46
19,52
25,32
23,31

51,35
48,69
52,83
54,83
48,67
52,01
60,13
53,60
50,83

6,87
7,08
6,35
6,46
6,57
4,91
6,09
4,62
6,51

1,07
1,16
1,00
1,02
1,36
0,97
0,76
1,04
1,17

1,83
3,63
2,40
2,70
2,44
4,04
2,37
2,85
2,44

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Total   AML 18,62 22,30 48,05 7,26 0,97 2,81 100

Fonte:  INE, Censos da População
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Quadro VIII.8 Famílias com Crianças11 na AML  (variação percentual 1981-
1991)

1 Adulto Com 1 Ou
Mais Crianças

Dois Adultos Com 1
Criança

Dois Adultos Com 2
Crianças

Dois Adultos C/ 3
Crianças

%
1981

%1991 var.
81-91

% 1981 %
1991

var. 81-
91

%1981 %1991 var.
81-91

%
1981

%
1991

var.
81-91

Alcochete 1,6 1,33 -0,31 15,7 11,5 -4,1 12,1 7,82 -4,2 2,6 1,3 -1,3
Almada 1,7 1,7 -0,03 17,0 12,0 -4,8 11,7 7,59 -4,2 1,9 1,1 -0,9
Amadora 2,4 2,0 -0,34 18,4 13,9 -4,5 12,5 8,3 -4,2 2,3 1,2 -1,1
Azambuja 1,0 1,3 0,32 12,5 10,3 -2,3 11,6 8,6 -2,9 2,6 1,5 -1,1
Barreiro 1,6 1,5 -0,09 18,6 12,9 -5,8 15,4 7,6 -7,8 2,1 1,0 -1,1
Cascais 2,1 2,0 -0,18 14,1 11,3 -2,8 12,0 8,3 -3,7 2,4 1,3 -1,1
Lisboa 1,8 1,5 -0,26 9,6 7,0 -2,7 6,7 4,6 -2,1 1,4 0,9 -0,5
Loures 1,7 1,8 0,11 19,4 1478 -4,7 14,6 10,0 -4,6 2,3 1,3 -1,1
Mafra 1,2 1,1 -0,13 13,2 12,0 -1,3 11,6 9,6 -2,0 2,3 1,4 -0,9
Moita 1,4 1,7 0,33 17,8 15,1 -2,8 13,8 10,2 -3,6 2,6 1,6 -0,9
Montijo 1,6 1,5 -0,12 16,1 13,0 -3,1 11,3 7,8 -3,5 1,7 1,2 -0,6
Oeiras 2,3 2,2 -0,12 16,7 11,7 -5,0 13,1 8,1 -5,0 2,2 1,3 -1,0
Palmela 1,1 1,1 0,01 16,8 14,1 -2,8 11,8 9,1 -2,7 1,9 1,1 -0,9
Seixal 1,9 7,4 5,48 22,0 74,7 52,7 16,7 45,8 29,1 2,5 5,3 2,8
Sesimbra 1,2 0,3 -0,90 13,6 3,2 -10,4 12,2 2,4 -9,8 2,7 0,3 -2,5
Setúbal 1,5 1,7 0,17 16,4 12,0 -4,4 12,8 8,3 -4,4 2,4 1,2 -1,1
Sintra 1,7 1,8 0,10 18,3 15,5 -2,8 14,0 9,3 -4,6 2,4 1,2 -1,2
Vila franca 1,6 1,6 -0,01 20,3 16,9 -3,3 14,2 10,9 -3,3 2,3 1,3 -1,0

Fonte: Recenseamentos da População 1981 e 1991

Um primeiro comentário sobre a informação constante no quadro VIII.8 dada

a amplitude e evidência do fenómeno, é o decréscimo generalizado das famílias

com crianças, no período 1981/1991 ,  em todos os concelhos da AML à excepção

do Seixal. Apesar da categoria “famílias com filhos” ter o maior peso na tipologia de

famílias dos concelhos da periferia, não se registou, de uma forma geral, no último

decénio censitário um aumento do seu peso relativo. A análise desse fenómeno tem de

ter em conta a alteração das estratégias de procriação das famílias que parecem

caracterizar-se por um progressivo adiamento da maternidade/paternidade.

Também no que respeita ao “tipo de família”, é possível verificar,  a existência

de uma certa associação entre o tipo de grupo doméstico e o nível mais ou menos

                                                

11 Informação com base na informação recenseada em 1991 sobre Famílias Clássicas, segundo o tipo
de família na base da estrutura etária dos seus membros e número de crianças. A informação foi aqui
reunida omitindo os valores relativos a famílias com mais de 4 crianças uma vez que estas
representavam um peso muito reduzido no total de famílias não tendo sido por isso tomado em conta.
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“urbano” dos concelhos. Nos grupos domésticos sem núcleo familiar, que englobam

não apenas os “isolados” mas também os indivíduos que partilham o mesmo espaço

doméstico mas não têm qualquer grau de parentesco, Lisboa aparece de novo

destacada relativamente aos outros concelhos

Pode concluir-se que no que respeita às dinâmicas de evolução na década de

oitenta, da composição da estrutura familiar e tipos de famílias na AML, o eixo de

centralidade urbana Lisboa - Oeiras - Cascais emerge como o “eixo urbano central de

reestruturação familiar”, e Lisboa-cidade em particular, como o contexto urbano onde

se faz sentir uma polarização social crescente, não correspondendo fundamentalmente

a situações socialmente privilegiadas, mas antes a fenómenos de precariedade

económica e de difíceis condições de existência.

3.2 Análise do emprego e do desemprego do ponto de vista da

melhoria da qualidade de vida da população

Para a análise da melhoria da qualidade de vida da população é indispensável

analisar as dinâmicas do mercado de trabalho e as possibilidades que este oferece ao

nível da melhoria (qualitativa e quantitativa) das condições de emprego. Neste

contexto, analisamos apenas a evolução da estrutura socioprofissional da população, o

que tem inevitavelmente impactos nos modos de vida e nos níveis de consumo da

população residente. A evolução da estrutura socio-profissional da população permite

caracterizar as transformações da economia urbana da região metropolitana de Lisboa

nas últimas décadas ao acompanhar todo o processo de reestruturação sócio-produtiva

que o país e em particular na Península de Setúbal, experimentaram nos últimos 15

anos.

Os principais traços dessas mudanças são os seguintes:

 i. um crescimento generalizado do sector dos “serviços” e nomeadamente

de novos sectores do terciário não tradicional associado a um  decréscimo
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do sector secundário12 onde importa realçar, por um lado o significado da

“desindustrialização do emprego” e do impacto que esse processo teve na

reestruturação produtiva da região e na reconversão ocupacional dos

operários industriais e por outro, a tendência crescente para a

“quaternarização” da cidade de Lisboa.

 ii.  um crescimento elevado das taxas de actividade feminina evidenciando

uma progressiva feminização da mão de obra e traduzindo-se num

aumento da taxa de actividade geral.

 iii.  crescimento exponencial das profissões de maiores exigências quanto a

qualificações, nomeadamente nos concelhos que constituem a centralidade

socio-económica e urbanística da Metrópole.

A Área Metropolitana de Lisboa, suportou nos últimos 15 anos um importante

processo interno de recomposição socio-produtiva. Um tal processo decorreu de uma

relativa desindustrialização (se é que se pode falar, em Portugal, de uma verdadeira

desindustrialização semelhante à ocorrida nas décadas de 70 e 80 na maioria dos

países da Europa) acompanhada por um importante crescimento do terciário

tradicional, mas sobretudo dos sectores centrados no trabalho independente e na

intensificação dos grupos sociais técnicos, científicos e empresariais.

A especificidade da espacialização dos sectores de Actividade Económica na

Península de Setúbal

Apesar de actualmente a tendência dominante ser para o crescimento e

expansão do terciário a todos os espaços urbanos da AML verifica-se ainda um

enorme desequilíbrio da sua estrutura produtiva que se relaciona com o peso que o

sector industrial teve na estruturação económica, socio-produtiva e na estrutura de

qualificações da Região, nomeadamente da Península de Setúbal.

                                                

12 O processo de progressiva Industrialização difusa em Portugal acabou por  descentralizar a industria
da AML acabando esta região por se especializar cada vez mais nos sectores dos Serviços .
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Quadro VIII.9 - População residente activa a exercer uma profissão segundo os
ramos de actividade por concelho em 1981 e 1991  (%)

Primário Secundário Terciário
Concelhos 1981 1991 Var. 1981 1991 Var. 1981 1991 Var.
Margem  Norte 2,1 1,2 - 0,9 32,5 26,6 - 5,9 65,4 72,3 6,8
Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
Vila  F.  Xira

0,4
34,4
1,6
0,5
2,0

27,3
0,9
3,1
3,3

0,2
17,9
0,8
0,4
0,9

13,5
0,5
1,5
1,6

- 0,2
- 16,5
- 0,9
- 0,1
- 1,0

- 13,8
- 0,4
- 1,6
- 1,7

37,8
35,3
30,5
25,3
39,0
33,5
28,6
40,3
56,8

28,0
34,7
24,2
20,1
29,4
36,2
22,6
33,0
41,2

- 9,8
- 0,6
- 6,3
- 5,2
- 9,6

2,7
- 6,0
- 7,3

- 15,6

61,7
30,3
67,9
74,3
59,1
39,1
70,5
56,5
39,9

71,7
47,4
75,0
79,5
69,7
50,3
76,9
65,5
57,2

10,0
17,0
7,2
5,3

10,6
11,2
6,4
8,9

17,3
Margem  Sul 6,4 4,0 - 2,4 45,8 34,1 - 11,7 47,8 61,9 14,1
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

19,3
1,6
0,8
3,7

17,5
28,9
1,0

26,0
5,8

13,2
0,9
0,7
1,9

13,3
18,0
0,5

15,5
3,8

- 6,1
- 0,6
- 0,1
- 1,9
- 4,2

- 10,9
- 0,5

- 10,5
- 2,0

50,7
39,9
48,3
55,9
46,4
41,0
50,9
32,5
46,9

43,9
28,5
33,8
42,5
39,7
36,3
34,6
28,2
35,0

- 6,8
- 11,3
- 14,5
- 13,4
- 6,6
- 4,8

- 16,3
- 4,3

- 11,9

30,0
58,6
50,8
40,4
36,2
30,0
48,2
41,4
47,3

42,9
70,5
65,5
55,7
47,0
45,7
64,9
56,3
61,3

12,9
12,0
14,6
15,3
10,9
15,7
16,7
14,8
13,9

TOTAL   AM L 3,0 1,8 - 1,2 35,4 28,4 - 7,0 61,6 69,8 8,2

Fonte:  INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, 1981 e 1991

Nos primeiros três meses de 1994, das cerca de 17 300 empresas criadas no

País,  36% localizavam-se na região de Lisboa.  A Margem Norte de Lisboa concentra

a grande maioria dos estabelecimentos da AML, situando-se o seu peso na estrutura

global, em 1993, em 78,2%. Por outro lado, só por si  Lisboa concentrava  44,2 % do

número de estabelecimentos.

Se por um lado, Lisboa e a sua Margem Norte (em particular Oeiras) continua

a concentrar e a atrair as actividades do terciário superior (nomeadamente a

intermediação financeira  e de prestação de serviços a empresas), aumentando o

emprego neste sector, a desestruturação dos sectores industriais (químicas, siderurgia

e construção naval) repercute-se no decréscimo da taxa de actividade masculina e no

aumento do desemprego sobretudo na Península de Setúbal,  indiciando fenómenos de

desequilíbrio socio-espacial na AML. O mapa social de estruturação espacial dos

grupos profissionais acompanha, naturalmente aquela lógica produtiva acentuando a

clivagem centro-periferia naquele contexto metropolitano.
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Em termos globais, o emprego no Terciário é dominante na AML,  embora se

denote uma diferença entre o distrito de Lisboa/Península de Setúbal, sendo que

quanto maior é a distância  geográfica ao centro da Metrópole (Lisboa) maior é a

proporção de emprego na Indústria e na Agricultura. Esta diferenciação é acentuada

na Península de Setúbal, espaço económico em que o peso do Sector secundário é

tradicionalmente mais elevado,  enquanto a terciarização é mais antiga na Margem

Norte.

Partindo de uma maior desagregação dos sectores de actividade económica

pode melhor observar-se a tendência para a segmentação/ polarização socio-

económica na Metrópole de Lisboa, e as estatísticas oficiais permitem visualizar a

correspondência empírica desses processos de polarização, possibilitando desde já

avançar os seguintes traços dessas dinâmicas. Uma dualização ainda mais intensa

Península de Setúbal/Margem Norte, relativamente à distribuição espacial das

actividades produtivas do terciário superior que se traduz pela concentração de

empresas ligadas às actividades de intermediação financeira e a actividades de

prestações de Serviços (imobiliário, alugueres e prestação de serviços técnicos a

empresas)  essencialmente na cidade de Lisboa, Oeiras e Cascais.
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Quadro VIII.10 Empresas com sede na Região de Lisboa e Vale do Tejo em 1995
(segundo a CAE – Rev. 2)

Agricultura
e Pescas

Indus-
trias

Constru-
ção

Comér-
cio

Alojament
oRestaura-

ção,
similares

Transpor-
tes e

Armazéns

Activida-
des

Financei-
ras

Imobiliá
rio,

Alug.,
Serv. a

Empresa
s

Serviço
s de

nature-
za

Social

Total nacional 9,1 11,9 14,7 36,7 7,9 2,5 3,6 7,8 4,5
LVT 6,5 9,5 15,3 37,8 7,4 2,7 4,3 10,2 5,2
Mafra 15,3 11,3 18,3 36,8 5,8 3,3 2,4 3,3 2,6
Azambuja 23,5 8,7 12,6 36,0 8,2 1,8 1,7 5,1 3,4
Margem Norte
de Lisboa

1,2 8,9 13,6 39,0 7,3 3,4 5,6 13,8 6,0

Amadora 0,3 8,6 20,2 39,1 6,7 2,5 5,3 10,9 5,2
Cascais 1,0 8,1 17,9 36,0 8,0 2,0 5,8 13,6 6,4
Lisboa 1,0 7,3 9,3 39,2 7,9 4,4 5,9 17,1 6,7
Loures 1,3 10,3 16,0 41,8 6,7 3,7 4,3 9,4 5,4
Oeiras 0,8 7,2 15,3 38,1 5,9 2,1 8,2 14,7 6,5
Sintra 2,1 13,3 16,3 37,1 6,5 2,1 5,5 11,0 5,0
Vila Franca
Xira

3,3 11,6 15,0 40,1 7,7 3,1 3,1 9,4 5,5

Península
Setúbal

5,1 9,5 17,6 39,9 8,4 1,6 3,4 8,2 5,2

Alcochete 25,1 10,6 15,8 27,0 8,4 1,0 2,0 4,2 4,4
Almada 1,0 9,6 16,0 41,6 8,4 1,5 4,9 9,9 6,0
Barreiro 1,2 9,8 15,2 43,1 8,7 1,6 3,8 9,9 5,7
Moita 4,4 9,3 22,1 41,8 7,1 1,0 1,8 6,9 4,6
Montijo 15,3 10,8 13,8 38,2 6,9 1,5 2,5 5,5 4,8
Palmela 18,3 8,2 19,2 34,0 7,0 1,0 2,0 5,7 3,4
Seixal 0,7 10,7 20,1 39,7 8,2 1,7 3,6 8,6 5,3
Sesimbra 9,6 8,9 23,2 33,2 11,2 1,9 1,7 5,5 4,0
Setúbal 5,2 7,8 15,2 41,2 9,6 2,2 3,3 8,7 5,4

Fonte:  INE, 1995

Se se atender ao peso que as empresas ligadas a estas actividades do terciário

superior   têm na estrutura empresarial da Margem Norte de Lisboa e da Península

de Setúbal no seu todo, é evidente uma dualização desses territórios. Enquanto que

em relação Margem Norte 5,6% das empresas aí sedeadas se inserem no ramo de
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actividades de intermediação financeira, na Península este valor não vai além dos

3,4%13.

Em relação às actividades ligadas ao Imobiliário, Alugueres e Serviços

Técnicos a Empresas, a distância entre a Margem Norte de Lisboa e a Península de

Setúbal é ainda maior: enquanto que em Lisboa e Oeiras estes sectores de actividades

representam, respectivamente, 17,1% e 14,7% da estrutura empresarial concelhia, os

concelhos da Península não excedem os 9,9% sendo este valor registado em Almada,

concelho que em termos de centralidade metropolitana está mais próximo das

dinâmicas registadas na Margem Norte  .

De facto enquanto que a estrutura empresarial a Norte do Tejo se caracteriza

por um maior peso relativo dos dois subsectores atrás mencionados, subsectores estes

que se inserem no designado Terciário Superior (ou Sector Quaternário), a Sul do

Tejo temos, em termos comparativos, uma maior peso dos sectores tradicionais,

nomeadamente a Agricultura e as Pescas que em concelhos com Alcochete, Montijo e

Palmela ainda contabilizam, respectivamente 25,1%, 15% e 18,3%  do tecido

empresarial local.

Globalmente, o peso da indústria é mais elevado na Península de Setúbal do

que na Margem Norte de Lisboa, embora após a crise industrial da Grande Indústria

Transformadora é na Margem Norte (Loures e Sintra) que o sector industrial ganha

novo ânimo e em moldes substancialmente diferentes.

Feminização da mão-de-obra

Um aspecto importante que igualmente se articula com o impacto social dos

processos de reestruturação produtiva na AML, está relacionada com a já referida

feminização da mão-de-obra. Assiste-se a um aumento da taxa de actividade feminina

                                                

13 Neste contexto Lisboa apresenta um valor superior ao registado para a Margem Norte de Lisboa mas,
contudo inferior a Oeiras que, neste domínio  tem vindo a ganhar protagonismo e capacidade de
atracção ligada sobretudo à Política de Gestão dos Solos e de Planeamento Urbano que tem sido
adoptada.
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entre 1981 e 1991 distribuindo-se os activos, em 1991, em 55,2% homens e 38,0% de

mulheres.

Verifica-se que o volume de emprego feminino aumenta mais rapidamente do

que o masculino (30,4% de aumento de emprego feminino contra 2,4% de masculino),

enquanto na distribuição sectorial do emprego por género se assiste a uma

feminização do emprego "terciário" e, inversamente, uma masculinização do emprego

no sector secundário. Há ainda uma clara desigualdade na remuneração por género

sendo que, para o mesmo posto de trabalho, as mulheres ganham cerca de 1/4 menos

que os homens bem como se verifica  uma maior vulnerabilidade da mulher ao

desemprego.

Portugal  apresenta, no início da década de 90, uma das maiores taxas de

actividade feminina (dos 15 aos 64 anos)  entre os países da Europa do Sul e uma taxa

consideravelmente elevada no contexto dos países da Comunidade Europeia. O acesso

à instrução e o seu avanço muito significativo nas mulheres contribuiu, sem dúvida,

para encorajar a sua actividade profissional.
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Quadro VIII.11 Evolução da taxa de actividade por sexo e por concelho em 1981
e 1991  (%)  (população residente economicamente activa )

1981 1991
Concelhos H M HM H M HM
Margem Norte 59,3 35,6 46,9 56,2 41,4 48,4
Amadora
Azambuja
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
Vila Franca  Xira

60,6
58,8
57,9
58,7
60,6
60,5
57,6
59,7
61,7

36,0
20,8
36,6
36,4
36,4
23,3
38,6
34,3
31,1

48,0
39,5
46,8
46,6
48,3
41,9
47,8
46,7
46,1

58,6
53,1
56,0
53,4
58,6
55,6
55,8
58,7
57,7

43,8
30,0
42,4
39,2
43,3
30,4
43,9
44,0
40,3

50,9
41,2
49,0
45,7
50,7
42,8
49,6
51,1
48,9

Península de
Setúbal

58,8 28,5 43,7 55,2 38,0 46,4

Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

59,2
59,2
57,0
58,1
60,7
62,7
59,5
61,0
60,5

31,6
30,1
25,3
25,4
33,6
27,7
29,3
21,0
29,7

45,2
44,4
40,9
41,6
46,9
45,1
44,3
41,1
44,8

55,5
55,4
54,2
52,6
55,3
56,2
57,6
55,7
54,3

37,5
39,5
37,7
35,9
36,9
35,7
40,9
30,0
37,4

46,3
47,2
45,8
44,1
45,8
45,7
49,1
42,9
45,7

TOTAL  AML
RLVT
PORTUGAL

59,3 34,0 46,1
44,9
42,9

56,0 40,5 47,9
46,7
44,9

Fonte: INE, XII e XIII Recenseamentos Gerais da População, 1981 e 1991

Em termos relativos, as taxas de actividade são superiores nos concelhos da

margem Norte face aos da Península de Setúbal, no entanto, entre 1981 e 1991, a

evolução foi mais acentuada na Península de Setúbal (2,7% ) comparativamente

à Margem Norte (1,5% ). As taxas de actividade feminina, são particularmente mais

baixas nos concelhos onde o peso do sector primário é ainda, e em termos

comparativos, elevado.
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Quadro VIII.12 - População Activa na AML – Feminização da Actividade
económica por concelho (1981-1991)
1981 1991

% H % M % H % M
Var. 1981-1991
da pop. feminina

Lisboa 57,8 42,2 54,0 46,0 3,8
Alcochete 67,1 32,9 61,5 38,5 5,5
Almada 65,7 34,3 58,4 41,6 7,3
Barreiro 70,3 29,7 60,6 39,4 9,7
Moita 72,4 27,6 62,1 37,9 10,3
Montijo 65,2 34,8 60,1 39,9 5,1
Palmela 71,0 29,0 62,6 37,4 8,4
Seixal 68,6 31,4 60,0 40,0 8,6
Sesimbra 77,7 22,3 67,5 32,5 10,1
Setúbal 68,3 31,7 60,7 39,3 7,6

A taxa de feminização da mão de obra por concelho parece ser registado uma

evolução mais intensa nos concelhos que sofreram com mais intensidade os efeitos da

crise na década de 1981-1991, quer por via da profunda desagregação do mundo rural,

quer da crise dos sectores industriais.  De facto, a feminização da mão-de-obra é um

processo que cresce em sequência da alteração dos projectos de vida familiares, da

elevação dos níveis de instrução, nos concelhos mais urbanizados, com maior

centralidade socio-urbanistica no contexto da AML, em suma, mais favorecidos do

ponto de vista do nível de vida das populações. Enquanto isso, em contextos

territoriais menos privilegiados, onde tanto o nível de instrução como de qualificação

profissional são baixos,  o aumento da taxa de feminização resulta da tentativa das

famílias em aumentar o rendimento do agregado familiar ou por situação

temporária/prolongada de desemprego do chefe de família ou por uma situação de

grande precariedade laboral.

Assim é compreensível que no período intercensitário 1981-1991 a

feminização da mão-de-obra seja mais intensa nos concelhos  com menores recursos

económicos, sociais, culturais, etc., uma vez que, nos contextos territoriais mais

privilegiados, a transição para uma economia terciarizada em que as taxas de

actividade da população feminina igualam ou mesmo suplantam a actividade

masculina, em parte já se tinha operado em 1981 como o demonstram os níveis da

actividade feminina já nessa data.
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Figura VIII.8 – Duração do desemprego, 4º trimestre de 1998

Fonte:  INE

3.3 As estruturas socio-profissionais e classes sociais  na

Península de Setúbal

Tal como os processos de intensificação da industrialização e da terciarização

tradicional motivaram  o crescimento das  cidades e a emergência  das metrópoles e

dos processos de periferização do crescimento urbano e ainda o crescimento das

“classes médias”, os actuais processos de intensificação dos serviços avançados e de

“quaternização” têm vindo a motivar a reurbanização dos centros metropolitanos e a

polarização social  e económica das metrópoles o que é particularmente evidente na

dualização social da cidade de Lisboa e na segmentação económica da Área

Metropolitana de Lisboa (Ferreira, 1997).
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Uma população pouco escolarizada embora em evolução

Do ponto de vista da evolução das qualificações académicas e profissionais da

população da Península de Setúbal é possível observar uma evolução globalmente

positiva, contribuindo para uma recomposição sócio-profissional em curso, com base

nos indicadores disponibilizados, muito embora importe destacar alguns elementos

mais significativos dessa evolução.

a) Verifica-se uma redução da população das profissões do sector da

agricultura e pescas e em parte também do próprio sector industrial, mas

devido a um crescimento das profissões menos qualificadas do sector do

comércio e serviços. Esta evolução, interpretada subjectivamente pelos actores

sociais como mobilidade ascendente, não deixa de ser, do ponto de vista

objectivo, uma "entrada" no sector terciário pela sua base, isto é, pelas

profissões menos qualificadas, implicando desfavoráveis condições de

trabalho e rendimentos e consequentemente fracas melhorias de qualidade de

vida.

b)  Aquela mobilidade sócio-profissional da estrutura social da

Península parece produzir-se graças a um crescimento do sector do comércio e

serviços na própria região, mas parece, sobretudo, tributária do crescimento

exponencial do sector terciário na cidade de Lisboa, que deste modo, toma os

concelhos ribeirinhos da Península de Setúbal do Tejo como reserva de

trabalhadores para profissões não qualificadas de que o sector terciário parece

carecer em crescendo, como sejam, serviços de protecção e segurança,

serviços de limpeza e manutenção de escritórios e estabelecimentos

comerciais.

c) Verifica-se uma melhoria tendencial das qualificações académicas

da população da Península, mas com uma "barreira", por enquanto situada ao

nível do ensino secundário, muito embora importe considerar a proximidade

de inclusão no ensino médio e superior de uma boa parte da população

actualmente no ensino secundário, criando desse modo as condições, a curto
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prazo, para uma recomposição social com mobilidade sócio-profissional

ascendente na estrutura socio-económica da região.

A estrutura das qualificações académicas da população da Península apresenta,

com efeito, algumas características de uma região ainda pouco desenvolvida, mas em

processo de melhorias substanciais, importando destacar:

• Um peso ainda muito acentuado de indivíduos sem qualquer grau de ensino,

muito embora registando uma quebra acentuada no período que medeia os dois

últimos momentos censitários;

• Um valor ainda muito baixo para a população com qualificação académica

correspondente aos cursos médios e superiores, muito embora com uma taxa

de crescimento percentual superior a 100%, no caso do ensino superior, no

período de 1981 a 1991;

• Um crescimento muito positivo de indivíduos com qualificação académica ao

nível do ensino secundário, denunciando claramente a apetência pela obtenção

de qualificações académicas que permitam uma inserção mais qualificada no

mercado de trabalho, resultado da possibilidade objectiva criada para tal pela

melhoria de qualidade de vida da população e melhorias substanciais em

infraestruturas de ensino superior, registadas na Península nos últimos anos14.

Qualificações profissionais

No que diz respeito à evolução da estrutura das profissões, dos sectores de

actividade económica e das condições de trabalho, importa destacar, tal como já foi

afirmado, uma tendência para alguma qualificação da inserção profissional da

população da região, muito embora se esteja bastante aquém da evolução registada ao

nível das qualificações académicas e abaixo dos índices observáveis na região da

Margem Norte de Lisboa, a qual apresenta a estrutura de emprego mais qualificada do

                                                

14 Vide avaliação do sector "Infra-estruturas Sociais de Valor Estratégico".
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país, devido sobretudo à concentração na capital do país, do maior volume  dos

sectores de actividade mais exigentes no que concerne às qualificações profissionais.

No entanto, ao nível dos graus de qualificação e, para o mesmo período, os

graus superiores de qualificação são inferiores na Península quando comparados com

o Continente. A percentagem de quadros médios e superiores é de 3,4% da Península

e 4,4% no Continente no início do período tendo-se elevado ligeiramente no final do

período. Apesar deste facto, deve referir-se que  o perfil da mão-de-obra na Península

de Setúbal é mais qualificado do que o registado ao nível do Continente uma vez que

a proporção de profissionais altamente qualificados (4,7% na Península  e 4,2% no

Continente), profissionais qualificados (42,1% na Península e 39,2% no Continente),

encarregados e mestres (5,1% na Península e 4,1% no Continente) se revela mais

elevada.

Face à qualificação da mão-de-obra, o  relatório em análise e atrás citado,

conclui que "apesar da evolução positiva parece-nos estar ainda perante um deficit

de desenvolvimento organizacional e de incapacidade de reforço dos níveis de

enquadramento de topo, situação que é, aliás, comum à registada para o Continente,

uma vez que os acréscimos verificados ao nível dos quadros superiores e médios são

ainda reduzidos face ao que seria desejável, no sentido de potencializar o

alargamento da fileira produtiva na região a novos produtos e novos processos de

produção mais exigentes ao nível da capacidade de inovação e de desenvolvimento

tecnológico"(p.50)
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Quadro VIII.13 - Evolução de algumas categorias socio-profissionais da
população activa activa 1981-1991 (%)

Profissões Intelectuais,
Cient. e Tecnicas

Directores, Quadros
Dirigentes…

Trabalhadores da Produção
Industrial e Artesãos

1981 1991 var. 1981 1991 Var. 1981 1991 Var.
Margem Norte 12,1 21,9 9,8 2,1 5,4 3,3 32,9 20,8 -12,1
Lisboa 14,9 27,2 12,3 2,6 6,3 3,8 25,0 15,8 -9,3
Margem Sul 6,2 14,9 8,7 0,8 3,6 2,8 46,6 30,4 -16,2
Alcochete 2,2 8,2 6,0 0,7 2,6 1,8 53,3 34,0 -19,3
Almada 8,5 18,8 10,4 1,1 4,3 3,2 40,5 25,4 -15,1
Barreiro 6,9 15,5 8,7 0,7 2,9 2,2 47,8 30,0 -17,8
Moita 3,6 10,1 6,4 0,5 2,2 1,7 59,5 40,7 -18,7
Montijo 3,9 11,0 7,1 1,1 3,7 2,6 47,8 33,9 -13,8
Palmela 2,4 8,5 6,1 0,4 2,4 2,0 44,6 35,2 -9,4
Seixal 5,8 16,0 10,2 0,7 3,8 3,1 50,5 30,1 -20,4
Sesimbra 3,0 8,4 5,3 0,8 4,2 3,5 38,7 28,6 -10,1
Setúbal 7,5 16,5 8,9 0,9 3,9 3,0 46,0 29,1 -16,9
TOTAL AML 10,8 20,3 9,5 1,8 4,9 3,1 35,2 23,2 -12,0
Fonte : INE

Se bem que os dados dos Censos de 1981 e 1991 tal como estão apresentados15

não permitam que se obtenha uma inequívoca visão de como evoluíram as categorias

socio-profissionais é contudo possível afirmar que este período se caracteriza por um

claro crescimento das profissões técnicas e técnicas superiores ligadas ou não ao

trabalho independente.

Assim, em relação à evolução da categoria socio-profissional “Profissões

Técnicas, Científicas e Artísticas”, e considerando a distribuição intra-metropolitana,

a Margem Norte (9,8%) revelou valores de crescimento superiores à Península de

Setúbal (8,7%). Os concelhos urbanos mais consolidados, populosos e terciarizados, e

onde a estrutura das qualificações escolares é mais elevada, são os que apresentam os

valores de crescimento mais acentuado, casos do Seixal (10,2%), Almada (10,4%),

Lisboa (12,3.

                                                

15 Relativamente à classificação da população activa segundo as profissões exercidas aos Censos de
1981 e 1991 utilizam tabelas diferentes: Enquanto que em 1981 é utilizada a Classificação Nacional de
Profissões, em 1991 é utilizada a então mais recente classificação: Classificação Internacional dos
Tipos de Profissões (CITP/88) o que coloca dificuldades e nível da comparabilidade das categorias.  Se
bem que algumas categorias socio-profisionais e nomeadamente as 2 primeiras coincidem  há uma
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Também a população activa com cargos de directores, quadros dirigentes e

membros de corpos legislativos cresceu, na AML, durante a década de oitenta (3,1%

), com a Margem Norte a apresentar, de novo, valores de crescimento mais elevados

(3,3% ) face à Península de Setúbal (2,8% ). O "eixo nobre" da AML - os concelhos

de Lisboa (6,3%), Oeiras (7,0%) e Cascais (7,4% ) - apresentam, quase que se pode

dizer “naturalmente”, os valores, em 1991, significativamente mais elevados da AML,

bem como os mais acentuados valores de crescimento (respectivamente 3,8%, 4,0% e

4,2%).

Os concelhos da Margem Norte que em 1981 já possuíam, quer em termos

relativos, quer absolutos, uma estrutura ocupacional mais qualificada, e são os que

proporcionalmente registam um maior crescimento dessas categorias, ao passo que na

Margem Sul, onde a sua representatividade é inferior, o aumento não chega a ser

compensatório. Na Margem sul, distingue-se o caso de Almada, concelho que possui

uma estrutura ocupacional  próxima dos concelhos de maior centralidade sócio-

urbanística na AML.

A tendência de diminuição do peso e importância do sector primário na

estrutura social, económica e produtiva da AML, aparece expressa no decréscimo do

peso do grupo dos trabalhadores da agricultura, pesca e similares (- 1,5% ), entre 1981

e 1991, bem como pelo seu peso na estrutura da população residente activa (1,4% em

1991 ). Todos os concelhos da AML apresentam valores de evolução negativos, com a

excepção de Lisboa, que se manteve estável. Este crescimento negativo foi mais

acentuado na Península de Setúbal (- 3,5% ) comparativamente com a Margem Norte

(-1%).

O processo de relativa desindustrialização em curso, na AML, aparece em

parte expresso na acentuada evolução negativa, na década de oitenta, do grupo dos

trabalhadores da produção industrial e artesãos (- 11,9% ), se bem que o seu peso na

estrutura seja ainda bastante elevado (23,4% em 1991 ). Os concelhos da Península de

                                                                                                                               

descoincidência nas categorias intermédias da estrutura socio-profissional o que dificulta a análise  da
evolução 1981/1991 da estrutura socio-profissionais da população activa.
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Setúbal apresentam os valores relativos mais elevados (- 16,2% ), comparativamente

com a Margem Norte (- 10,9% ).

Classes sociais na AML

A análise da composição e recomposição social, procurando demonstrar a

diferenciação interna em termos de dinâmicas socio-profissionais e socio-económicas

nomeadamente no que diz respeito à produção/reprodução, ou por outro lado, à

atenuação dos desequilíbrios sociais, ficaria incompleta sem a abordagem da

distribuição das classes sociais.

Alguns estudos recentes (Ferreira, 1997) permitem estabelecer a distribuição

espacial da estrutura social da população da AML, definindo-se cinco grupos de

concelhos polarizados por perfis sociais diferentes em grande parte traçados a partir

da distribuição socio-profissional. :

 i. Lisboa, Oeiras e Cascais, onde dominam sectores da nova burguesia;

 ii.  Amadora, Sintra, Loures e Almada, onde prevalece em simultâneo uma

nova burguesia e trabalhadores da indústria;

 iii.  Vila Franca de Xira, Seixal, Barreiro, Setúbal e Moita, de perfil semelhante
ao anterior, mas com um maior peso de trabalhadores da indústria;

 iv. Azambuja, Sesimbra e Montijo, onde prevalecem os trabalhadores da

indústria e do sector agrícola;

 v. Palmela, Mafra e Alcochete, de forte peso agrícola.

As classes sociais podem ser apreendidas de várias formas  não sendo

exagerado dizer que haverá múltiplas estruturas de classes, quer em função da

informação disponível, quer dos objectivos que se pretendam atingir, quer ainda dos

métodos adoptados para as “revelar”.  No entanto a profissão, a situação na profissão,

o rendimento disponível, o nível de instrução alcançado, ou ainda, se quisermos aferir

a mobilidade social, a profissão, situação na profissão e nível de instrução dos

ascendentes,  são algumas das variáveis centrais na definição das classes sociais.

Apesar desta constatação, os dados a que se  teve  acesso (Virtual SIN – GDR) estão
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sintetizados num Modelo de Classes Sociais  construído pela Selgec Gestão. Para a

construção desse modelo, esta Empresa  baseou unicamente no pressuposto  de que “a

profissão do indivíduo  (dentro desta a sua situação: patrão, por conta de outrém, etc.,)

determina a sua Classe Social  sendo todas as outras variáveis um pré-requisito (nível

de instrução) ou uma consequência (tipo de habitação) podendo servir, no entanto, de

clarificadores de situações mais indefinidas” 16.

Os resultados obtidos mostram uma estrutura de classes com alguma

homogeneidade na maioria dos concelhos da Península de Setúbal embora se

distingam os concelhos de maior proximidade/acessibilidade com Lisboa como os

concelhos de maior presença de estratos sociais altos.

                                                

16 Assim, este modelo de Classes sociais deriva do cruzamento entre duas variáveis dos Censos de
1991: A profissão (a 2 dígitos da CITP/88) e a Situação na Profissão. Foi incluída a população
residente activa empregada e desempregada bem como os reformados. Os desempregados foram todos
incluídos na  Classe D e os Reformados distribuídos pelas várias classes, com as seguintes proporções :
65% na Classe D, 20% na Classe C2; 10% na Classe C1; 4% na Classe B e 1% na Classe A.
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Quadro VIII.14 - Peso de cada Classe Social no total da População residente em
1991

Classe A % classe B % Classe C1 % classe C2 % classe D % Pop. Residente
1991

Alcochete 135 1,3 292 2,9 1200 11,8 2247 22,1 2696 26,5 10169
Almada 3436 2,3 8816 5,8 28101 18,5 20688 13,6 33214 21,9 151783
Amadora 4152 2,3 10993 6,0 38390 21,1 23634 13,0 34714 19,1 181774
Azambuja 212 1,1 503 2,6 2476 12,7 3801 19,4 5374 27,5 19568
Barreiro 1242 1,4 3993 4,7 14917 17,4 12869 15,0 19665 22,9 85768
Cascais 6358 4,1 11143 7,3 29420 19,2 17244 11,2 29866 19,5 153294
Loures 7442 2,3 17269 5,4 65353 20,3 49069 15,2 61527 19,1 322158
Mafra 958 2,2 1141 2,6 5407 12,4 9329 21,3 9717 22,2 43731
Moita 672 1,0 1932 3,0 8668 13,3 11879 18,3 14665 22,5 65086
Montijo 687 1,9 1302 3,6 4897 13,6 7211 20,0 9153 25,4 36038
Oeiras 6015 4,0 14211 9,4 31545 20,8 14043 9,3 26909 17,8 151342
Palmela 570 1,3 1336 3,0 4881 11,1 9123 20,8 10808 24,6 43857
Seixal 2280 2,0 5554 4,8 21739 18,6 18268 15,6 19926 17,0 116912
Sesimbra 531 1,9 830 3,0 3843 14,1 5204 19,1 5754 21,1 27246
Setúbal 1986 1,9 5016 4,8 15880 15,3 16123 15,6 23369 22,5 103634
Sintra 6089 2,3 14205 5,4 55432 21,2 39891 15,3 46771 17,9 260951
Vila Franca Xira 1657 1,6 4812 4,6 17766 17,2 18161 17,5 20105 19,4 103571
Lisboa 24748 3,7 56005 8,4 120495 18,2 66566 10,0 172389 26,0 663394
AML 69170 2,7 159353 6,3 470410 18,5 345350 13,6 546622 21,5 2540276

Fonte: Global Data Report – Virtual SIN / INE – Censos de 1991

Fazendo corresponder as categorias Classe A, B, C1, C2 e D a uma designação

Classe Alta, Média Alta, Média, Média Baixa e Baixa obtemos assim a seguinte

distribuição  de classes na Península de Setúbal considerando a maior

representatividade de cada categoria no espaço social peninsular e comparativamente

com as médias da AML.
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Quadro VIII.15 Peso de cada Classe Social na População da Península de
Setúbal em 1991

Classe A –Alta Classe B Média Alta Classe C1 – Média Classe  C2 – Média
Baixa

Classe D -Baixa

1º Almada 2,0 % Seixal e
Setúbal

4,8 % Seixal 18,6 % Alcochete 22,1 % Alcochete 26,5 %

2º Seixal 2,0 % Barreiro 4,8% Almada 18,5 % Montijo 20,8 % Montijo e
Palmela

25,4 %

3º Sesimbra,
Setúbal,
Montijo

1,9 Barreiro 17,4 % Sesimbra 19,1 %

AML 2,7% 6,3 % 18,5 % 13,6 % 21,5%

Fonte: Global Data Report – Virtual SIN / INE – Censos de 1991

Considerando a Península de Setúbal no seu todo, constata-se que a classe

social que tem um maior peso percentual é o estrato social D-Baixa. Nas categorias

mais elevadas –classes A e B – nenhum dos concelhos da Península de Setúbal

consegue superar as médias da AML significando uma clara inferiorização da

península ao nível da estrutura de classes.

4. Alguns Indicadores de Qualidade de Vida

4.1. Evolução da qualidade sócio-urbanística: carências

habitacionais e conforto dos fogos

Sendo conhecidos os problemas habitacionais do país e em particular os que

dizem respeito às principais regiões urbanas, é sabido que a Península de Setúbal

apresentou sempre, ao longo do processo de constituição da região metropolitana de

Lisboa, problemas menos gravosos do que aqueles que existem nos concelhos que

constituem hoje o que se designa por Grande Lisboa, devido à juventude do seu

parque habitacional.

Carências habitacionais

A densidade populacional e a degradação do parque nalguns concelhos da

Margem Norte de Lisboa coloca, deste ponto de vista, a qualidade de vida da

população a níveis mais precários do que o que se regista na Península de Setúbal,
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quer pelo maior número de alojamentos sem condições construtivas - "barracas" e

outros alojamentos precários e envelhecimento do parque habitacional -, quer por uma

maior sobreocupação dos fogos de habitação. Por outro lado o fenómeno da

construção clandestina permitiu, em alguns concelhos da Península, a "solução" das

carências de habitação das famílias que o mercado legal e o Estado não solucionaram,

pesem embora as consequências para o ordenamento do território de um tal fenómeno.

Em todo o caso persistem no interior da Península carências ao nível das

condições de habitat da população, apesar da evolução extremamente positiva

registada na década de oitenta no que concerne à infra-estruturação dos fogos.

Se utilizarmos como método de cálculo para as carências habitacionais a

diferença existente entre o número de famílias residentes na Península e o número

efectivo de alojamentos clássicos habitados, podemos obter o deficit de fogos da

região. Estima-se, deste modo, o número de famílias em deficientes condições de

alojamento, quer porque residem em alojamentos precários, não incluídos na categoria

de alojamentos clássicos, quer porque partilham o mesmo alojamento com outra ou

outras famílias17.

                                                

17 Este método de cálculo do deficit de fogos de habitação é usado em: Teresa Barata Salgueiro
(1985),"A habitação na área Metropolitana de Lisboa", Sociedade e Território, nº3, pp.54-65. São
também aqueles concelhos os que registam taxas de analfabetismo mais elevadas e piores condições
sanitárias, permanecendo, de algum modo, excluídos do processo de desenvolvimento da Península e
do usufruto dos substanciais investimentos que ao nível do ensino e da saúde.
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Quadro VIII.16 - Alojamentos familiares clássicos e famílias residentes, 1991
Alojamentos
Familiares
Clássicos

Famílias
Residentes

Deficit

Península 209060 212875 3815
Margem Norte de Lisboa 602049 632511 30462

Alcochete 3393 3451 58
Almada 50144 51161 1017
Barreiro 28780 29060 280
Moita 20864 21051 187
Montijo 12289 12441 156
Palmela 14395 14525 130
Seixal 36888 37442 554
Sesimbra 8700 8955 255
Setúbal 33611 34789 1178

Fonte: Recenseamentos Gerais da População

É possível observar a existência de um deficit de cerca de 4000 fogos na

Península, contra um deficit de 30.462 fogos na Margem Norte de Lisboa. No entanto,

se esta diferença permite, de facto, concluir por um menor índice de carências

habitacionais da Península face à Margem Norte de Lisboa, tal como já referimos,

importa deixar claro que se trata de uma estimativa por defeito, dado o carácter de

invisibilidade social das carências a este nível.

Este deficit é, em larga medida fruto de um baixo nível de oferta de

alojamento social na Península que não chega a representar 3% do parque total.
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Quadro VIII.17 - Alojamentos sociais por concelho da Península de Setúbal,
1999

Pop.97 Alojamentos sociais 1999
Nº Nº %

Distrito 736300 8351 1,13
Península de Setúbal 667150 7631 1,14

Alcochete 10020 184 1,84
Almada 153010 1552 1,01
Barreiro 82300 181 0,22
Moita 69530 1073 1,54
Montijo 36430 461 1,27
Palmela 48110 0 0,00
Seixal 133600 1125 0,84
Sesimbra 29650 227 0,77
Setúbal 104500 2828 2,71

Fonte: Observatório Social, CRSSS

Indicadores de conforto

È ainda importante analisar as condições de habitat do ponto de vista de alguns

indicadores de conforto dado a carência de habitação estar ligada não apenas à falta

absoluta de alojamento mas também à ausência de condições de habitabilidade. A este

nível, pese embora a evolução positiva registada nos últimos anos ao nível do país e,

por maioria de razão, na Península, graças aos investimentos das autarquias em infra-

estruturas de saneamento básico e fornecimento de energia doméstica; persistem

níveis de carência, uma vez mais, muito superiores aos padrões europeus.

Se é certo que as taxas de cobertura em fornecimento de água canalizada e

electricidade aos alojamentos se aproximam dos 100%, não é menos certo que ao

nível da existência de retrete nos alojamentos e sobretudo, de instalações para banho

ou duche, persistem carências, nomeadamente em alguns concelhos da Península. Ao

nível das carências em conforto dos alojamentos, tal como ao nível da maioria dos

indicadores de qualidade de vida destacam-se os concelhos mais "ruralizados" da

Península, ou seja, Alcochete, Montijo e Palmela. Neste último, cerca de 17% dos



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 81

alojamentos familiares não possuem água canalizada, 16.2% não possuem instalação

para banho e 12.5% não têm retrete.

Quadro VIII.18 Indicadores de conforto no alojamento,  1991
Alojamen-

tos  de
Residência
Habitual

Sem
electricidade

Sem água
canalizada

Sem instalações
de banho ou

duche

Sem retrete no
alojamento

N.º N.º % N.º % N.º % N.º %

Alcochete 3419 64 1,9 236 6,9 595 17,4 319 9,3
Almada 50450 621 1,2 1421 2,8 2158 4,3 1092 2,2
Barreiro 28858 215 0,7 729 2,5 1660 5,8 1080 3,7
Moita 20970 366 1,7 983 4,7 1748 8,3 931 4,4
Montijo 12346 247 2,0 940 7,6 1378 11,1 841 6,8
Palmela 14479 443 3,1 2451 16,9 2339 16,2 1814 12,5
Seixal 37057 348 0,9 862 2,3 1055 2,8 829 2,2
Sesimbra 8749 168 1,9 330 3,8 592 6,8 468 5,3
Setúbal 333977 379 1,1 1545 4,5 2549 7,5 1629 4,8

Península de
Setúbal

210306 2851 1,4 9487 4,5 14074 6,7 8998 4,3

Margem Norte
De Lisboa

615371 5843 0,9 22464 3,7 34871 5,7 16165 2,6

Fonte: Recenseamentos Gerais da População

Quadro VIII.19 - Evolução das carências em infra-estruturas de saneamento
básico entre 1981 e 1991 (%)

Sem Agua Sem Rede de Esgotos Sem Electricidade
1981 1991 1981 1991 1981 1991

Alcochete 30,1 17,0 51,1 19,7 37,8 6,4
Almada 8,5 7,3 8,1 3,3 7,4 4,1
Barreiro 9,5 5,9 13,2 5,1 3,3 2,5
Moita 25,2 10,0 29,1 6,6 17,6 5,6
Montijo 45,9 20,2 58,7 15,8 43,2 6,9
Palmela 90,8 ,50,4 83,8 32,7 82,4 10,2
Seixal 7,1 6,1 9,9 2,4 8,2 3,0
Sesimbra 9,5 6,7 50,5 9,7 33,2 6,1
Setúbal 24,0 12,3 33,4 7,9 18,9 3,7

Península de Setúbal 21,1 11,8 25,8 7,7 18,9 4,5
Margem Norte De
Lisboa

16,1 10,4 15,1 4,0 7,8 3,1

Continente 76,9 35,8 63,9 29,3 30,0 7,1
Fonte: Recenseamentos Gerais da População
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística,  desde 1991,  a situação de infra-

estruturação da Península de Setúbal alterou-se profundamente sendo muito próximo

de 100% as freguesias e a população com acesso a água tratada (100%), a recolha de

águas residuais (100%) e de resíduos 18.

4.2.  Indicadores de rendimento e de consumo

Os indicadores de rendimento e de consumo, apesar da relatividade com que

devem ser olhados 19 – são indicadores da distribuição da riqueza entre as regiões.

Há muito que a Região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta indicadores de

rendimento e de consumo muito superiores ao restante país, razão porque ainda

recentemente lhe foi negada a possibilidade de inclusão no Objectivo 1 Comunitário

destinado à ultrapassagem de dificuldades no desenvolvimento.

A Análise do Poder de Compra desta região faz reparar que 1/3 da população

detém quase metade do consumo do país. Só a Grande Lisboa regista 635% do poder

de compra nacional enquanto a Península de Setúbal representa cerca de 1/5 menos, o

Oeste atinge 2,7% e  a Lezíria cerca de 1.7%. Mas se analisarmos os indicadores

apresentados pela Marktest para 1999, verificamos a profunda desigualdade no

interior da Península. Os concelhos mais urbanos detêm rendimentos e consumos

acima dos 10% enquanto concelhos como Alcochete pouco ultrapassam os 1%.

                                                

18 Fonte: Inventário Municipal da Região de Lisboa e Vale do Tejo, INE 1995.
19 Relatividade essa que advém, em larga medida , de olharmos médias que escamoteiam profundas
diversidades internas.
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Quadro VIII.19 - Índice de Poder de Compra, Índice de Rendimento e Índice de
Consumo

Sales Índex
1

Índice de
Rendimento   2

Índice de
Conforto  3

Alcochete 1,07 1,08 1,18
Almada 18,91 17,1 16,07
Barreiro 8,18 8,05 7
Moita 4,84 4,21 4,88
Palmela 5,26 5,3 5,8
Seixal 13,27 13,06 12,46
Sesimbra 3,23 3,26 3,47
Setúbal 11,53 11,65 15,5

Fonte: Índice de Poder Regional, Marktest, 1999

Sales Índex – calculado a partir do Índice de Rendimento e do Índice da População, sendo o
primeiro ponderado por 80% e o segundo 20%

Índice de Rendimento - considerado a partir das variáveis – imposto, consumo de energia,
parque automóvel, bancos, comércio retalhista

Índice de Conforto - considerando a partir das variáveis – índice de rendimento, índice geral
de comércio, índice geral de saúde, índice geral de ensino, índice de investimento camarário

4.3 População abrangida pelo Rendimento Mínimo Garantido

Um indicador do bem-estar de uma região é, com certeza, a população

abrangida pelo Rendimento Mínimo Garantido que manifesta “a mais pobre das

pobrezas” dado dirigir-se para uma população de muito fracos recursos. O distrito de

Setúbal  apresenta-se neste campo com uma percentagem inferior à média nacional e

mesmo da região. De facto, na Península de Setúbal, em 1998, 1,8% da população

recebia Rendimento Mínimo variando essa percentagem nos vários concelhos entre

0,6% e 3,9%.

São os concelhos mais urbanos como Almada  e Setúbal os que apresentam

maior incidência de população a receber o Rendimento Mínimo, assim como Palmela

reflectindo a crise que algumas das empresas desse concelho estão a atravessar.
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Quadro VIII.20 - Beneficiários do RMG por Região, Junho de 1999
Regiões % face à população residente

Total Nacional 4,1

Norte 4,9
Centro 3,5
Lisboa e Vale do Tejo 2,7
Península de Setúbal * 1,68
Alentejo 4,0
Algarve 5,1
RA Açores 13,3
RA Madeira 8,4

* refere-se a Dezembro de 1999

Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e Documentação, 1999

Figura VIII.9 - Percentagem da População abrangida pelo RMG, Dez1998
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Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e Documentação, 1999

O perfil dos beneficiários não se distancia do perfil nacional – feminização,

juventude, composição familiar extensa, etc. – mas não deixa de ser notória a

percentagem de beneficiários que aufere de rendimento do trabalho e que apesar

dessa situação necessitam de RMG por não atingirem os níveis mínimos de
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sobrevivência. E mesmo com indicador, confirmam-se os baixos níveis de

rendimentos das famílias se considerarmos que variam entre 36% e 46% os

pensionistas que recebem pensões iguais ou inferiores ao salário mínimo nacional.

Figura VIII.10 Origem dos rendimentos das famílias com RMG , na Península de
Setúbal, Dez.1999 (%)
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Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e documentação, 1999

Figura VIII.11 - Caracterização do escalão etário dos beneficiários do RMG, na
Península de Setúbal, Dez.1999 (%)
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Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e Documentação, 1999
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Quadro VIII.21 - Pensionistas com pensões de reforma mín. e inf. ao salário
mínimo

Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal

<Mínima
Regime Geral

5,4 3,8 3,2 3,3 4,1 3,1 4,4 3,8 2,8

Mínima
Regime Geral

27,3 34,1 27,2 34,6 33 43 30,4 32,1 31,7

<=Salário Mínimo
Nacional

46,3 41,7 44,3 36,2 52,5 39,3 42,1 44 45,9

> Salário Mínimo
Nacional

21 20,4 25,3 25,9 10,4 14,6 23,1 20,1 19,6

Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e Documentação, 1999

Quadro VIII.21  Caracterização do agregado familiar dos beneficiários do RMG,
1999

Mono parental Isolado
Nuclear s/

filhos
Nuclear c/

filhos
Mulher c/

filhos
Homem
c/ filhos

Família
alargada c/
+ 1 núcleo

Mulher Homem

Alcochete 4 7 11 - 2 6 6
Almada 93 235 269 14 102 109 62
Barreiro 60 140 170 6 37 92 90
Moita 57 138 244 11 52 122 52
Montijo 28 29 19 - 15 26 17
Palmela 99 93 63 4 36 53 31
Seixal 93 143 235 12 59 140 56
Sesimbra 22 31 32 1 5 23 1
Setúbal 170 357 357 21 139 235 131

P. Setúbal 626 1173 1400 69 447 806 446
Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e documentação, 1999

Quadro VIII.22 - Pensionistas com pensões de reforma mínimas e inferiores ao
salário mínimo

Alco-
chete

Almada Barrei-
ro

Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal

<Mínima Regime Geral 5,4 3,8 3,2 3,3 4,1 3,1 4,4 3,8 2,8
 Mínima Regime Geral 27,3 34,1 27,2 34,6 33 43 30,4 32,1 31,7
<=Salário Mínimo nacional 46,3 41,7 44,3 36,2 52,5 39,3 42,1 44 45,9
> Salário Mínimo nacional 21 20,4 25,3 25,9 10,4 14,6 23,1 20,1 19,6

Fonte: Instituto para o Desenvolvimento Social, Departamento Estudos e Documentação, 1999
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5. Breve análise de alguns Equipamentos Sociais

5.1. Diagnóstico da situação da rede de ensino

Síntese do diagnóstico da situação

É já lugar comum afirmar a importância da qualificação da população no

desenvolvimento das regiões. Cada vez mais a qualificação da mão-de-obra residente

é um “factor de localização” preferencial de empresas, elas próprias qualificadas e

potencialmente promotoras do desenvolvimento.

A qualidade dos estabelecimentos de ensino, do próprio ensino ministrado e a

sua adequação ao desenvolvimento da região deveriam ser áreas de diagnóstico e de

avaliação sistemática, não apenas no que diz respeito às dimensões clássicas, mas

num olhar profundo e preocupado sobre o que são hoje as dinâmicas educativas.

A escola é, hoje, depois da família, uma das principais dimensões de inserção

e a exclusão da escola e da aprendizagem é, sem dúvida, uma das primeiras exclusões

sociais que marca definitivamente o percurso das crianças e jovens. Os

acontecimentos que se anunciam hoje em algumas das escolas da região,  e inquietam

a opinião pública, não podem passar desapercebidos aos responsáveis, não apenas dos

estabelecimentos e estruturas escolares, mas também àqueles que detêm

responsabilidades sobre a coesão social na região. Ouve-se a sirene de alarme mas não

parece existir  um conhecimento das situações de forma pormenorizada, nem parece

atribuir-se a importância adequada.

Mesmo para os dados mais simples e directos, são conhecidas as insuficiências

do nosso sistema de informação e a inexistência de estatísticas adequadas, aliada à sua

dispersão pelos vários ministérios e organismos públicos responsáveis que tornam

quase impossível um desenhar20, mesmo que global, da situação do ensino na região.

                                                

20 Um simples dado como os níveis de insucesso e de abandono nos vários graus de ensino é quase
impossível de conhecer.
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Foi nesse sentido que se organizaram alguns dos elementos estatísticos

disponíveis e que se realizaram entrevistas a entidades responsáveis que permitem

clarificar e detalhar os contornos de um diagnóstico muito incompleto.

Os dados disponíveis permitem verificar que, apesar da melhoria substantiva

na última década21, a carência de equipamentos se situa ainda ao nível quantitativo

- no número e adequação das instalações existentes. Esta situação é tanto mais grave

quanto uma parte significativa das carências se localiza nos níveis de escolaridade

obrigatória  De facto, as carências dos equipamentos escolares na Península ainda se

colocam ao nível quantitativo: há pelo menos 500 salas em pavilhão a substituir e

várias escolas a construir de raiz.

No entanto, e do ponto de vista dos actores entrevistados,  as grandes questões

que se colocam à educação na Península de Setúbal relacionam-se com a capacidade

em clarificar consensualmente uma “política regional de educação”. Os vários

graus de ensino - e até mesmo os seus diferentes tipos 22- não se encontram e

complementam e não existe um diagnóstico e um projecto integrado de

desenvolvimento do sistema de ensino23. Evidentemente que existe um esforço muito

significativo de melhoria de instalações e de recursos mas está-se longe de um

pensamento estratégico e da articulação de projectos estruturantes do que poderia ser

a rede e os programas de ensino na região.

O fervilhar de projectos de escola, vários deles de grande inovação e empenho

dos professores confronta-se com o desgaste das inúmeras burocracias e desencontros

nas formas de definição das candidaturas e definições de tipos de financiamento.

Acrescente-se que esta situação assenta também numa rede de escolas com poucas

articulações entre si onde os processo de disseminação das experiências inovadoras

                                                

21 A referência é o relatório do IED em 1985
22 Por exemplo, o ensino “normal”, o ensino recorrente e o ensino profissional dependem de estruturas
diferentes e não articuladas localmente.
23 Esta inexistência de estruturas articuladas que se organizem em torno de “políticas locais comuns”
está presente também nas outras áreas de trabalho.
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tem dificuldades em passar e onde escasseiam “lideranças pedagógicas” mais activas

capazes de conduzir colectivamente a mudanças nos próximos anos no sentido

pretendido. Acrescente-se que um sistema que trata da mesma forma o esforço, o

investimento de horas voluntárias e a inovação, como trata um ensino funcionalizado,

acrítico e burocratizado,  não consegue manter por muito tempo projectos

voluntariosos mas de excepção.

No entanto, no seu conjunto o sistema de ensino continua em evolução, quer

no que diz respeito ao alargamento da rede (ensino pré-escolar, mas também ensino

recorrente, profissional e superior), quer no diz respeito a alterações substantivas na

própria concepção do ensino (inclusão de actividades extracurriculares, adaptação do

ensino às novas tecnologias, autonomia das escolas, etc.).

Infelizmente as estatísticas disponíveis não permitem traçar um retrato

detalhado da situação do ensino na Península de Setúbal mas com base na análise

estatística e em entrevistas a informadores privilegiados é possível identificar alguns

elementos de diagnóstico  que poderão ser incluídos numa reflexão estratégica. São

eles a identificação de potencialidades existentes ao nível de :

- uma rede razoável de escolas, pese embora ainda a  existência de escolas

funcionando em pavilhões pré-fabricados e  dificuldades na adaptação de

algumas escolas a novos modos de ensino;

- início de estabilização do corpo docente;

- existência de projectos inovadores de grande resultado (ensino

multicultural, integração de mediadores, etc.)

- existência regional de Escolas Politécnicas - públicas e privadas - de

formação de professores

Mas poder-se-ão identificar como dificuldades :
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Ao nível dos equipamentos:

- necessidade urgente de alargamento e melhoria da rede de escolas,

nomeadamente pré-escolar, 3º ciclo e secundário, adaptadas às novas

formas de ensino (actividades extracurriculares) e às exigências de um

ensino avançado (laboratórios, novas tecnologias de ensino/formação e

bibliotecas adequadas),

- readaptação e criação de equipamentos de fronteira entre o ensino escolar e

profissional e reforço das escolas profissionais (em meios humanos e

técnicos)

- necessidade de fomento de escolas mais activas, participativas e

autónomas,

- desenvolvimento do ensino superior politécnico e universitário ao nível

regional.

Ao nível do pessoal:

- Dificuldades de fixação dos docentes,  muito especialmente em zonas de

insucesso,  de forma a manterem projectos pedagógicos coerentes,

- Falta de pessoal auxiliar de acção educativa e de técnicos especializados

para os serviços de apoio a situações específicas (SPO),

- Criação de incentivos e apoios acrescidos aos professores com práticas

inovadoras,

- Apoio às escolas de formação de professores,

- Formação de lideranças educativas locais e regionais.

Ao nível das formas de gestão:

- Dificuldades na definição clara de “políticas educativas locais” pelo

conjunto dos parceiros envolvidos (autarquias, escolas, IPSS) e surgimento
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de conflitualidades desnecessárias e prejudicais à boa prestação dos

serviços,

- Necessidade de aprofundamento das componentes regionais do sistema

educativo aproximando o ensino das realidades regionais,

- Dificuldades na identificação e definição de estratégias específicas face a

zonas-problema ou a grupos sócio-culturais de grande insucesso,

- Dificuldades no aprofundamento da relação de parceria e muito

particularmente com IPSS e serviços de formação e  emprego,

- Formação de lideranças educativas locais

Ensino Pré-Primário

Em Portugal, a educação infantil apoia-se em redes do sistema público

pertencendo a dois ministérios (o da Educação e o da Segurança Social) e no ensino

particular e cooperativo. Infelizmente estas redes funcionam por vezes

desarticuladamente tornando difícil ter uma imagem integrada do sistema de ensino

português.

i) Creches

Os equipamentos destinados à 1ª infância (idades inferiores a 3 anos) são

simultaneamente estabelecimentos de apoio familiar e de educação e dependem do

Ministério da Solidariedade e Segurança Social, sendo as crianças apoiadas, quer por

estabelecimentos públicos, quer em instituições particulares de solidariedade social e

particulares.

Para além deste tipo de estabelecimentos existe ainda uma rede de “creches

familiares” (serviços em que as crianças ficam à guarda de amas utilizando as suas

habitações).

Na Península de Setúbal estão actualmente 3050 crianças em creche e 39 em

Creches Familiares. A maioria da cobertura é realizada pelas Instituições de
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Solidariedade Social (54%) mas as instituições privadas com fins lucrativos têm um

significado razoável dado que oferecem 38% dos lugares.

Se considerarmos  os dois tipos de oferta (creche e creche familiar) pública ou

sem fins lucrativos (IPSS) verificamos que a Península de Setúbal detém em termos

médios uma cobertura dentro do desejável para este grupo etário 11% (a proposta

da DGTDU é de que a oferta de serviços seja de 10% situando-se ao nível de

freguesia). No entanto, é possível verificar a desigualdade na distribuição deste tipo

de equipamento no interior da Península dado que há concelhos que não atingem os

4% e outros que estão acima do valor médio  indicado.

Quadro VIII.23 - Número de estabelecimentos e Lugares de Creche, 1999
Públicas Lucrativos* IPSS Total

N.º lugares N.º Lugares N.º Lugares N.º Lugares

Alcochete 0 0 0 0 1 45 1 45
Almada 4 133 30 672 15 340 49 1145
Barreiro 2 71 4 131 2 120 8 322
Moita 0 0 2 70 2 70
Montijo 0 0 4 160 4 160
Palmela 0 0 8 170 8 170
Seixal 0 0 3 112 6 195 9 307
Sesimbra 0 0 6 223 6 223
Setúbal 1 35 10 206 17 367 28 608

Total Península
de Setúbal 7 239 47 1121 61 1690 115 3050

* Consideraram-se as que têm alvará mesmo que provisório

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000
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Figura VIII.12 - Taxa de cobertura em Creche por concelho da Península de
Setúbal, 1999 (%)

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

Quadro VIII.24 - N.º de Creches familiares e capacidades, 1999
Nº instituições

IPSS Lugares

Almada * 4 168
Palmela 1 24
Seixal 2 105
Setúbal 2 92

Total de Creches Familiares 9 389
* Uma das Instituições é pública

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

ii)  Jardins de Infância (3-5 anos)

Os equipamentos de 2ª infância abrangem crianças de idades compreendidas

entre os 3 anos e a entrada no 1º ciclo. A prioridade estabelecida ao nível

governamental,  e o apoio dado pelas autarquias à criação de uma rede pública de

ensino pré-escolar, tem facilitado o rápido alargamento do ensino pré-escolar público,
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quase inexistente em meados da década. A proposta ministerial era a de conseguir um

grau de cobertura próximo dos 90%.

Na Península de Setúbal,  o grau de cobertura em 1997/98 em jardins de

infância era da ordem dos 49% do grupo etário 3-5 anos sendo a maior

responsabilidade do Ministério do Trabalho e Segurança Social, sobretudo

através de instituições privadas de solidariedade social. O Ministério da Educação

responsabilizava-se, através da rede pública,  por 19% das crianças e as instituições

privadas com fins lucrativos são  responsáveis por cerca de 1/3 da oferta (33%)24.

Os números referenciados pela segurança social para 1999 manifestam um

aumento significativo das taxas de cobertura em Jardim de Infância como se pode

verificar na Figura VIII.12.

                                                

24 Para estimar as carências de equipamentos, as  indicações da DGTDU, Equipamentos
Colectivos, : normas para a programação e caracterização de redes 1996, que estimam para a educação
pré-escolar consideram:    1 equipamento mínimo 400 habitantes e 3,750 máximo de habitantes

1 educador –mínimo 15 educandos, máximo 25 educandos

área de pavimento 4,5m2 aluno

população-base: 15 educandos máximo 150 educandos
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Quadro VIII.25 - Taxa de Cobertura da Educação Pré-Escolar 1996/97 e 1997/98
(dados provisórios)

Ministério da Educação Min. do Trabalho
e Solidariedade

 

População TOTAL
Concelhos Residente Público Privado (Estimativas)
 (projecção

INE)
Crianças Txs. de

Cobert.
Crianças Txs. de

Cobert.
Crianças Txs. de

Cobert.
Crianças Txs. de

Cobert.
Península
de Setúbal

         

1996/97 21350 1548 7,3 2699 12,6 4973 23,3 9220 43,2
1997/98 21390 1969 9,2 3493 16,3 4973 23,3 10435 48,8

Alcochete          

1996/97 270 90 33.3 - - - - 90 33.3
1997/98 270 140 51.9 - - - - 140 51.9
Almada          

1996/97 4990 421 8.4 1020 20.4 1234 24.7 2675 53.6
1997/98 5090 454 8.9 1161 22.8 1234 24.2 2849 56.0
Barreiro          

1996/97 2220 150 6.8 313 14.1 582 26.2 1045 47.1
1997/98 2190 171 7.8 289 13.2 582 26.6 1042 47.6
Moita          

1996/97 2380 162 6.8 - - 384 16.1 546 22.9
1997/98 2320 216 9.3 14 0.6 384 16.6 614 26.5
Montijo          

1996/97 1170 89 7.6 5 0.4 326 27.9 420 35.9
1997/98 1190 117 9.8 65 5.5 326 27.4 508 42.7
Palmela          

1996/97 1430 - - 18 1.3 365 25.5 383 26.8
1997/98 1440 73 5.1 109 7.6 365 25.3 547 38.0
Seixal          

1996/97 4640 132 2.8 939 20.2 355 7.7 1426 30.7
1997/98 4690 260 5.5 1048 22.3 355 7.6 1663 35.5
Sesimbra          

1996/97 900 71 7.9 38 4.2 367 40.8 476 52.9
1997/98 880 147 16.7 104 11.8 367 41.7 618 70.2
Setúbal          

1996/97 3350 433 12.9 366 10.9 1360 40.6 2159 64.4
1997/98 3320 391 11.8 703 21.2 1360 41.0 2454 73.9

Fonte: Educação Pré-Escolar (taxa de cobertura, distritos/concelhos), 1996/07 e 1997/98, Min.

Educação, Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento
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Quadro VIII.26 - Taxa de Cobertura da Educação Pré-Escolar 1997/98  por
entidades tutelares

Ministério da Educação Min. do Trabalho e
Solidariedade TOTAL

Público Privado (Estimativas)
Crianças Txs. de

Cobert.
Crianças Txs. de

Cobert.
Crianças Txs. de Cobert. Crianças Txs. de

Cobert.
1969 18,9 3493 33,5 4973 47,7 10435 100,0

Fonte:  Educação Pré-Escolar (taxa de cobertura, distritos/concelhos), 1996/07 e 1997/98, Min.
Educação, Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento

Figura VIII.12 Taxa de cobertura em Jardim de Infância por concelho da
Península de Setúbal, 1999 (%)

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

Ensino Básico

Em Portugal, o ensino básico  obrigatório compreende  o 1º , 2º e 3º ciclo num

total de 9 anos de escolaridade. Existem na Península de Setúbal 251 escolas  do

ensino básico com 30010 crianças e 2120 professores. As dinâmicas demográficas

decrescentes – uma perda de quase 2% de alunos ao ano desde 1993/94 -  têm vindo a

equilibrar o número de crianças por escola e por professor mas, simultaneamente o

crescimento demográfico em determinados aglomerados tem vindo a manifestar a

desadequação na localização das actuais instalações.
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Figura VIII.13 - Evolução do número de alunos do 1º ciclo entre 1993 e 1998
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Alcochete 534 506 494 484 495

Almada 6817 6347 6220 6410 6491

Barreiro 3499 3375 3194 3136 3116

Moita 3882 3607 3390 3295 3293

Montijo 1973 1911 1828 1818 1751
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Fonte: Base de Dados Entreculturas
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Quadro VIII.27 - Número de escolas, n.º de alunos, n.º de professores e taxas de
repetência por concelhos da Península de Setúbal, 1998/99 e 1999/00

Concelhos Nº escolas
99/00

Nº alunos
99/00

Nº professores
98/99

Tx de Repetência
97/98

Alcochete 7 392 37 7.9
Almada 44 6249 483 8.7
Barreiro 21 3273 218 8.4
Moita 25 3243 183 9.0
Montijo 25 1823 128 9.9
Palmela 37 2182 165 8.6
Seixal 35 6290 440 6.7
Sesimbra 18 1571 104 22.1
Setúbal 39 4987 362 10.8
Península de
Setúbal

251 30010 2120 9.5

Fonte: Base de Dados EntreCulturas

Os indicadores de qualidade que foi possível apurar remetem a península,

comparativamente, com as médias nacionais,  para um lugar confortável no que se

refere à qualidade de ensino. De facto, um insucesso da ordem dos 9,5% e um rácio

professor aluno de 16 pode parecer pouco dramático, mas a distribuição do número de

crianças por escola – escolas sobre ou sub-lotadas – é um indicador da deficiente

distribuição da rede.

Figura VIII.14 Taxa de insucesso no 1º ciclo, por concelho da península de
Setúbal, 1997-98 (%)

Fonte: Base de Dados EntreCulturas
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A percentagem de alunos nacionais e pertencentes a grupos étnicos e culturais

no primeiro ciclo tem vindo a aumentar muito ligeiramente no distrito de Setúbal  e

representava quase 15% no ano de 1997/98. Saliente-se no entanto que as taxas de

insucesso são significativamente superiores nestes grupos sociais.

Figura VIII.15 - Evolução do número de alunos “lusos” e “não lusos” no 1º ciclo,
distrito de Setúbal (%)
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Fonte: Base de dados, EntreCulturas

Figura VIII.16 Taxas de sucesso dos alunos "lusos" e" não lusos" do 1º ciclo,
distrito de Setúbal
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Quadro VIII.28 Rácios de qualidade de ensino
Concelhos Nº escolas com menos

de 60 crianças
Nº escolas com mais de

288 crianças
Rácio Prof/Aluno

Alcochete 3 (1) 0 13.9
Almada 11 (11) 7 16.1
Barreiro 3 3 16.6
Moita 10 2 18.6
Montijo 16 (2) 1 15.1
Palmela 25 (2) 0 13.5
Seixal 2 5 15.8
Sesimbra 8 (1) 0 16.7
Setúbal 15 (5) 3 16.1

Península de Setúbal 93 21 16.0
( ) Algumas destas escolas não têm alunos (estão fechadas)

Fonte: CAE de Setúbal, Ministério da Educação, 2000.

Deve ainda referir-se que o ensino de primeiro ciclo é fundamentalmente de

responsabilidade oficial sendo resultado de uma parceria entre o Ministério da

Educação e as autarquias que têm competências na construção remodelação,

transportes escolares e alimentação.

Os principais problemas que afectam o primeiro ciclo são:

- as desarticulações entre as escolas existentes e os novos núcleos urbanos,

- as dificuldade de “reconversão” das “escolas antigas25,

- as escolas isoladas nos concelhos mais rurais,

- um ainda elevado número de professores sem colocação definitiva e em

rotação,

- uma distribuição desigual do insucesso que penaliza escolas em zonas

urbanas degradados em determinados núcleos rurais.

                                                

25 Muitas das instalações das escolas dos centenários não se adequam as novas formas de ensino e as
actividades extra-curriculares cada vez mais necessárias no contexto da escola.
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Ensino de 2º ciclo e 3º ciclo

O 2º e 3º ciclo do ensino básico são ainda níveis obrigatórios da actual

escolaridade de nove anos. Evidentemente que a apresentação simples dos números de

estabelecimento, frequência e professores reflecte muito pouco a qualidade do ensino

hoje ministrado na Península de Setúbal. e as condições de instalação.

No entanto,  na Península de Setúbal funcionam, neste  ano lectivo,  41 escolas

de 2º ciclo, com 17.886 estudantes e 2087 professores. O terceiro ciclo detinha 68

escolas com 29.053 alunos e 2.759 professores.

As informações imediatamente disponíveis não permitiam verificar a evolução

do número de alunos para verificar se a realidade de diminuição do primeiro ciclo se

mantinha bem como não se detém informação sobre o ensino particular.

Quadro VIII.29 - Número de escolas, número de alunos e de professores no 2º
ciclo do ensino básico, 1998/99 e 1999/00

Concelhos Nº escolas
99/00

Nº alunos
98/99

Nº professores

Alcochete 1 292 29
Almada 8 4074 467
Barreiro 4 1931 268
Moita 7 1735 219
Montijo 2 1004 99
Palmela 2 1130 119
Seixal 8 3770 447
Sesimbra 4 937 111
Setúbal 5 3013 328

Península de Setúbal 41 17886 2087
FONTE: Ministério da Educação, Estatísticas da Educação 1995/96 a 1998/99 – Estatísticas

Preliminares, Lisboa, 1999.

A percentagem de alunos nacionais e pertencentes a grupos étnicos e culturais

no segundo ciclo tem tido um comportamento irregular ao longo do tempo mas

representava quase 12% no ano de 1997/98. Saliente-se no entanto que as taxas de

insucesso são significativamente superiores nestes grupos sociais e têm vindo a

aumentar ao longo do tempo.
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Figura VIII.17 Evolução dos alunos "lusos" e" não lusos" no 2º ciclo, distrito de
Setúbal  (%)
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Figura VIII.18 Taxa de sucesso dos alunos "lusos" e" não lusos" no 2º ciclo,
distrito de Setúbal  (%)
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Quadro VIII.30 - Número de escolas, número de alunos e de professores no 3º
ciclo do ensino básico, 1998/99 e 1999/00

Concelhos Nº escolas
99/00

Nº alunos
98/99

Nº professores

Alcochete 1 438 44
Almada 18 7158 701
Barreiro 7 3383 339
Moita 8 2765 261
Montijo 2 1503 126
Palmela 4 1840 169
Seixal 13 5669 527
Sesimbra 5 1467 131
Setúbal 10 4830 461

Península de Setúbal 68 29053 2759
FONTE: Ministério da Educação, Estatísticas da Educação 1995/96 a 1998/99 – Estatísticas

Preliminares, Lisboa, 1999.

Ensino Secundário

A nova filosofia expressa no decreto-lei nº137/93 de 26 de Abril implicou

grandes transformações na estrutura do ensino secundário que desde então abrange 3

áreas , a da educação tecnológica, artística e profissional. O ensino secundário tem

início após o 9º ano de escolaridade e pode ser frequentado, quer em escolas do ensino

regular (público, privado ou cooperativo), quer em escolas profissionais. O ensino

secundário engloba o 10º, 11º e 12º ano podendo ou não  ser ministrado em

estabelecimentos que têm os graus de ensino anteriores pese embora que dada a

diversidade de áreas de oferta do 12º ano nem todas as escolas fornecem os vários

grau de  ensino .

Na Península de Setúbal, o ensino secundário tem 36 escolas com 25.208

alunos e 3.247 professores. A maioria dos alunos (59,8%) frequenta o curso geral,

21,7% os cursos tecnológicos (no ensino regular e recorrente), 4% os cursos

profissionais e 11,4% o ensino recorrente.

O ensino profissional deste nível tem apenas 1383 alunos e escolas em 4 dos 9

concelhos da Península de Setúbal. Deve salientar-se que o ensino recorrente
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representa mais de 10% do total de alunos no ensino secundário, pese embora o peso

pouco significativo dos que frequentam os cursos técnicos profissionais em regime

pós-laboral.

As principais dificuldades destes níveis de ensino têm a ver com instalações

em pavilhões e laboratórios não equipados ou mesmo inexistentes.

Quadro VIII.31 - Número de escolas, número de alunos e de professores ensino
secundário, 1998/99 e 1999/00

Concelhos Nº escolas
99/00

Nº alunos
98/99

Nº professores

Alcochete 1 822 30
Almada 10 6416 980
Barreiro 5 4221 478
Moita 2 1675 220
Montijo 2 1048 143
Palmela 2 1229 173
Seixal 6 4680 597
Sesimbra 2 1068 108
Setúbal 6 4049 518

Península de Setúbal 36 5208 3247
FONTE: Ministério da Educação, Estatísticas da Educação 1995/96 a 1998/99 – Estatísticas

Preliminares, Lisboa, 1999.
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Quadro VIII.32 Alunos Matriculados, segundo a modalidade – Ensino Secundário 1998/99
ENSINO REGULAR ENSINO RECORRENTE

Cursos
Profissionais

CONCELHOS TOTAL Total
Cursos
Gerais

Cursos
Tecnológicosde Nível 3

Cursos
Complemen-

tares

12º ano
via de
ensino

CTécnico-
Profissio-
nais (pós
laboral) Total

Cursos
Gerais

Cursos
Técnicos

Continente 387577 349523 239262 70566 26775 211 12425 284 38054 23879 14175

Península 31588 27986 18883 5694 1283 0 2104 22 3602 2448 1154

% 100 88,6 59,8 18,0 4,1 0,0 6,7 0,1 11,4 7,7 3,7

Alcochete 246 201 150 41   10  45 39 6

Almada 8706 7470 5170 1246 464  590  1236 920 316

Barreiro 5432 4814 3191 1030 122  471  618 378 240

Moita 1895 1743 1329 346   68  152 152  

Montijo 1366 1177 725 323 129    189 72 117

Palmela 1551 1363 921 308   134  188 133 55

Seixal 5876 5199 3648 1032   519  677 458 219

Sesimbra 1183 1096 875 193   28  87 87  

Setúbal 5333 4923 2874 1175 568  284 22 410 209 201



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 106

Quadro VIII.33 Cursos gerais e tecnológicos 1998/99
CURSOS GERAIS CURSOS TECNOLÓGICOS

CONCELHOS TOTAL Total Agrup. 1 Agrup. 2 Agrup. 3 Agrup. 4 Total Agrup. 1 Agrup. 2 Agrup. 3 Agrup. 4

Continente 309828 239262 130419 18866 31065 58912 70566 27586 7458 24327 11195

Península 25208 19396 10317 1773 2560 4746 5812 2409 669 1421 1313

 % 100 76,9 40,9 7,0 10,2 18,8 23,1 9,6 2,7 5,6 5,2

Alcochete 822 663 317 88 96 162 159 108  51  
Almada 6416 5170 2630 500 761 1279 1246 428 155 297 366
Barreiro 4221 3191 1784 223 401 783 1030 523 139 140 228

Moita 1675 1329 693 57 217 362 346 174  108 64

Montijo 1048 725 398 73 88 166 323 97  136 90

Palmela 1229 921 425 116 125 255 308 177  68 63
Seixal 4680 3648 1982 319 514 833 1032 395 154 286 197

Sesimbra 1068 875 419 85 103 268 193   130 63
Setúbal 4049 2874 1669 312 255 638 1175 507 221 205 242
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Se é um facto de que os alunos frequentam pouco o ensino mais

profissionalizante repare-se, no entanto, que a escolha maioritária do agrupamento 1

(dominante cientifica e tecnológica). Mais de 50% dos alunos (quer na vertente, geral

quer tecnológica, optam por esta área disciplinar. Segue-se em importância a

dominante das humanidades com 24%.

Quadro VIII.34 Escolhas por agrupamentos disciplinares em 1998/99, Península
de Setúbal

Dominantes % de Alunos Inscritos em 1998/99

Cientifica e Tecnológica 50,5
Humanidades 24,1
Económico-Social 15,6
Artes 9,7

Fonte: Ministério da Educação, Estatísticas da Educação 1995/96 a 1998/99 – Estatísticas
Preliminares, Lisboa, 1999.

Ensino Profissional e Escolas Profissionais

O ensino pré-profissional e profissional tem tido dificuldade na sua

implantação o que está directamente relacionado com o facto de não ser da

responsabilidade directa do Ministério da Educação. O ensino secundário pode ser

ministrado em Escolas Profissionais que podem ser criadas pelas autarquias,

cooperativas, empresas sindicatos, etc. são especialmente vocacionadas para um

ensino pré-profissional.

A importância destes estabelecimentos de ensino pode ser aferida quando

verificamos que mais de ¼ dos alunos do 10º, 11º e 12º ano frequentam escolas

profissionais.
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Quadro VIII.35 - Escolas Profissionais na Península de Setúbal  (1996)
Concelhos Escolas

Almada Escola Profissional de Almada
Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento
Escola Profissional de Música

Barreiro Escola profissional Bento de Jesus Caraça*
Montijo Escola Profissional do Montijo
Setúbal Escola Profissional António Sérgio

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça*
Escola Profissional de Setúbal

Península de Setúbal 7 Escolas Profissionais
* Sede em Lisboa

Fonte: DGTDU, Equipamentos Colectivos, 1996

Ensino Superior Politécnico e Superior

ii. Ensino Politécnico

Existem na Península de Setúbal 2 instituições de Ensino Público Politécnico e

4 de Ensino Particular e Cooperativo.

Quadro VIII.36 Estabelecimentos do Ensino Politécnico
Nome da instituições Estatuto jurídico

Instituto Politécnico De Setúbal – Serviços Centrais
➻ Escola Superior De Educação
➻ Escola Superior De Tecnologia De Setúbal
Escola Superior De Ciências Empresariais
Escola Superior De Tecnologia Do Barreiro

Dinensino – Ensino Desenvolvimento E Cooperação Crl
Escola Superior De Educação Jean Piaget
Instituto Superior De Ciências Da Saúde

Instituto Superior De Estudos Interculturais

Público

Particular e Cooperativo

Fonte : Serviços centrais do Instituto Politécnico

Listagem de cursos do Instituto Politécnico de Setúbal

❈ Escola Superior de Educação

➻ Comunicação Social

➻ Tradução e Interpretação

➻ Tradução e Interpretação da Ling Gest Portug

➻ Educação de Infância
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➻ Ensino Básico – 1º Ciclo

➻ Prof 2º C Ens Básico/Educação Visual e Tecnológica

➻ Prof Educação Musical Ens Básico

➻ Prof Ens Básico/Educação Física

➻ Prof Ens Básico/Matemática e Ciências da Natureza

➻ Prof Ens Básico/Português e Francês

➻ Prof Ens Básico/Português e Inglês

➻ Compl Form – Educação de Infância

➻ Compl Form – Ensino Básico 1º Ciclo

➻ Compl Form – Comun Educ Gest Informação

❈ Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

➻ Eng do Ambiente

➻ Eng de Automóveis, Controlo e Instrumen

➻ Eng Electromecânica

➻ Eng Electrónica e Computadores

➻ Eng Electrotécnica

➻ Eng Informática

➻ Eng Mecânica - Automóvel

➻ Eng Mecânica - Produção

➻ Eng Mecânica – Térmica

➻ CESE – Eng e Gestão Industrial

❈ Escola Superior de Ciências Empresariais

➻ Contabilidade e Finanças

➻ Gestão de Recursos Humanos

➻ Gestão da Distribuição e da Logística

➻ Gestão de Sistemas de Informação

➻ Marketing
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❈ Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

➻ Eng Civil

ii. Ensino Superior Universitário

O ensino universitário na Península de Setúbal iniciou-se no ano lectivo de

1981/82 com o pólo da Universidade Nova no Monte da Caparica – Faculdade de

Ciência e Tecnologia. Em meados dos anos 80 iniciou-se o Instituto Politécnico de

Setúbal com a Escola Superior de Educação (ESE) e a Escola Superior de Tecnologia

(EST).

Quando começou a sua actividade em 1985, a ESE de Setúbal inseria-se numa

rede de instituições destinadas à formação inicial e contínua de professores que

abrangia todo o país. Assim, esta escola começou por intervir no processo da

profissionalização em serviço e da formação contínua de educadores e professores dos

Ensinos Básico e Secundário. A partir de 1987 iniciaram-se os cursos de formação

inicial de Educadores de Infância e de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico

(cursos de bacharelato) seguindo-se posteriormente os Cursos de Professores do 2º

Ciclo do Ensino Básico – Variantes de Educação Visual e Tecnológica, Matemática –

Ciências da Natureza, Educação Física, Português – Francês / Inglês e de Professores

de Educação Musical do Ensino Básico (grau de Licenciatura).

Com a alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo foi possível transformar

em licenciatura grande parte dos cursos de bacharelato da ESE.

A Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal tem-se

desenvolvido rapidamente e hoje oferece 7 licenciaturas em engenharia, uma

licenciatura em ciências empresariais e outra em comunicação.

Posteriormente surgiram outras universidades privadas em Almada, o  Instituto

Piaget e em Setúbal um pólo da  Universidade Moderna.
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A evolução do número de alunos do ensino superior privado e público é

notória, tendo os alunos matriculados evoluído de 1800 em 1987 para mais de 13

mil em 1997.  O ensino particular com um arranque mais tardio ultrapassa o ensino

público desde 1993 e é responsável por 43% dos quase 5 mil diplomados (4777) pelo

ensino superior do distrito.

O Ensino Politécnico, parece ter tido alguma dificuldade no arranque mas as

novas instalações têm permitido um crescimento muito rápido aproximando-se

rapidamente do Ensino Universitário Público.

Figura VIII.19 - Distribuição entre inscritos no Ensino Superior Universitário e
Politécnico no distrito de Setúbal entre 1987 e 1997  (nº absolutos)

Fonte: INOFOR, 2000
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Figura VIII.20 - Evolução do número de alunos do Ensino Superior no distrito
de Setúbal, 1987/97
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Figura VIII.21 - Diplomados pelo Ensino Superior no distrito de Setúbal, 1991 a
1996
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Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em

equipamentos escolares na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Ao nível dos equipamentos
• Necessidade de alargamento e melhoria da

rede de escolas de pré-escolar, 3º ciclo e
secundário

• Criação de equipamentos de fronteira entre o
ensino escolar e profissional e reforço das
escolas profissionais

• Necessidade de fomento de escolas mais
activas, participativas e autónomas

• Desenvolvimento do ensino superior
politécnico e universitário

Ao nível do pessoal
• Sedentarização dos docentes
• Falta de pessoal auxiliar de acção educativa e

de técnicos especializados
• Criação de incentivos e apoios acrescidos aos

professores com práticas inovadoras
• Apoio às escolas de formação de professores
• Formação de lideranças educativas locais

Ao nível das formas de gestão
• Dificuldades na definição clara de “políticas

educativas locais”
• Necessidade de aprofundamento das

componentes regionais do sistema educativo
• Dificuldades na identificação e definição de

estratégias específicas face a zonas-problema
e grupos sócio-culturais de grande insucesso

• Dificuldades no aprofundamento da relação de
parceria

• Formação de lideranças educativas locais

POTENCIALIDADES

• Uma rede  razoável de escolas pese embora
ainda a  existência de escolas funcionando em
pavilhões pré-fabricados e  dificuldades na
adaptação de algumas

• Início  de estabilização do corpo docente
• Existência de projectos inovadores de grande

resultado
• Existência regional de Escolas Politécnicas e

de ensino superior dinâmico
• Existência de centros de qualidade de

formação de formação de professores
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5.2 Diagnóstico da Situação de Saúde

Síntese do diagnóstico da situação

Fazer um diagnóstico da situação de saúde na Península de Setúbal seria só

por si uma tarefa de grande complexidade e morosidade, não apenas pelo tempo de

recolha da informação pertinente, como pela simples definição que a OMS atribui ao

conceito:  “saúde é não só a ausência de doença ou enfermidade mas um estado de

completo bem estar físico, psíquico, mental, moral e social”.

No entanto, é conhecida a importância da problemática da saúde no contexto

do desenvolvimento, dela dependendo, em larga medida,  o bem-estar de um povo, e

não raro se mede o nível desenvolvimento através de alguns indicadores de saúde.

Hoje, em Portugal, os cuidados de saúde têm estado no centro de um debate

que vai precisando a sua dependência não apenas dos equipamentos e do pessoal

disponibilizado, mas também da rentabilidade e eficácia com que esses recursos são

utilizados.

Na Península de Setúbal, a rede de equipamentos de saúde está dispersa

dependendo de diversos serviços locais, regionais e centrais e não existe um

Observatório Local capaz de responder com um mínimo de eficácia às questões

centrais que gostaríamos de colocar mesmo para um diagnóstico pouco ambicioso:

- Como está a saúde da população residente?

- Qual o estado da situação dos cuidados de saúde prestados considerando

equipamentos e pessoal?

- Qual a eficácia e a eficiência dos serviços actualmente existentes na

Península de Setúbal?

O diagnóstico da situação de Saúde da Península de Setúbal parece

caracterizar-se por alguns traços que, de forma sintética, se poderia organizar em:

- dados de contexto
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- dados relativos  ao sistema local  de saúde

- formas de gestão

Os elementos de contexto revelam quer as características sócio-urbanísticas da

região, quer as actuais dinâmicas demográficas. De facto, a região sofre das

características de uma zona urbana que, embora inserida na Área Metropolitana de

Lisboa, tem características periféricas e é relativamente desqualificada, quer do ponto

de vista social, quer urbanístico, possuindo uma população com recursos fracos e

níveis de urbanismo e infra-estruturas ainda deficitários em muitos aspectos.26 Por

outro lado, após décadas de grande crescimento populacional fruto de fenómenos

migratórios, o decréscimo destes ritmos de crescimento acompanhado pelo

envelhecimento da população vai exigir transformações significativas ao sistema de

saúde e ao tipo de serviços que era prestado.

Do ponto de vista da lógica interna ao sistema de saúde, o diagnóstico

apresenta traços positivos e negativos. Trata-se, por um lado, de uma apreciação

positiva que advém de uma substantiva melhoria de quase todos os indicadores de

saúde nos últimos anos e que se atribui a vultosos investimentos feitos na região,

nomeadamente com a construção de um novo hospital em Almada e investimento em

pessoal. Mas esta positividade confronta-se com níveis deficitários em cuidados mais

especializados que é geralmente atribuído à  proximidade com Lisboa, que tem sido

impeditiva da localização na Península de Setúbal de algum equipamentos e de

pessoal dado o fácil acesso à capital.

                                                

26 É de referir alguns estudos aprofundados sobre a situação da rede de cuidados de saúde da Península
de Setúbal, nomeadamente:
- Ordenamento da Península de Setúbal – equipamentos sociais e comércio, DGPU, Maio de 1982
- Levantamento e análise da rede de equipamentos, NEUR, ISCEP, Março 1985, Diagnóstico da

situação de saúde e de segurança social no Distrito de Setúbal, Comissão Mista de Saúde e
Segurança Social 1985

- - Diagnóstico da Península de Setúbal, Equipamentos colectivos, IED, 1985.
- Plano Integrado de desenvolvimento da Distrito de Setúbal- Domínio Saúde, AMDS/OA, Março

1990
- Estatísticas da Saúde – Departamento de Estudos e Planeamento do Ministério da Saúde
Avaliação do Plano de acção – 1998, Sub-região de Saúde de Setúbal, Julho de 1999.
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Alguns dos traços mais positivos da evolução da situação de saúde podem ser

salientados ao nível de:

- razoável distribuição quantitativa dos equipamentos de saúde básicos,

- diminuição das taxas de mortalidade infantil27 e neo-natal e aumento do

recursos às consultas de grávidas28 e de planeamento familiar 29 bem como

dos partos assistidos medicamente,

- aumento de domicílios médicos e de enfermagem 30,

- aumento de projectos de colaboração inter-serviços face a população de

maior vulnerabilidade,

- aumento de cuidados de saúde a idosos,

- a abertura da Escola de Saúde em Setúbal.

Apesar da melhoria de grande parte dos indicadores a Península de Setúbal

apresenta ainda:

- insuficiente cobertura dos cuidados básicos de saúde (os médicos de

família abrangem cerda de 72% da população que recorre aos serviços –

2000) e de alguns cuidados médicos mais especializados,

                                                

27 A taxa de mortalidade infantil foi, em 1998, de 3,9 óbitos por 1.000 nados vivos mas salienta-se que
a principal causa apontada são as afecções originadas por período perinatal.
28 Em 1998, 96% das mães, recorreu pelo menos uma vez às consultas de saúde materna o que
correspondeu a um aumento de 30% face ao ano anterior. Do total de grávidas que utilizaram o centro
de Saúde, 58,6% recoseu à primeira consulta de vigilância no primeiro trimestre de gravidez e 82,6%
no 1 e 2º trimestre “o que revela uma precocidade de 1ª consulta de gravidez ainda longe do ideal”
Avaliação do Plano de acção – 1998, Sub-região de Saúde de Setúbal, Julho de 1999.
29 Nas crianças e jovens com idades inferiores a 15 anos, das doenças evitáveis por vacinação foram
detectados 15 casos, n.º inferior ao ano anterior. A incidência de tuberculose neste grupo etário parece
estabilizada, sendo que 5 destes casos foram diagnosticados em crianças igualmente infectadas pelo
HIV1. Não se identificou nenhum caso de tuberculose miliar ou meníngena, o que reflecte o impacto
positivo da vacinação BCG.
Cerca de metade dos casos de tuberculose-infecção (52,9% do total) desta faixa etária foram
diagnosticados através da realização de rastreios no âmbito do cumprimento do Programa Nacional de
vacinações, o que constitui um sinal de alerta para o nº de indivíduos não diagnosticados.
30 Embora ainda considerados claramente insuficientes e menores  do que os programados:  Avaliação
do Plano de acção – 1998, Sub-região de Saúde de Setúbal, Julho de 1999
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- insuficiência de técnicos de saúde sobretudo ao nível da enfermagem31 e

auxiliares de saúde e insuficiente aproveitamento de algum voluntariado

neste campo32

- insuficiente apetrechamento de centros de saúde e hospitais 33 e a falta de

uma Laboratório de Saúde Pública,

- má qualidade das instalações e deficiente localização das extensões de

saúde,

- um aumento de doenças de cuidados intensivos e toxicomanias tais como a

toxicodependência, a sida,  tuberculose e o consumo excessivo de álcool 34

sem suficiente apoio de saúde e grande dependência de Lisboa para o

tratamento destas doenças,

- um número importante de adolescências na gravidez35

A gestão do sistema local de saúde também sofre de deficiências várias que

agravam a rentabilidade do sector e perturbam o normal funcionamento dos serviços e

                                                

31 A abertura , para o próximo ano lectivo, de uma Escola de Pessoal de Saúde no Instituto Politécnico
de Setúbal abre sem dúvida novas esperanças.
32 É de salientar que a curto e médio prazo estas necessidades irão agravar-se dada a previsível reforma
de parte do corpo médico da Península.
33 O relatório de Avaliação do Plano de acção – 1998, Sub-região de Saúde de Setúbal, Julho de 1999,
referencia , por exemplo, “nenhum centro de saúde afirmou dispor de reserva de contraceptivos para
fornecimento previsto durante um ano tendo, pelo contrário referido rupturas frequentes de stock”, p. 5.
34 Entre 1983 e 1998 foram notificados 716 casos de SIDA no distrito de Setúbal, 441 desse faleceram
no mesmo período, em 1998 foram notificados 125 casos.
No distrito de Setúbal verificaram-se 213 mortes atribuídas ao cancro da traqueia, brônquios e pulmão
(doenças geralmente associadas ao consumo de tabaco), 12,2% dos quais de pessoas com menos de 55
anos de idade. Apenas 1  dos 19 centros de saúde implementou um projecto especifico de prevenção
tabágica.
No que se refere à tuberculose multiresistente a taxa foi de 2,5 casos por 100.000 habitantes o que
coloca o distrito em 2º lugar na incidência desta forma de doença.
No que respeita ao consumo de álcool, as doenças de fígado e cirrose tem-se mantido entre as 10
primeiras causas de morte. Apenas dois centros de saúde incluíram nos seus projectos de promoção da
saúde na escola actividades de formação na área do consumo de álcool.
35 A idade média das mães nascidas em 1998 foi de 28 anos, sendo que dessas, 97 eram adolescentes
com idades inferiores a 17 anos (1,2%) e 149 tinham idade superior a 49 anos (1,9%).:  Avaliação do
Plano de acção – 1998, Sub-região de Saúde de Setúbal, Julho de 1999
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a qualidade com que são prestados. Algumas das principais deficiências da gestão dos

sistemas local de saúde têm origem no sistema de saúde nacional, ele mesmo, na

medida em que a instabilidade de orientações sobre a política de saúde, sobre os

investimentos prioritários, as formas de gestão e as prioridades não têm permitido o

accionamento de políticas coesas e de avanços ao nível do actual  sistema de gestão

dos “cuidados de saúde”. Mas outras deficiências estão relacionadas com

incapacidades regionais de estruturação de serviços, com culturas enraizadas de

poderes menores que geram duplicidade e desperdício de serviços mas que, sobretudo,

obrigam os utentes a enumeras deslocações e tempos de espera.

Deve salientar-se que ainda não tem sido possível:

- a integração dos serviços de saúde 36 em subáreas estruturadas de gestão

coordenada – previstas para três sub-regiões de  Almada , Barreiro e

Setúbal,

- a necessária  autonomia administrativa e financeira dos centros de Saúde

que os permita estar em situação de parceria com os restantes serviços;

- o alargamento de parcerias contratualizadas para os novos cuidados de

saúde: hospitais de retaguarda, serviços domiciliários, etc.

Como está a saúde da população residente?

Como se disse anteriormente, em termos médios e comparativos,  os cuidados

de saúde da população residente – medida por alguns indicadores de bem-estar – tem

vindo a melhorar e apresentam a Península de Setúbal numa posição intermédia.

De facto, um investimento significativo nalguns sectores tem vindo a baixar

algumas das estatísticas mais depressivas. Um exemplo é sem dúvida as taxas

relacionadas com a  mortalidade infantil e neo-natal que parecem directamente

relacionadas com a melhoria na assistência à grávida e materna. Mas nestes
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indicadores a Península de Setúbal está mais próximo das médias nacionais do que

das médias da região em que se insere.

Figura VIII.22 - Taxa de mortalidade, 1984 a 1994 (/00)

Fonte: Caracterização socio-económica Regional, CCRLVT, 1997

Ao nível das taxas de mortalidade , a Península de Setúbal situa-se abaixo das

médias da região e de Portugal mas com tendência para um aumento que acompanha a

própria estrutura demográfica.

Quadro VIII.37 Indicadores sanitários, 1995
Regiões e sub-

regiões de saúde
Tx.

Mortalidade
infantil

Tx. Mortalidade
Neo-natal

Tx.
Mortalidade

perinatal

Tx. Mortalidade
es. 1-4 (%000)

Partos sem
assistência

Continente 7,3 4,7 9,0 51,9 0,5
Lisboa e Vale do
Tejo

6,4 4,3 9,0 52,1 0,3

Lisboa 6,3 4,2 9,3 45,1 0,3
SETÚBAL 7,3 4,8 8,8 58,0 0,4

FONTE: INE, Estatísticas Demográficas e Estatísticas da Saúde - Ministério da Saúde –

Direcção-Geral da Saúde

                                                                                                                               

36 Quer os actuais Centros de Saúde e Hospitais quer os serviços ainda desintegrados como os CAT,
serviços de tratamento a situações especificas, saúde mental, alcoolismo, etc.
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Quadro VIII.38 - Percentagem de 1ª Consulta na Vida de uma Criança de idade
igual ou inferior a 2 meses em relação ao total de nados-vivos

Regiões e sub-regiões
de saúde

1994 1995 1996

Continente 60.6 60.1 59.7
Lisboa e Vale do Tejo 59.5 58.7 58.7
Lisboa 60.9 59.2 57.0
SETÚBAL 55.6 57.1 63.4
FONTE: Centros de Saúde – Estatísticas, Direcção Geral da Saúde, 1996

Quadro VIII.39 - Precocidade na Vigilância da Gravidez

1ª Consultas da Gravidez
% de 1ª Consultas na 1º trimestre da

gravidez*Regiões e sub-
regiões de saúde

1994 1995 1996 1994 1995 1996

Continente 62133 61901 71191 55.8 60.0 63.3
Lisboa e Vale do
Tejo

21475 22680 23570 56.2 51.4 55.2

Lisboa 15324 15513 17106 55.7 55.3 53.3
SETÚBAL 5301 5160 5684 65.6 59.4 61.0

* valores calculados pela equipa PEDEPES

FONTE: Centros de Saúde – Estatísticas, Direcção Geral da Saúde, 1996.

Quadro VIII.40 - Óbitos Materno-Infantis, 1995
Regiões e sub-

regiões de saúde
<1
ano

%* < 28
dias

%* Perina-
tais **

%* 1-4
anos

%* Mater
nos

%*

Continente 732 100 466 100 900 100 218 100 8 100
Lisboa e Vale do
Tejo 211 28,7 143 30,7 299 33,2 71 32,6 3 37,5
Lisboa 137 18,7 92 19,7 203 22,6 40 18,3 1 12,5
SETÚBAL 55 7,5 36 7,7 67 7,4 18 8,3 2 25

* valores calculados pela equipa PEDEPES

** Óbitos de <7 dias, mais fetos mortos de 28 e mais semanas

FONTE: INE, Estatísticas da Saúde - Ministério da Saúde – Direcção-Geral da Saúde,
Estatísticas e Indicadores
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Quadro VIII.41 Percentagem de Consultas por Grupos Etários
1994 1995 1996Regiões e sub-

regiões de
saúde

< 12
meses

12-23
meses

2-14
anos

< 12
meses

12-23
meses

2-14
anos

< 12
meses

12-23
meses

2-14
anos

Continente 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lisboa e Vale
do Tejo*

28,7 30,3 26,7 27,9 28,9 27,3 27,6 29,9 36,2

Lisboa* 22,3 23,4 18,7 21,1 21,9 20,1 20,8 22,3 26,1
SETÚBAL* 6,4 6,9 8,1 6,8 7,0 7,2 6,8 7,5 10,1

* valores calculados pela equipa PEDEPES

Fonte: Centros de Saúde – Estatísticas, Direcção Geral da Saúde, 1996.

Rede Hospitalar

A rede hospitalar existente na Península de Setúbal  abrange 4 hospitais

distritais e um especializado. São os dois hospitais mais recentes, Nossa Sr.ª do

Rosário do Barreiro e  Hospital Garcia da Horta em Almada, que recentemente

trouxeram à Península equipamentos com dimensões verdadeiramente distritais,

permitindo quase duplicar a capacidade de camas existente.

Considerando o ano de 1998, no seu conjunto, os hospitais existentes oferecem

1763 camas (embora só 1673 sejam praticadas), número adequado aos ratios

tecnicamente exigidos (2 camas de agudos para 1.000 habitantes). No entanto, as

especialidades existentes não são ainda as exigidas – quantitativa e qualitativamente –

por um hospital distrital. O ratio cama/hospital duplicou entre 1985 e 1998, sendo

nesta última data de 2,6 camas para 1000 habitantes (em 1985 era de 1,3)

aproximando-se das médias da região metropolitana

É de salientar que a oferta hospitalar é quase exclusivamente de

responsabilidade pública.
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Quadro VIII.42 - Hospitais na Península de Setúbal
Hospital Distrital Especializado Lotação

Oficial
Lotação

Praticada

H. Distrital do Montijo X 150 131
H. Nossa Senhora do Rosário –
Barreiro X 502 560
H. de Garcia de Orta – Almada X 629 489
H. Distrital de Setúbal X 302 370
H. Ortopédico Santiago de Outão X 180 123
TOTAL 1763 1673
FONTE : O Hospital Português, Direcção Geral de Saúde, Ministério da Saúde, 1998

Quadro VIII.43 - Rede de Saúde Pública da Península de Setúbal
Região Equipamentos e serviços Freguesias Equipadas

Número %
Península Hospital geral 4 6,9
de Setúbal Hospital especializado - -

C. Saúde s/ internamento 19 32,8
C. Saúde c/ internamento 3 5,2
Extensão de C. Saúde 32 55,2
Hospital geral - -

Alcochete Hospital especializado - -
C. Saúde s/ internamento 1 33,3
C. Saúde c/ internamento - -
Extensão de C. Saúde 3 100
Hospital geral 1 9,1
Hospital especializado - -

Almada C. Saúde s/ internamento 2 18,2
C. Saúde c/ internamento - -
Extensão de C. Saúde 6 54,5
Hospital geral 1 12,5
Hospital especializado - -

Barreiro C. Saúde s/ internamento 3 37,5
C. Saúde c/ internamento - -
Extensão de C. Saúde 3 37,5
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Quadro VIII.43 (cont.) - Rede de Saúde Pública da Península de Setúbal
Região Equipamentos e serviços Freguesias abrangidas

Número %
Hospital geral - -
Hospital especializado - -

Moita C. Saúde s/ internamento 3 50
C. Saúde c/ internamento 1 16,7

Extensão de C. Saúde 1 16,7
Hospital geral 1 12,5
Hospital especializado - -

Montijo C. Saúde s/ internamento 2 25
C. Saúde c/ internamento - -
Extensão de C. Saúde 2 25
Hospital geral - -
Hospital especializado - -

Palmela C. Saúde s/ internamento 1 20
C. Saúde c/ internamento 1 20
Extensão de C. Saúde 5 100
Hospital geral - -
Hospital especializado - -

Seixal C. Saúde s/ internamento 3 50
C. Saúde c/ internamento 5 -
Extensão de C. Saúde 83,3
Hospital geral - -
Hospital especializado - -

Sesimbra C. Saúde s/ internamento - -
C. Saúde c/ internamento 1 33,3
Extensão de C. Saúde 3 100
Hospital geral 1 12,5
Hospital especializado - -

Setúbal C. Saúde s/ internamento 4 50
C. Saúde c/ internamento - -
Extensão de C. Saúde 4 50

Fonte: Inventário Municipal-Equipamentos, Serviços e produtos, Região de Lisboa e Vale do

Tejo, 1998
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Quadro VIII.44 - Especialidades Médicas por Região, 1997

TO-
TAL

Mate
rnida

de

Psiqu
iatria

Pedia
-tria

Ortope
dia

Infecto
Contag

iosas

Reabili-
tação de
Dimin.
Físicos

Oftal
molo

gia

Terma
reuma-
tologia

Onco
logia

Continente 59 4 21 4 4 1 1 1 1 3
Lisboa e V.
Tejo
TOTAL

31 2 9 1 3 - 1 1 1 1

Grande
Lisboa

27 2 9 1 2 - 1 1 - 1

Península de
Setúbal 2 - - - 1 - - - - -

Quadro VIII.44 (cont.) - Especialidades Médicas por Região, 1997

Le-
pra

Cir. plástica
Recup.  e
Reabilita-

ção de
alcoólico

Reabili
tação

de
alcoóli-

cos

Reu
mato
-logia

Recupe-
ração de
toxicode

pend.

Pneumo-
logia

Car-
diolo

gia

Aciden-
tes de

trabalho

Outras

Continente 1 1 3 1 6 1 1 2 3
Lisboa e V. Tejo
– TOTAL

- 1 1 1 3 1 1 2 2

Grande Lisboa - 1 1 1 3 - 1 2 1
Península de
Setúbal

- - - - - - - - -

Fonte: INE, 1997, Estatísticas da Saúde

Centros e Extensões de Saúde

A reorganização dos serviços de saúde considera  os Centros de Saúde como

serviços básicos que, pela sua polivalência devem assegurar a cobertura médico-

sanitária da população, sobretudo ao nível dos cuidados primários de saúde, promoção

e prevenção da doença.

Existe uma cobertura mínima de Centros de Saúde e Extensões de Saúde que

correspondendo às respectivas divisões administrativas se distribui pelos diferentes

concelhos da Península. Segundo as Estatísticas disponíveis, a Península de Setúbal

tem 15 Centros de Saúde e 60 Extensões de Saúde assim distribuídas – Alcochete (1 +

5 extensões), Almada (3 + 10 extensões), Barreiro (2 + 6 extensões), Moita (1 + 3
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extensões), Montijo (1 + 6 extensões), Palmela (1 + 10 extensões), Seixal (3 + 8

extensões), Sesimbra (1 + 3 extensões), Setúbal (2 + 9 extensões).

No entanto, as necessidades imediatas  das autarquias e serviços de saúde

propõem  a melhoria de instalações ou a conclusão de 11 Centros de Saúde e 13

Extensões. É por demais evidente que são os concelhos de maior concentração

populacional que apresentam maiores carências em Centros e Extensões de Saúde,

pese embora que a dispersão territorial da Península de Setúbal penalize os concelhos

de maior dispersão geográfica (Palmela, Montijo, etc.).
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Quadro VIII.45 - Equipamento de saúde Proposto pela associação de Municípios,
199937

Alcochete
Construção de um Hospital (Alcochete/Montijo)

Almada
Três centros de saúde
Hospital de rectaguarda

Barreiro
Centro de Saúde do Lavradio (conclusão)
Extensões de Saúde – Freg. Stº antónio (Cidade Sol)

        Freg. De Coina
        Barreiro 4 (Ampliação)
        Barreiro (Extensão AV. do Bocage) (edifício de raíz)
        CAT

Moita
Centro de Saúde do Vale da Amoreira
Extensão do Centro de Saúde na Quinta da Fonte da Prata
Rede de Unidades de Apoio Integrado
Extensão do Centro da Baixa da Banheira

Montijo
Construção de um novo Centro de Saúde
Renovação do Hospital
Construção de novo Hospital

Palmela
Centro de Saúde de Palmela
Extensão de Saúde de Poceirão
Extensão de Saúde de Quinta do Anjo

Sesimbra
Centro de saúde de Sesimbra
Extensão de saúde para a Quinta do conde

Seixal
Construção de unidade hospitalar
Construção de CAT
Extensão de saúde de Foros de amora
Extensão de saúde de Cruz de Pau
Centro de saúde de Vale de Milhaços
Extensão de saúde de Miratejo
Extensão de saúde de Pinhal de Frades

Setúbal
Centro de Saúde de S. Sebastião
Centro de Saúde de Azeitão

                                                

37 Península de Setúbal : estratégia Territorial, análise critica de trabalho proposto pela CCRLVT
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Existem ainda 5 dispensários de Tuberculose e Doenças Respiratórias, e desde

1990, existe 1 CAT  (Centro de Atendimento de  Toxicodependentes) em Setúbal com

uma extensão em Almada. As especialidades oferecidas pelos Centros de Saúde não

são conhecidas bem como o número de doentes acolhidos nos CATs e nos serviços de

tratamento da tuberculose.

Apesar da gravidade da situação não existe na Península de Setúbal nenhum

Centro de Alcoologia estando os habitantes necessitados desse tipo de equipamento,

dependentes de Lisboa.

Quadro VIII.46 - Centros e extensões de Saúde nos concelhos da Península  de
Setúbal, 1995

Pop.1997** Centros de Saúde Hab./Centros de
Saúde*

Alcochete 10020 1 10020
Almada 153010 3 51004
Barreiro 82300 2 41150
Moita 69530 1 69530
Montijo 36430 1 36430
Palmela 48110 1 48110
Seixal 133600 3 44533
Sesimbra 29650 1 29650
Setúbal 104500 2 104500

Península de Setúbal 667150 15 44477
* valores calculados pela equipa PEDEPES

Fonte: estimativas da população, INE, 1997

Equipamentos de saúde privados

Na Península de Setúbal existem vários tipos de equipamentos de saúde

privados de onde se salienta na estrutura organizativa dos cuidados de saúde em

Portugal a cobertura em farmácias e em exames auxiliares de diagnóstico.
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Quadro VIII.47 - Instituições de Saúde Privadas
Região Equipamentos e serviços Freguesias Equipadas

Número %
Lisboa e Vale Privados
do Tejo Hospital/Clínica 33 6,3
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 205 39
526 Farmácia 364 69,2
População Serviço de análises clínicas 264 50,2
Residente: Consultório médico 286 54,4
2296715 C. médico permanente 93 17,7
Lisboa Privados

Hospital/Clínica 22 16,7
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 93 70,5
132 Farmácia 119 90,2
População Serviço de análises clínicas 107 81,1
Residente: Consultório médico 114 86,4
1836484 C. médico permanente 38 28,8
Península Privados
de Setúbal Hospital/Clínica 3 5,2
Nª freguesias: Posto de Enfermagem 34 58,6
58 Farmácia 52 89,7
População Serviço de análises clínicas 44 57,9
Residente: Consultório médico 51 87,9
6404493 C. médico permanente 15 25,9
Alcochete Privados

Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 1 33,3
3 Farmácia 2 66,7
População Serviço de análises clínicas 1 33,3
Residente: Consultório médico 2 66,7
10169 C. médico permanente - -
Almada Privados

Hospital/Clínica 1 9,1
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 9 81,8
11 Farmácia 11 100
População Serviço de análises clínicas 11 100
Residente: Consultório médico 11 100
151783 C. médico permanente 4 36,4
Barreiro Privados

Hospital/Clínica 1 12,5
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 4 50
8 Farmácia 7 87,5
População Serviço de análises clínicas 6 75
Residente: Consultório médico 6 75
85768 C. médico permanente 2 25
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Quadro VIII.47 (cont.) - Instituições de Saúde Privadas
Região Equipamentos e serviços Freguesias Equipadas

Número %
Moita Privados

Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 1 16,7
6 Farmácia 4 66,7
População Serviço de análises clínicas 4 66,7
Residente: Consultório médico 4 66,7
65086 C. médico permanente 3 50
Montijo Privados

Hospital/Clínica 1 12,5
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 4 50
8 Farmácia 6 75
População Serviço de análises clínicas 4 50
Residente: Consultório médico 6 75
36038 C. médico permanente 1 12,5
Palmela Privados

Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 2 40
5 Farmácia 5 100
População Serviço de análises clínicas 4 80
Residente: Consultório médico 5 100
43857 C. médico permanente 1 20
Seixal Privados

Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 6 100
6 Farmácia 6 100
População Serviço de análises clínicas 6 100
Residente: Consultório médico 6 100
116912 C. médico permanente - -

Privados
Sesimbra Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 2 66,7
3 Farmácia 3 100
População Serviço de análises clínicas 2 66,7
Residente: Consultório médico 3 100
27246 C. médico permanente 2 11,7

Privados
Setúbal Hospital/Clínica - -
Nº freguesias: Posto de Enfermagem 5 62,5
8 Farmácia 8 100
População Serviço de análises clínicas 6 75
Residente: Consultório médico 8 100
103634 C. médico permanente 2 25

Fonte: Inventário Municipal-Equipamentos, Serviços e Produtos, Região de Lisboa e Vale do
Tejo, 1998
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Pessoal de Saúde

Não se dispõem de dados suficientemente informativos sobre o pessoal de

saúde existente para prestar os cuidados de saúde necessários à população da

Península de Setúbal. No entanto, as informações disponíveis possibilitam uma

caracterização grosseira que referencia:

- um razoável ratio médico/utente pese embora deficiências nalgumas

especializações médicas  e a excessiva dependência de Lisboa noutras;

- deficit acentuado de outro pessoal de saúde e de auxiliares de diagnóstico,

- riscos de aumento das carências de pessoal médico a médio prazo mas

diminuição das carências de outro pessoal de saúde devido à abertura da

escola de saúde

Segundo informações da publicação  Caracterização do Distrito de Setúbal (1ª

fase), Adm. Regional de Saúde de Lx. e Vale do Tejo, Setúbal, 1999, a distribuição

médico/utente nos centros de saúde da Península era a seguinte:

Alcochete (1704) + [Almada = Almada (1901) + Costa da Caparica (1980) +

Cova da Piedade (1684)] + [Barreiro = Barreiro (1735) + Quinta da Lomba (1514)] +

Moita (2713) + Montijo (2534) + Palmela (1981) + [Seixal =Amora (2335) +

Corroios (2058) + Seixal (2263)] + Sesimbra (1904) + [Setúbal =Bonfim (2529) + S.

Sebastião (2389)].

Em 1995, existiam em exercício na Península de Setúbal 1401 médicos o que

perfazia um ratio de 1 médico para 457 habitantes. Este número manifestando uma

melhoria significativa face às épocas anteriores. Mas a principal carência diz respeito

às várias especialidades médicas. A Península de Setúbal detém níveis de

especialização do corpo clínico muito reduzidas. Há especialidades onde claramente

há falta de oferta médica. È o caso de  Clínica geral, Saúde Pública, Cirurgia,

Anestesia, e Medicina Interna, entre outras.
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Quadro VIII.48 Índice Médico Habitante nos anos de 1975, 1980, 1983 e 1995
Área geográfica 1975 1980 1983 1995

País 835 498 418 328
Distrito de Lisboa 381 249 209 174
Setúbal 1835

(distrito)
979

(distrito)
748

(distrito)
457

(Península)
Fonte: Divisão estatística do Ministério da Saúde

Quadro VIII.49 - Distribuição dos Médicos entre não especialistas e especialistas
(NUTS III) 1998

TOTAL Médicos não
especialistas

Médicos especialistas

Continente 30299 34,4 70,3
Lisboa e V. Tejo -
TOTAL 13953 34,1 71,1
Grande Lisboa 11428 33,7 72
Península de Setúbal 1467 36,9 66,6

Fonte: INE, 1998, Estatísticas da Saúde, (origem : Ordem dos Médicos)

Quadro VIII.50 - Médicos por distribuição geográfica  (NUTS III), segundo a
especialidade 1998

Médicos p/
Especialidade

Distribuição
Geográfica

Angiolo
-gia e

cirurgia
vascular

Cardio
logia

Cardio
logia

pediátr
i-ca

Ginéco
lo-gia

e
Obeste
tri-cia

Imuno-
alergo-
logia

Medici
na do

trabalh
o

Medici
-na

Fisica
e

reabilit
a-ção

Medici
na

Geral e
familia

r

Saúde
pública

Continente (nº
absolutos)

97 663 32 1444 139 85 404 4310 406

Lisboa e V. Tejo
– % em relação ao
total do país

49,5 53,4 46,9 36,6 53,2 70,6 57,9 34,8 38,4

Grande Lisboa
% em relação ao
total do país

48,5 46,8 43,8 30,7 48,9 64,7 50,0 22,3 33,3

Península de
Setúbal
% em relação ao
total do país

1,0 4,9 - 3,0 3,6 2,4 5,9 5,8 6,7
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Quadro VIII.50 (cont.) - Médicos por distribuição geográfica  (NUTS III),
segundo a especialidade 1998

Médicos p/
Especialidade

Distribuição
Geográfica

Medici
na

Interna

Medici
na

Legal

Oncolo-
gia

médica

Patolog
ia

Clínica

Patolog
ia

Clínica

Pediatri
a

Psiquia
-tria

Psiquia
-tria da
infância

e da
adolesc
en-cia

Continente
(nº absolutos)

1337 52 155 700 700 1250 844 99

Lisboa e V. Tejo
– % em relação
ao total do país

49,1 28,8 44,5 408 58,3 50,4 46,8 52,5

Grande Lisboa
% em relação ao

total do país

40,8 23,1 41,3 376 53,7 42,3 43,6 52,5

Península de
Setúbal

% em relação ao
total do país

5,2 1,9 2,6 23 3,3 4,5 2,6 -

Fonte: Ordem dos Médicos, in INE, 1998, Estatísticas da Saúde



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 133

Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em

equipamentos de saúde na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto
• Desqualificação territorial
• Envelhecimento demográfico
• Não estabilização das políticas de saúde

Equipamentos
• Desarticulação entre os equipamentos e a rede

urbana
• Deficientes condições físicas das instalações

existentes
• Debilidades de presença ou de

descentralização de equipamentos específicos:
toxicomanias, sida, doenças mentais, etc.

Pessoal
• Insuficiente cobertura ao nível de

especialidades médicas e dependência de
Lisboa de outras

• Insuficiência de pessoal de enfermagem e
auxiliar de saúde

Gestão
• Cultura organizacional corporativa
• Ausência de diagnóstico e reflexão

prospectiva para a definição de uma política
local de saúde passível de contratualização
consensual

• Ausência de uma gestão integrada por
subáreas de saúde –Almada, Barreiro, Setúbal
– que integre todas as valências

POTENCIALIDADES

Contexto
• Melhoria da qualidade de vida local
• Sinergias de parcerias existentes e de bons

resultados de projectos comuns

Equipamentos e Pessoal
• Boa qualidade da rede hospital e razoável ao

nível dos centros e extensões de saúde
• Escola de saúde Pública
• Proximidade de Lisboa
• Boas relações entre administradores das várias

unidades de saúde
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5.3 Diagnóstico da Situação da Acção Social

Síntese do diagnóstico da acção social

A intervenção na Segurança Social diz respeito a uma grande diversidade de

áreas de intervenção que decorrem , em larga medida, da situação social existente na

Península de Setúbal38.  As entrevistas realizadas e as informações recolhidas

salientam que a situação actual de risco e de protecção social combinam novos e

velhos traços de fragmentações sociais que advêm, quer da história buliçosa da

Península de Setúbal, quer das transformações das dinâmicas sociais actuais.

O diagnóstico das situações de fragilidade social e protecção social poderiam

caracterizar-se por alguns traços que se poderiam organizar em:

- Fragilidades sociais com génese nas actuais dinâmicas societais,

- Fragilidades com origem em dinâmicas sociais locais,

- Insuficiências da rede local de equipamentos e serviços de acção social.

As dinâmicas sociais da actualidade, nomeadamente a crise da sociedade

salarial, a maior fragilidade das instituições tradicionalmente responsáveis pela coesão

social e as crises identitárias várias,  são o contexto geral em que a Península de

Setúbal  se insere sofrendo com isso as fragmentações sociais dos nossos dias, e muito

concretamente, as que são especificas às zonas urbanas periféricas das grandes

metrópoles.

De facto, a  Península de Setúbal continua a ser uma zona de grande

instabilidade laboral com emprego precário e baixas qualificações. Assiste-se agora a

uma imigração ilegal do leste que vem trazer novas situações de precariedade. Para

além da instabilidade laboral têm vindo a sedimentar-se bolsas de pobreza urbana,

                                                

38 Não analisaremos aqui a situação de corrente da aplicação de medidas individuais decorrentes o
esquema normal de segurança social – subsídios, reformas, assistência médica, etc. – mas apenas
aqueles que se expressam em equipamentos colectivos.
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sobretudo derivada de realojamentos maciços, de grande conflitualidade e com a

presença de conflitos étnicos.

Por outro lado, e internamente, um crescimento demográfico rápido e um

menor enraizamento populacional parece trazer a perda de laços de vizinhança e de

solidariedade tradicional. Acrescentem-se a estes factos, fenómenos de marginalidade

infantil e juvenil, sobretudo ligados à toxicodependência mas também com graves

implicações ao nível da saúde (sida, doenças de fígado, etc.) que podem ser apontados

como uma problemática em crescimento agravada pela falta de respostas em número e

qualidade suficiente.

Apesar das grandes potencialidades que advêm quer da generalização e ensaio

de “novas políticas sociais” 39, quer de um tecido empresarial, associativo e social

muito dinâmico (existência de muitas IPSS), os equipamentos tradicionais de

segurança social têm tido dificuldade em acompanhar as novas problemáticas sociais

e não avançam ao mesmo ritmo das necessidades.

Um diagnóstico sintético permite apontar como elementos positivos sobretudo

factores de ordem relacional que constituem um “capital social” não negligenciável:

- fortes redes  sociais e associativas com tradição de trabalho em parceria,

- grande dinamismo autárquico pese embora alguma debilidade nas formas

de definição e liderança das “políticas locais”,

- dinamismos locais acentuados e multiculturais,

- razoável rede de equipamentos sociais, largamente de gestão privada de

solidariedade social,

- redes informações de solidariedade

No entanto, o diagnóstico situa ainda alguns elementos menos positivos:

                                                

39 De que o Rendimento Mínimo Garantido e as redes sociais são alguns exemplos.
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Ao nível dos equipamentos:

- clara insuficiência de equipamentos destinados aos novos problemas

sociais: toxicodependentes, doenças prolongadas, idosos e deficientes etc.,

- deficiente transparência na programação de equipamentos e na resposta

objectiva a necessidades detectadas,

- não existência de mecanismos de avaliação da qualidade dos serviços

prestados na rede pública ou privada.

Ao nível do pessoal:

- insuficiência quantitativa e qualitativa de pessoal de acção social,

- necessidades de equipas multidisciplinares e de uma “cultura de projecto”

mais eficaz e dinâmica.

Ao nível das formas de gestão:

- dificuldades na definição de “políticas sociais locais” por insuficiência de

planeamento e avaliação estratégica ao nível local,

- dificuldades na prossecução de políticas horizontais, de parceria

interserviços, devido às formas organizativas verticais dos vários

ministérios e serviços e de culturas burocráticas e corporativas várias,

- não  descentralização de competências e formas organizativas para os

níveis regionais e locais dos serviços e vários ministérios que

inclusivamente têm recortes administrativos não coincidentes e regras

burocráticas pesadas,

- um certo conservadorismo nas formas de gestão e de participação na

maioria dos equipamentos e serviços,  públicos ou de solidariedade social.

O sistema de segurança social oferece estabelecimentos próprios e financia

estabelecimentos particulares sem fins lucrativos nas seguintes áreas:
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INFÂNCIA: Creches40

Creches familiares41

Jardins de Infância42

JUVENTUDE:    Centros de Actividades de Tempos Livres

Lar para Crianças e Jovens privados de meio familiar

normal

Centros de Acolhimento para crianças e jovens em risco

IDOSO :      Lares de Idosos

Centros de Dia

Centros de convívio

Ajuda domiciliária

OUTROS: Apoio a estruturas de suporte a deficientes

Serviços à Juventude

Relativamente a equipamentos, as actividades de segurança social destinadas à

juventude abrangem vários tipos de serviços sendo de destacar os centros de

actividade de tempos livres (sobretudo destinados a crianças em idade escolar e como

actividades de complemento à escola), internatos (locais de internamento para

crianças privadas de meio familiar normal) e centros de acolhimento (acolhimento

temporário para crianças e jovens “em risco”).

                                                

40 Referenciado no capitulo relativo à educação
41 Idem nota anterior
42 idem nota anterior
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i. Actividades de tempos livres 43

Na Península de Setúbal,  existem  99 Centros de Tempos Livres com uma

capacidade para cerca de 4500 (2000).  Apesar da diversidade das fontes de

informação que pode prejudicar a comparabilidade, o número actual de crianças em

ATL significa o dobro do que existia em  1985 mas parece estar em tendência

decrescente potencialmente acompanhando o decréscimo da população infantil.

No entanto, este número é considerado insuficiente face às necessidades tendo

em conta a elevada taxa de actividade feminina e os graves problemas de risco social

para crianças e jovens em muitas das freguesias de Setúbal44.

Quadro VIII.51 - Número de instituições e de crianças frequentando  ATL  em
1985 e 1996

Fontes Nº de instituições Nº crianças Ano 1985 =0
IED, 1985 40 2299 100
CCRLVT, 1996 93 5262 228
CRSSS 99 4433 199

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

                                                

43 As actividades de tempos livres podem abranger um leque alargado de idades que vais desde o inicio
da escolaridade obrigatória (9anos) até ai final do secundário (18 anos). No entanto, a maioria orienta-
se para as crianças em idade de frequentar o 1º ciclo.
44 Prevê-se a necessidade de criação de Centro de ATL  em freguesias com 2000 habitantes que tenham
uma elevada percentagem de mão de obra feminina.
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Quadro VIII.52 - ATL, Estabelecimentos Lucrativos com Alvará, IPSS e
Oficiais, 1999

Estabel. fins lucrativos IPSS Oficiais TOTAIS

Nº Lugares Nº Lugares Nº Lugares Nº Lugares
TOTAL 24 757 68 3397 5 279 99 4433

Alcochete - - 1 75 - - 1 75
Almada 7 185 8 596 2 141 17 922
Barreiro - - 9 340 2 96 11 436
Moita 2 57 6 218 1 42 9 317
Montijo - - 6 195 - - 6 195
Palmela 3 60 8 280 - - 11 340
Seixal 7 147 8 565 - - 15 712
Sesimbra 1 30 4 220 - - 5 250
Setúbal 5 278 18 908 - - 24 1186

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

* alguns dos estabelecimentos funcionam por turnos.

Figura VIII.23 Taxa de cobertura em ATL por concelho da península de Setúbal,
1999 (%)
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Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, Março 2000

A maioria destes estabelecimentos pertencem a instituições privadas de

solidariedade social.

ii.  Lar para crianças e jovens

Tem sido comentado em Portugal a existência de uma cultura de

“institucionalização“ das crianças, que forçaria a um internamento fora da família,

superior ao que seria desejável. Argumenta-se que essa situação é tributária da
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inexistência de outro tipo de equipamentos substitutivo da família em situação de

crise.

De facto, o Diagnóstico dos Equipamentos Colectivos realizado pelo IED , em

1985  referia na página 41 “…Este é o único equipamento que, segundo os critérios

de programação do IACEP, se encontra em excesso na região. Considera-se

suficiente a existência de 2 ou mais unidades por distrito com uma capacidade  para

60 crianças por estabelecimento. A capacidade desejável no distrito de Setúbal seria,

portanto, de 180, quando a oferta actualmente existente é superior a 240”.

Actualmente considera-se variável a população-base de cálculo deste tipo de

equipamento defendendo-se, no entanto, a existência de pelo menos 1 por distrito.

Na Península de Setúbal existem actualmente (1999) 8 estabelecimentos de

“internamento” - Lar para Crianças e Jovens - com a capacidade de  351 crianças pese

embora que nem todas sejam oriundas do distrito.

Quadro VIII.53 - IPSS – Lares para jovens, 1999
IPSS Capacidade

TOTAL 8 351

Almada 1 45
Barreiro 2 100
Moita 1 80
Setúbal 4 126

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, 2000

iii. Centros de acolhimento para crianças e jovens em situações de risco

Os Centros de Acolhimento para crianças e jovens, têm vindo a desenvolver-se

face a novos fenómenos sociais de cariz essencialmente urbano e que, grosso modo,

se tem vindo a designar como “crianças e jovens de rua” ou situações em que ocorre

alguma incapacidade de se manterem na família. Trata-se de equipamentos

temporários para crianças e jovens que estão fora da família devido a desajustamentos

de ordem vária e que ensaiam pedagogias específicas para este tipo de situações:

Centros de Acolhimento, Apartamentos de Reinserção e Centros de Jovens. Estes
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equipamentos não estão ainda previstos nas normas para programação de

equipamentos colectivos.

Na Península de Setúbal existem:

3 centros de acolhimento para 22 jovens

3 Centros de Jovens com capacidade para 280 jovens

2 Apartamentos que permitem a reinserção de 21 jovens

iv. Equipamentos para situações especiais: crianças e jovens deficientes

Os serviços de Segurança Social superintendem ainda a equipamentos para

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais embora na  península existam

poucos equipamentos deste tipo45 limitando-se a existência a centros de Actividades

Ocupacionais  (CAO), modalidade de apoio aos jovens e adultos com deficiência,

através de actividades socialmente úteis ou ocupacionais.

Quadro VIII.54 - Centros de Actividades Ocupacionais (CAO),
Estabelecimentos Lucrativos com Alvará e IPSS, 1999

Est. C/ fins Lucrativos IPSS Total
Nº Capacidade Nº Capacidade Nº Capacidade

Península 1 30 7 172 8 202

Almada - - 1 10 1 10
Barreiro - - 1 37 1 37
Montijo - - 1 10 1 10
Seixal - - 1 20 1 20
Sesimbra 1 30 1 30 2 60
Setúbal - - 2 65 2 65

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, 2000

A maioria das actividades destinadas ao suporte de crianças e jovens com

deficiência são da responsabilidade de CERCI´s  criadas depois do 25 de Abril que se

                                                

45 Nomeadamente faltam centros socio-educativos para deficientes para crianças até aos 16 anos com
deficiência grave, regime de semi-internato, actividades diferenciadas; bem como Lares e residenciais
para Jovens e adultos deficientes.
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têm vindo a desenvolver e a especializar contendo hoje valências como: intervenção

precoce, escola de educação especial, apoio ocupacional, formação profissional e

respostas residenciais. Estas valências são apoiadas por vários ministérios e de entre

eles o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e o Ministério da Educação.

Com financiamentos insuficientes estas instituições apelam ainda a financiamentos de

particulares e autarquias bem como à célebre campanha do Pirilampo Mágico. As

CERCI debatem-se ainda com problemas de formação de pessoal.

Equipamento para idosos

A Península  de Setúbal apresentando-se ainda como uma zona rejuvenescida

comparativamente com o país, manifesta desde já sintomas de envelhecimento no

topo e na base da pirâmide etária. De facto, entre 1981 e 1991, a população entre os 0

e os 15 anos decresceu de 23% para 17,6%, e a população com mais de 65 anos subiu

de 12,8%.para 19,2%.

Este envelhecimento traz enumeras consequência sociais de grande

complexidade que exigem um ajustamento dos serviços públicos, saúde, segurança

social, etc.

Perante a insuficiência (quantitativa e qualitativa) da oferta dos serviços

públicos assiste-se a um alargamento da oferta de serviços privados (muitos deles não

legalizados) que oferecem cuidados a idosos. Não se conhecendo a oferta privada não

legalizada – que se estima superior à legalizada quando considerado este grupo etário

– a conclusão a retirar é a de que as necessidades emergem mais rápido do que as

respostas. Nalguns equipamentos a diminuição da taxa de cobertura não tem a ver

com o decréscimo absoluto de lugares, mas com o aumento da população com

necessidades.

É de salientar que, em Portugal, as estimativas para a população idosos para a

maioria dos equipamentos – Lares, Centro de Dia e Apoio Domiciliário – apenas

estimam  que 3,5% dos idosos precisaria desse tipo de equipamento.
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Durante algumas décadas a preocupação com os equipamentos de idosos

centrava-se quase exclusivamente na existência de Lares de Terceira Idade,  mas o

aumento substantivo de idosos (isolados ou acompanhados) a precisarem de apoio

especial fizeram diversificar a oferta.

A segurança social participa, hoje, em diversos tipos de serviços para idosos,

mas a cobertura é ainda largamente insuficiente. Questionando a segregação da

população, a maioria destes serviços tendem a orientar as respostas para a criação de

formas integradas de apoio que não descriminem social e tecnicamente a população

deste grupo etário. Assim, pelo menos teoricamente, os serviços responsáveis

inclinam-se para a existência de Lares de Idosos concelhios, Centros de Dia e

Serviços de Apoio Domiciliário (de preferência integrados com saúde, apoio

psicológico, ajuda doméstica, etc.) ao nível das freguesias46.

Actualmente (2000) existem 44 Lares para idosos sendo 21 privados com

alvará47, 22 IPSS e apenas 1 de responsabilidade pública. Considerando o número de

lugares a oferta das IPSS corresponde a cerca de 2/3 e a oferta privada a 1/3 sendo a

oferta pública muito reduzida.

Quadro VIII.55 - Evolução da cobertura nos vários tipos de equipamentos
Fontes % de cobertura em

Lar
Em Centros de dia e

de convívio
Em Apoio

domiciliário

1985, IED 1,5 2,1 0,4
2000, CRSSS * 1,2 1,5 0,8

                                                

46 Existem, na Península de Setúbal,  experiências-piloto deste tipo de serviços integrados que são
avaliadas de forma muito positiva pelos vários serviços intervenientes nomeadamente de saúde e
segurança social.
47 É desconhecido o número de Lares sem alvará  mas sabe-se que são numerosos.
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Quadro VIII.56 - Estabelecimentos da Segurança Social, Lares de Idosos, 1995 /
1996

1995 1996 1995 1996
Regiões Nº Nº Capacidade Capacidade

Portugal 774 800 38505 39894
L.V.Tejo 208 213 11342 11500

P. Setúbal 33 37 1606 1709
Fonte: INE Anuário Estatístico, Lisboa e Vale do Tejo, 1998

Quadro VIII.57 - Lares para Idosos, Estabelecimentos Lucrativos com Alvará,
IPSS e oficiais, 1999

N.º
Estabeleci-

mentos
C/ fins

lucrativos

Capaci
dade

% IPSS Capaci-
dade

% oficiais Capaci-
dade

% Total
lugares

%

Alcochete - - 0,0 1 90 7,9 - - - 90 5,3
Almada 4 83 16,3 5 219 19,2 - - - 302 17,7
Barreiro 3 22 4,3 2 156 13,7 - - - 178 10,4
Moita - - 0,0 3 170 14,9 - - - 170 9,9
Montijo 2 23 4,5 2 86 7,5 - - - 109 6,4
Palmela 11 226 44,3 2 84 7,4 - - - 310 18,1
Seixal - - 0,0 1 72 6,3 - - - 72 4,2
Sesimbra - - 0,0 2 60 5,3 - - - 60 3,5
Setúbal 2 156 30,5 4 203 17,8 1 60 100 419 24,5

P. Setúbal 22 510 29,8 22 1140 66,7 1 60 3,5 1710 100
Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional

de Setúbal, 2000

Os Centro de Dia, considerando os estabelecimentos oficiais e IPSS, têm tido

também um aumento significativo passando de 33 em 1985, para 44 em 1996 e para

47 em 2000. No entanto, em 2000 o seu grau de cobertura era de 1965 lugares

equivalendo a 1,5% da população desse grupo etário, o que é muito insuficiente, não

acompanhando a evolução das necessidades da  população.
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Quadro VIII.58 - Estabelecimentos da Segurança Social, Centros de Dia, 1995-
1996

1995 1996 1995 1996
Regiões N.º N.º Capacidade Capacidade

Portugal 774 1120 38505 41766
L.V.Tejo 208 268 11342 15255

Península de Setúbal 33 45 1606 2505
Fonte: INE Anuário Estatístico, Lisboa e Vale do Tejo, 1998

Quadro VIII.59 Lugares em Centros de Dia em estabelecimentos oficiais e IPSS,
1999

 Oficiais IPSS Total
 Nº % Nº % Nº %

Alcochete 0 0,0 20 1,1 20 1,0
Almada 29 28,2 633 34,0 662 33,7
Barreiro 46 44,7 180 9,7 226 11,5
Moita - 0,0 155 8,3 155 7,9
Montijo - 0,0 115 6,2 115 5,9
Palmela - 0,0 135 7,3 135 6,9
Seixal - 0,0 335 18,0 335 17,0
Sesimbra - 0,0 109 5,9 109 5,5
Setúbal 28 27,2 200 10,7 228 11,6

Península de Setúbal 103 5,2 1862 94,8 1965 100,0
Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional

de Setúbal, 2000

Com base nos dados recolhidos , os serviços de Apoio Domiciliário - oficiais

ou IPSS - são incipientes, abrangendo pouco mais de mil pessoas e não apresentando

um aumento significativo no tempo. Não conhecendo os valores dos estabelecimentos

privados que prestam este tipo de serviços é possível constatar que, mais uma vez, as

IPSS têm um papel de relevo gerindo mais de 90% destes serviços.
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Quadro VIII.60 - Estabelecimentos da Segurança Social, Apoio Domiciliário,
1995-1996

1995 1996 1995 1996
Regiões Nº Nº Capacidade Capacidade

Portugal 1016 1087 34130 1087
L.V.Tejo 242 230 8872 230

Península de Setúbal 24 25 1059 25
Fonte: INE Anuário Estatístico, Lisboa e Vale do Tejo, 1998

Quadro VIII.61 - Lugares de Apoio domiciliário em estabelecimentos oficiais e
IPSS, 1999

 Oficiais IPSS Total
 Nº % Nº % Nº %

Alcochete  0,0 20 2,1 20 1,9
Almada 63 64,9 335 34,6 398 37,3
Barreiro  0,0 103 10,6 103 9,7
Moita  0,0  0,0 0 0,0
Montijo  0,0 68 7,0 68 6,4
Palmela  0,0 20 2,1 20 1,9
Seixal  0,0 184 19,0 184 17,3
Sesimbra  0,0 69 7,1 69 6,5
Setúbal 34 35,1 170 17,5 204 19,1

Península de Setúbal 97 9,1 969 90,9 1066 100,0
Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional

de Setúbal, 2000

Considera-se que estes três tipos de equipamentos deverão cobrir cerca de

3,5% da população de mais de 65 anos. Assim, as actuais taxas de cobertura por

concelho, apesar do crescimento dos últimos anos,  necessitam ainda de uma subida

rápida para alcançar os valores desejáveis.
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Figura VIII.24 - Taxas de cobertura de equipamentos de Idosos, 1999

Fonte: Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-Regional
de Setúbal, 2000
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Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em

equipamentos de acção social na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto
• Instabilidade do mercado de trabalho
• Envelhecimento demográfico
• Enfraquecimento  dos laços sociais

Equipamentos
• Insuficiência dos equipamentos destinados aos

novos problemas sociais
• Reduzidos equipamentos de apoio aos idosos e

primeira infância
• Insuficiente apoio e avaliação da qualidade

dos serviços prestados pelas instituições

Pessoal
• Insuficiência quantitativa e qualitativa de

pessoal
• Necessidade de maior interdisciplinaridade e

de “cultura de projecto”

Gestão
• Dificuldades na definição  de “políticas sociais

locais”  e de uma visão estratégica e
prospectiva

• Dificuldade na implementação de políticas
mais horizontais e de parceria devido à
burocratização dos serviços e não
descentralização das competências

• conservadorismo nas formas de gestão e de
participação na maioria dos equipamentos e
serviços,  públicos ou de solidariedade social

POTENCIALIDADES

• Fortes redes sociais e associativas com
tradição de trabalho em parceria;

• Grande  dinamismo autárquico pese embora
alguma debilidade nas formas de definição e
liderança das “políticas locais”

• Dinamismos locais acentuados e
multiculturais

• razoável rede de equipamentos sociais,
largamente de gestão privada de solidariedade
social

• Existência de   redes informações de
solidariedade



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 149

5.4  Diagnóstico da Situação dos Equipamentos de Cultura,

Desporto e Recreio

Síntese do diagnóstico da situação

Os equipamentos de cultura, desporto e lazer não podem apenas ser

considerados pelo seu valor lúdico e de enquadramento cultural. Estamos perante

equipamentos que são, no seu conjunto, quer a nossa reserva de entendimento do

mundo, quer os meios de promoção do bem-estar físico e mental de cada um, mas

também das nossas formas de estar em conjunto e de fruir de uma sociedade que

colectivamente construímos. Os equipamentos e actividades culturais, desportivas e

de lazer permitem a cada um de nós apropriarmo-nos da sociedade como “produção

colectiva” e fazê-lo na retoma dos patrimónios do passado, na construção das

referências do presente e na  salvaguarda da qualidade de vida e das identidades para

o futuro.

Neste contexto, e acompanhando o aumento da qualidade vida, está sempre

presente que a cultura, recreio e desporto são também uma actividade económica em

si mesmo (expansão do mercado de indústrias culturais e de desporto, tendência para

a privatização desses sectores, etc.) e um complemento de outras actividades

económicas como o turismo e o lazer48.

Hoje torna-se essencial desenvolver o conhecimento dos diferentes sectores da

política cultural e desportiva nos vários concelhos da Península de Setúbal, as suas

potencialidades e carências, de forma não só a fazer a sua avaliação, como a

incentivar a cooperação, através do potencial desenvolvimento de acções conjuntas na

Península.

Alguns objectivos são consensuais na orientação das políticas de cultura,

desporto e recreio, como o objectivo de promoção da criatividade, de desconcentração

/descentralização das responsabilidades e actividades, assim como o aumento da
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participação na vida cultural e desportiva, numa definição de políticas que articulem o

Estado, as Autarquias, a sociedade civil e o mercado.

Não houve possibilidade, em tempo útil, de elaborar um levantamento

rigoroso, actualizado, dos equipamentos existentes de cultura, recreio e desporto, mas

algum levantamento e entrevistas realizadas a peritos locais permitem desde já situar

um diagnóstico preliminar onde emergem debilidade e potencialidades  que se devem

salientar. Isto significa que se recorreu, quer a informações dispersas, onde tiveram de

se ultrapassar algumas lacunas e contradições, quer a entrevistas individuais e

colectivas que envolveram agentes ligados à vida cultural e desportiva, onde se

puderam esclarecer e sistematizar características e problemas dos sectores em causa.

Um levantamento, mesmo que minucioso não permitirá, no entanto, o

conhecimento do público-alvo e outras dimensões relevantes, articuladas com o

funcionamento das instituições e equipamentos culturais e desportivos locais, com os

produtores culturais e organizadores desportivos, ou ainda, e sobretudo, com as

políticas de  intervenção camarárias, sua evolução e  pressupostos na actualidade.

Mas algumas conclusões pertinentes podem ainda ser retiradas do

levantamento estatístico e das consultas aos actores locais:

i. Em primeiro lugar é de destacar que estamos perante áreas de intervenção

que merecem das autarquias um grande investimento, quer em custos financeiros

directos, quer em pessoal. Na análise das despesas dos municípios por áreas é possível

detectar o investimento em áreas tradicionais, como “outras despesas em cultura” (que

inclui “administração geral” e “outras actividades”), “jogos e desportos”, “publicações

e literatura”. As despesas em áreas culturais consideradas “emergentes”, como “artes

plásticas”, “cinema” ou “rádio e televisão”, embora tendo ganho alguma expressão na

Península, apresentam níveis muito baixos de investimento por parte das autarquias.

                                                                                                                               

48 Há quem defenda que  já hoje na Europa comunitária quase 20% da mão-de-obra está directamente
relacionada com actividades culturais e desportivas.
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Quadro VIII.62 - Despesas das Câmaras Municipais em Actividades Culturais,
1997

TOTAL

DESPESAS EM

CULTURA

e Desporto

Act. Socio-
Culturais

Artes
Cénicas

Artes
Plásticas

Cinema
Fotografia

Jogos e
Desportos

10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. % 10³ ESC. %

Lisboa e
Vale do
Tejo

22261490 100 2680495 12.0 427870 1.9 445435 2.0 147327 0.6 6987984 31.4

Grande
Lisboa 10562991 100 1164157 11.0 283205 2.7 287397 2.7 75555 0.7 3481260 32.9

Península
de Setúbal 6691297 100 994210 14.9 102370 1.5 50664 0.8 61419 0.9 1811408 27.1

Alcochete 95816 100 17716 18.5 950 1.0 1740 1.9 610 0.6 35939 37.5

Almada 2172806 100 478331 22.0 - - - - - - 602025 27.7

Barreiro 465072 100 111012 23.9 1354 0.3 15933 3.4 489 0.1 28987 6.2

Moita 70916 100 747 0.01 1827 0.03 5041 0.07 2294 0.03 15457 0.2

Montijo 473478 100 - - - - - - - - 72951 15.4

Palmela 1046495 100 20450 1.9 5500 0.5 - - - - 187360 17.9

Seixal 1595951 100 207852 13.0 33741 2.1 14691 0.9 28245 1.8 694352 43.5

Sesimbra 409051 100 108500 0.3 - - 12454 8474 127060

Setúbal 361712 100 49602 26.5 58998 14.4 805 0.2 21307 5.2 47277 11.6
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Quadro VIII.62 (cont.) - Despesas das Câmaras Municipais em Actividades
Culturais, 1997

M ÚSICA Património
Cultural

Publicações e
Literatura

Rádio e
Televisão

Recintos
Culturais

Outras Act.
Culturais

10³
ESC.

% 10³
ESC.

% 10³
ESC.

% 10³
ESC.

% 10³
ESC.

% 10³
ESC.

%

Lisboa e
Vale do
Tejo

908374 4.1 2932148 13.2 2847693 12.8 8034 0.04 1632697 7.3 3243433 14.6

Grande
Lisboa 323084 4.80 1986293 18.8 924279 8.8 - - 867476 8.2 1170285 11.1

Península
de Setúbal 345394 5.1 422169 6.3 1147327 17.1 1200 0.02 167290 2.5 1587846 23.7

Alcochete 11687 12.2 10940 11.4 8241 8.6 1200 1.3 - - 6793 7.1

Almada - - 44995 2.1 565132 26.0 - - - - 482323 22.2

Barreiro 31469 6.8 94566 20.3 84666 18.2 - - 65011 14.0 31585 6.8

Moita 6668 0.09 - - 35124 0.5 - - 3758 0.05 - -

Montijo - - 38211 8.1 57969 12.2 - - - - 304347 64.3

Palmela 79253 7.6 24000 0.02 108232 10.3 - - 11263 1.0 610437 58.3

Seixal 106269 6.7 198507 12.4 183505 11.5 - - 61504 3.9 67285 4.3

Sesimbra 11728 10328 43196 - 2235 85076

Setúbal 98320 24.0 622 0.2 61262 16.9 - - 23519 6.5 - -

Fonte : INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 1997, in Anuário Estatístico,

Lisboa e Vale do Tejo, 1998

A evolução das políticas municipais ao nível cultural manifestaram dimensões

paradoxais. Se num primeiro momento,  a actuação autárquica foi pontual, de apoio a

grupos locais, num segundo momento, as autarquias tomaram em mãos a

dinamização de actividades culturais e desportivas que respondiam a necessidades não

satisfeitas. Estamos num terceiro momento, em  que sem abandonar as preocupações

anteriores, perante uma preocupação municipal em investir em equipamentos de

grande porte que se consideram portadores de prestígio e são capazes de mobilizar

populações - estádios, grandes ginásios, pistas, escolas de música e de dança,

companhias de teatro, etc.

Essas necessidades tem toda a legitimidade na medida em que esses

equipamentos são, alguma forma, sinal de progresso e de modernidade. Mas há que

acautelar que ao diferenciar-se pela oferta de bens e equipamentos culturais e

socioculturais os municípios tendem a apresentar uma oferta muito semelhante e



Diagnóstico Prospectivo – Cap. VIII – Questões Sociais – 153

estereotipada49. E daqui o paradoxo que considera que ao procurar uma identidade os

municípios acabam por perdê-la através de um processo de homogeneização e até de

competição entre municípios.

Acrescente-se que, parece haver necessidade de repensar o sistema regional

de intervenção cultural e desportiva (nomeadamente no que se refere às formas de

planeamento e de gestão da actividade cultural e desportiva de âmbito supra-

municipal), os modelos de intervenção, e , sobretudo, tentar concertar equipamentos

de âmbito mais alargado que permitam que a Península de Setúbal rivalize com Lisboa

em equipamentos com visibilidade, e qualidade, que obviamente tem um âmbito

peninsular senão mesmo metropolitano.

ii.  Em segundo lugar, é preciso considerar que, quer a área da preservação e

desenvolvimento cultural, quer a do desporto, sofrem de falta de clarificação das

competências específicas da administração central e local. Evidentemente que essa

clarificação de competências implicaria, simultaneamente, a clarificação dos meios

financeiros para a concretização das várias actividades.

iii.  Transversalmente a esta concertação e clarificação urgente de

competências e programas, há que aprofundar as opções que se colocam nesta

segunda geração de equipamentos para fazer uma programação não apenas racional

mas sobretudo equitativa. A actual situação exige o repensar de duas problemáticas: a)

a articulação entre os grandes e os pequenos equipamentos descentralizados; b) a

articulação regional das ofertas evitando desperdícios e cooperando para que a

imagem do distrito seja mais adequada ao contexto metropolitano.

iv. Finalmente, uma quarta problemática que se torna necessário equacionar

reflecte a necessidade de clarificação das competências entre as regiões, os

municípios e a miríade de iniciativas da “sociedade civil” , lucrativa e não lucrativa.

                                                

49 Acrescente-se que esses equipamentos são consumidores de grandes verbas e necessitam de taxas de
ocupação elevadas para serem rentabilizados.
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Parece mais ou menos evidente que o crescimento exponencial das despesas

autárquicas com estas actividades exigem a dinamização de parcerias activas. Fica

assim , por reflectir qual a especificidade de participação das autarquias estes sectores

de actividade e a sua relação com a vida urbana e social dos  municípios

Em síntese, o  pré-diagnóstico realizado permite salientar como

potencialidades:

- o interesse e correspondente investimento autárquico nas áreas da cultura e

lazer,

- a existência de um corpo de técnicos nas autarquias mobilizados para este

tipo de actividades,

- a existência de um tecido associativo alargado, com actividades

diversificadas nas áreas do património, cultura, desporto e lazer.

- o rápido desenvolvimento de uma rede de equipamentos mínimos

municipais tais como bibliotecas, piscinas, polidesportivos.

No entanto, algumas debilidades podem ser apontadas no diagnóstico

realizado. Saliente-se que, em larga medida, essas debilidades advêm sobretudo de

níveis de gestão deficiente e ultrapassam (em efeitos negativos e em desperdícios) as

faltas quantitativas detectadas. Em primeiro lugar, a inexistência da definição de

políticas concertadas  de nível regional - e também de  estruturas de reflexão

estratégica, de planeamento e de avaliação do que vai sendo feito, o que tem como

consequências:
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Ao nível dos equipamentos:

- claro deficit50 de equipamentos e de actividades culturais e desportivas de

visibilidade metropolitana,

- uma melhor articulação entre as iniciativas camarárias e rentabilização

intermunicipal de alguns dos equipamentos,

- deficiente difusão espacial dos equipamento e desigualdades nas

oportunidades criados nos diferentes espaços municipais.

- ausência de equipamentos de maior especialização : ex.: escolas de

música,  de dança, de pintura de teatro, etc.

Ao nível do pessoal

- necessidade de fomentar a qualificação dos recursos humanos com

intervenção na organização e gestão das actividades culturais e desportivas

- necessidade de favorecer, animar e respeitar as formas locais e tradicionais

de expressão cultural e desportiva;

Ao nível da gestão

- necessidade de repensar as estratégias de actuação autárquica a montante

na concertação intra municipal e a jusante na relação entre a actividade

camarária e a actividade da “sociedade civil”,

- Melhor entrosamento entre os equipamentos a criar, as escolas e o meio

urbano através de um processo de cuidadoso planeamento urbano.

Associações e Grupos

É possível verificar que existem centenas de Associações na Península de

Setúbal (sem que se tenha conseguido fazer o seu levantamento rigoroso), com grande
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diversidade de dimensões e de âmbito de actuação. Este grande número de

associações e a sua vitalidade nos concelhos da Península, existe mesmo com a

concorrência das indústrias culturais ou com a crescente individualização das práticas

culturais e desportivas, embora muitas delas padeçam de falta de dinamismo ou de

rigor na definição dos seus objectivos.

Tal como no restante movimento associativo português, podem-se apontar

algumas fraquezas no associativismo da Península de Setúbal, como a instabilidade

dos seus dirigentes, uma visão “paternalista, criativa e assistencialista” ou a ausência

de uma ligação efectiva entre algumas dessas associação e o poder central e local.

Pela sua importância na dinamização da sociedade civil, ao nível da cultura,

recreio e desporto, pela demonstração que dá da acção colectiva organizada na região,

importa utilizar as fontes disponíveis para fazer um retrato o mais completo possível

da situação na Península.

Quadro VIII.63 - Associações e Grupos Culturais nos vários concelhos da
Península

Agrupamentos
Folclóricos

Associações Clubes Grupos Sociedades Outros TOTAL

Península de
Setúbal *

32 21 71 69 45 32 270

*Alcochete 1 2 1 4 3 - 11
*Almada 1 4 21 27 8 4 65
*Barreiro 5 3 9 14 6 4 41
*Moita 6 7 15 7 6 13 54
*Montijo 7 5 17 9 9 10 57
*Palmela 10 - 1 5 6 - 22
*Seixal - - 6 2 5 1 14
*Sesimbra 2 - 1 1 2 - 6

* Excluindo o concelho de Setúbal, do qual não foi possível obter dados a tempo útil para este
relatório, o quadro será completado numa fase posterior.

Fonte: Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Min. Equipamento, do
Planeamento e da Administração do Território, Cadernos Municipais dos Concelhos, Lisboa, 1999.

                                                                                                                               

50 Evidentemente que este deficit é salientado na comparação com a Grande Lisboa e torna-se urgente
uma reflexão estratégica   e equacionar projectos estruturantes (podem não ser de cimento mas de
actividades) capazes de dar protagonismo há imensa actividade já realizada.
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Interessa ainda perceber a distribuição das associações por tipos de

actividades. No quadro VIII.60, assim como no VIII.61, é evidente a preponderância

das associações “tradicionais”, ligadas à cultura popular, assim como de desporto e

recreio.

Figura VIII.25 - Tipo de Associações

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Total

Música

Teatro

Dança

Divulgação Cultural

Cinema e Fotografia

Artes Plásticas

Defesa do Património Cultural

Artesanato

Leitura e Edição

Actividades Desportivas

Ensino e Formação

Outras Actividades Lúdicas

Outras Actividades

Península de Setúbal

Lisboa e Vale do Tejo

Portugal

Fonte: INE, Associações culturais e Recreativas – 1995

Quadro VIII.64 - Associações e Associados e ratio habitantes/associação
Associações Associados Ratio

Habitantes/
Assoçiação/

Ratio
Habitantes/
Associados

Portugal 2863 815814 1151 4
Lisboa e Vale do Tejo 748 319638 4407 10

Península de Setúbal 130 83939 4927 7,7
Fonte: INE, Associações culturais e Recreativas – 1995
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Quadro VIII.65 - Associados, por Sexo e Grupo Etário
Sexo Grupos Etários

Homens Mulheres Até 19 anos 20-39 anos 40-59 anos +60 anos
Lisboa e
Vale do
Tejo

584749
71,7%

231065
28,3%

124749
15,3%

284875
35%

283405
34,7%

122785
15%

Península
de Setúbal

217463
68%

102175
32%

49700
15,5%

104149
32,6%

115701
36,2%

50088
15,7%

Fonte: INE, Associações culturais e Recreativas – 1995

Os quadros anteriores permitem confirmar a vitalidade do associativismo na

Península, pelo elevado rácio habitantes / associação, pelo rácio habitante / associado

e ainda pela distribuição dos associados por todas as faixas etárias. O rácio

associação/habitante na península de Setúbal, sendo quase o dobro da média nacional

é, no entanto inferior à média da região.

Equipamentos Culturais

Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos

Interessa destacar o investimento em equipamentos culturais, diversificados na

sua dimensão, número, localização e actividades desenvolvidas. Uma breve imagem

descritiva desses equipamentos na Península permite-nos num segundo momento

retirar algumas conclusões e determinar necessidades.
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Quadro VIII.66 - Bibliotecas Existentes por concelho, 1998
Freguesias Equipadas de Bibliot. Aberta ao Público    1998 *
N.º Freg. % Pop. Resid. %

Lisboa e Vale do Tejo 187 35.6 1 792 101 54.4
Grande Lisboa 61 46.2 1 012 710 55.1
Península de Setúbal 32 55.2 406 169 63.4

Alcochete 2 66.7 8 025 78.9
Almada 5 45.5 72 273 47.6
Barreiro 5 62.5 48 956 57.1
Moita 3 50.0 40 081 61.6
Montijo 2 25.0 24 145 67.0
Palmela 3 60.0 33 621 76.7
Seixal 4 66.7 73 304 62.7
Sesimbra 3 100.0 27 246 100.0
Setúbal 5 62.5 78 518 75.8

* INE, Inventário Municipal, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998

Fonte : INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 1997, in Anuário Estatístico, Lisboa
e Vale do Tejo, 1998

Apesar da rede já alargada de bibliotecas parece ainda necessário reforçar este

equipamento cultural mínimo.

Quadro VIII.67 Espaços de Cultura e Lazer por municípios
Salão de Festas Escola de Música, Dança e outras

Artes
N.º

Freg.
% Pop.

Resid.
% N.º

Freg.
% Pop.

Resid.
%

Lisboa e Vale
do Tejo 369 70.2 2350342 71.3 219 41.6 1857057 56.3
Grande
Lisboa 91 68.9 1294489 70.5 56 42.4 982912 53.5
Península de
Setúbal 40 69.0 459930 71.8 34 58.6 419379 65.6

Alcochete 3 100.0 10169 100.0 2 66.7 9208 90.5
Almada 9 81.8 120583 79.4 6 54.5 87390 57.6
Barreiro 4 50.0 34006 39.6 2 25.0 12838 15.0
Moita 1 16.7 15138 23.3 3 50.0 40081 61.6
Montijo 5 62.5 26836 74.5 5 62.5 31407 87.1
Palmela 5 100.0 43857 100.0 3 60.0 35819 81.7
Seixal 6 100.0 116912 100.0 5 83.3 94521 80.8
Sesimbra 1 33.3 7958 29.2 1 33.3 7958 29.2
Setúbal 6 75.0 84471 81.5 7 87.5 100157 96.6
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Quadro VIII.67 (cont.) - Espaços de Cultura e Lazer por municípios
Espectáculos Públicos Museus

Sessões Espectadores
Total Cinema Total Cinema Total Visitantes

Lisboa e Vale
do Tejo 132529 129373 7534742 6521131 130 5193672
Grande
Lisboa 114500 111486 6617776 5660050 77 4300747
Península de
Setúbal 14142 14036 582188 557175 15 104484
Alcochete - - - - 1 8189
Almada 1258 1173 168602 161133 4 2622
Barreiro 6038 6038 141490 141490 - -
Moita 5 - 9501 9501 - -
Montijo - - - - 1 2046
Palmela 62 62 3872 3872 1 9773
Seixal 768 759 51666 51666 1 42699
Sesimbra - - - - 2 2200
Setúbal 6011 6004 207057 207057 5 36955

Fonte : INE, Inventário Municipal, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998

A leitura dos espaços de cultura e lazer na Península, articulados com alguns

elementos já apresentados, evidenciam duas conclusões essenciais:

- o privilegiar de uma “cultura popular”, associada a sociedades

recreativas, folclóricas, pequenos clubes desportivos

- um deficiente apetrechamento em espaços de uma cultura mais

especializada, com recurso a uma transversalidade artística (artes

plásticas, artes cénicas, audiovisual,…) e que exige necessariamente

formação e profissionalização, além de um incentivo à

criação/implementação de empresas culturais na Península.
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 Quadro VIII.68 - Imprensa Local
Imprensa Local Rádio Local

1997 1998 * 1997 1998 *
Publ
ica-
ções

Tira-gem
Anual

N.º
Fre

g

% Pop.
Resid.

% Esta-
ções

Horas
Emis-
são

N.º
Freg

% Pop.
Resid.

%

Lisboa e Vale
do Tejo 679 451979715 98 18.6 1009250 30.6 73 1471 60 11.4 718389 21.8

Grande Lisboa
553 432809300 23 17.4 419627 22.8 20 456 15 11.4 332465 18.1

Península de
Setúbal 55 9582645 17 29.3 281228 43.9 16 354 9 15.5 149757 23.4

Alcochete 1 75000 - - - - 1 24 1 33.3 7064 69.5

Almada 12 3984945 1 9.1 22550 14.9 2 48 1 9.1 6990 4.6

Barreiro 5 489200 1 12.5 10944 12.8 2 35 - - - -

Moita - - 3 50.0 49525 76.1 2 48 - - - -

Montijo 1 20800 1 12.5 20003 55.5 2 36 - - - -

Palmela 4 340000 2 40.0 29227 66.6 1 24 2 40.0 29227 66.6

Seixal 19 2687600 2 33.3 46923 40.1 2 48 2 33.3 67067 57.4

Sesimbra 7 125000 3 100. 27246 100. 1 19 1 33.3 7322 26.9

Setúbal 6 1890100 4 50.0 74810 72.2 3 72 2 25.0 32087 31.0

Fonte : INE, Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 1997, in Anuário Estatístico, Lisboa
e Vale do Tejo, 1998

* INE, Inventário Municipal, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998

Em meados da década de 80 verificou-se no sector rádio o fim de um domínio

das estações públicas (Radiodifusão Portuguesa – RDP) e da emissora católica (Rádio

Renascença – RR), verificando a liberalização do sector. Face a essa nova

circunstância surgiram novos operadores de nível local (1988-89), regional (1990) e

nacional (1992-93).  A Península de Setúbal não é alheia a este processo e em 1998

apresenta um número  de estações emissoras de rádio local bastante significativo, o

que uma vez mais surge como uma potencialidade regional, pelo envolvimento da

sociedade civil na audição de programas de interesse local, nas diversas faixas etárias.

Quanto à imprensa local, não é tão significativa a sua presença e influência na

Península, pelo número de publicações existente e pela tiragem das mesmas.
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Equipamentos Desportivos

As normas de programação dos equipamentos desportivos51 fazem uma

tipologia de equipamentos desportivos de base (subdivididos em recreativos e

formativos)  e equipamentos especiais (subdivididos em especializados e de

competição/espectáculo) A esta hierarquia funcional de equipamentos correspondem

formas de programação mais ou menos elaboradas que têm em conta não apenas a

população-base mas as actividades e as áreas necessárias em função do tipo de

equipamento e de actividade.

Os elementos disponíveis , não permitem, uma comparação em pormenor entre

os equipamentos existentes e os equipamentos necessários. No entanto, para alguns

dos equipamentos mais centrais é possível apresentar algumas estimativas.

Através dos dados obtidos não é possível esboçar a política desportiva que as

autarquias têm ensaiado (o número de equipamentos também não dá uma visão

realista da realidade dos equipamentos desportivos, pois não refere a sua dimensão),

ou os públicos que têm sido alvo de estratégias desportivas mais ou menos planeadas.

Mas da leitura do investimento feito em equipamentos, podemos desde já sublinhar a

valorização do desporto que têm feito nos seus municípios, não só como prática de

saúde e bem estar, mas também como meio de participação e de expressão da

comunidade local, nas diferentes faixas etárias.

Mas se a intenção das autarquias tem sido de promoção da actividade

desportiva, a realidade ainda apresenta muitas lacunas, nomeadamente em 2 factores:

- na articulação e complementaridade entre municípios, evitando a

multiplicação de esforços, e incentivando uma colaboração inter-sectorial

entre os municípios, para a possibilidade de investimento em grandes

equipamentos públicos de desporto, de carácter inter-municipal.

                                                

51 Gepat, 1990, Normas para Programação de Equipamentos colectivos: Vol.III, Cultuar e Recreio,
Culto, desporto e Espaços Verdes, MPAT.
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- na ausência de equipamentos desportivos “nobres”, capazes de fazer entrar

a Península no circuito de desporto internacional, ou, num primeiro

momento, para abandonar a dependência dos equipamentos de Lisboa.

A observação atenta dos Cadernos de Equipamentos Desportivos, permite

ainda retirar a conclusão do grande protagonismo das autarquias na orientação do

desporto concelhio, recorrendo muitas vezes a associações locais, com grande

cobertura por freguesias, mais do que as “empresas desportivas”.
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Quadro VIII.69 - Equipamentos Desportivos na Península de Setúbal

Tipo de Equipamento
(designação funcional)

EQUIPAMENTOS

EXISTENTES

EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO

NECESSIDADES

PENÍNSULA DE SETÚBAL

766 680 - 86

ALCOCHETE

( população – 10169  /  área – 95 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

6 3 - 3

Pistas de atletismo - 1 + 1

Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

9 5 - 4

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

6 1 - 5

Piscina ar livre - 1 + 1

Piscina coberta 1 1 0

TOTAL 22 12 - 10

ALMADA

( população – 151783  /  área – 70 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

10 38 + 28

Pistas de atletismo 1 12 + 11

Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

109 66 - 43

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

74 10 - 64

Piscina ar livre 1 20 + 19

Piscina coberta 9 10 + 1

TOTAL 204 156 - 48
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Quadro VIII.69 (cont.)- Equipamentos Desportivos na Península de Setúbal
Tipo de Equipamento
(designação funcional)

EQUIPAMENTOS

EXISTENTES

EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO

NECESSIDADES

MONTIJO

( população – 36038  /  área – 353 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

8 9 + 1

Pistas de atletismo - 3 + 3
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos(campo de
basquete, voleibol, andebol,
ténis,…)

29 16 - 13

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

8 3 - 5

Piscina ar livre - 5 + 5
Piscina coberta 3 3 0
TOTAL 48 39 - 9
MOITA

( população – 65086  /  área – 55 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

7 16 + 9

Pistas de atletismo - 5 + 5
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

48 28 - 20

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

20 4 - 16

Piscina ar livre - 9 + 9
Piscina coberta - 4 + 4
TOTAL 75 66 - 9
BARREIRO

( população – 85768  /  área – 34 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

8 21 + 13

Pistas de atletismo - 7 + 7
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

58 37 21

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

46 6 - 40

Piscina ar livre 2 11 + 9
Piscina coberta 1 6 + 5
TOTAL 115 88 - 27
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Quadro VIII.69 (cont.) - Equipamentos Desportivos na Península de Setúbal
Tipo de Equipamento
(designação funcional)

EQUIPAMENTOS

EXISTENTES

EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO

NECESSIDADES

SEIXAL

( população – 116912  /  área – 94 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

 8 29 + 21

Pistas de atletismo - 9 + 9
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

56 51 - 5

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

46 8 - 38

Piscina ar livre 2 16 + 14
Piscina coberta 1 8 + 7
TOTAL 113 121 + 8
SETÚBAL

( população – 103634  /  área – 171 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

12 26 + 14

Pistas de atletismo 1 8 + 7
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

53 45 - 8

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

28 7 - 21

Piscina ar livre - 14 + 14
Piscina coberta 3 7 + 4
TOTAL 97 107 + 10
PALMELA

( população – 43857  /  área – 462 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

11 11 0

Pistas de atletismo - 4 + 4
Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

20 19 + 1

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

5 3 - 2

Piscina ar livre - 6 + 6
Piscina coberta 1 19 + 18
TOTAL 37 62 + 25
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Quadro VIII.69 (cont.) - Equipamentos Desportivos na Península de Setúbal

Tipo de Equipamento
(designação funcional)

EQUIPAMENTOS

EXISTENTES

EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS

IDENTIFICAÇÃO

NECESSIDADES

SESIMBRA

( população – 27246  /  área – 195 )
Grandes campos de jogos
(campo futebol,
polidesportivo)

6 7 + 1

Pistas de atletismo 1 2 + 1

Pequenos campos de jogos
Polidesportivos
(campo de basquete,
voleibol, andebol, ténis,…)

37 12 - 25

Pavilhões desportivos
(salas de desporto)

9 2 - 7

Piscina ar livre 2 4 + 2

Piscina coberta - 2 + 2

TOTAL 55 29 - 26

* Estima-se a necessidade de Equipamentos Desportivos em: (com base no GEPAT,1990,  Normas
para a Programação de Equipamentos Colectivos, Vol.III)

- Grandes campos de jogos – pop. base 2.500 hab. (sup. reduzida) 4.000 hab. (sup. standard);
critério de programação 2,0 m² / hab.

- Pistas de atletismo – pop. base 5.000 hab. (sup. reduzida) 12.500 hab. (sup. standard);
critério de programação 1,2 m² / hab.-

- Pequenos campos de jogos / Polidesportivos - pop. base 1.250 hab. (sup. reduzida) 2.300
hab. (sup. standard); critério de programação 0.65 m² / hab.

- Pavilhões desportivos - pop. base 5.000 hab. (sup. reduzida) 15.000 hab. (sup. standard);
critério de programação 0.9 m² / hab.

- Piscina ar livre - pop. base 2.500 hab. (sup. reduzida) 7.500 hab. (sup. standard); critério de
programação 2,0 m² / hab.

- Piscina coberta - pop. base 5.000 hab. (sup. reduzida) 15.000 hab. (sup. standard); critério de
programação 0.02 m² / hab.

FONTE: Instituto Nacional de Desporto, Subdelegação Regional de Setúbal, Cartas de
Equipamentos Desportivos dos 9 concelhos da Península de Setúbal, 1999/2000
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Quadro VIII.70 - Associação Desportivas e  clubes por municípios
N.º Freg. % Pop. Resid. %

Lisboa e Vale do Tejo 468 89.0 3082570 93.5
Grande Lisboa 119 90.2 1716028 93.4

Península de Setúbal 53 91.4 618689 96.6
Alcochete 3 100.0 10169 100.0
Almada 11 100.0 151783 100.0
Barreiro 6 75.0 70963 82.7
Moita 6 100.0 65086 100.0
Montijo 6 75.0 32516 90.2
Palmela 5 100.0 43857 100.0
Seixal 6 100.0 116912 100.0
Sesimbra 3 100.0 27246 100.0
Setúbal 7 87.5 100157 96.6

Fonte : INE, Inventário Municipal, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998
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Ficha-resumo da caracterização e levantamento de carências em

equipamentos de cultura e desporto na Península de Setúbal

DIAGNÓSTICO

Contexto
• Não competitividade ou visibilidade dos

equipamentos locais no contexto
metropolitano

• Duplicação de esforços nos mesmos
equipamentos

• Inexistência de uma “política regional” de
desenvolvimento de cultura e desporto

Equipamentos
• Deficit de equipamentos e de actividades

culturais e desportivas de visibilidade
metropolitana,

• Dificuldades de articulação entre as iniciativas
camarárias e rentabilização intermunicipal de
alguns dos equipamentos

• Deficiente difusão espacial dos equipamento e
desigualdades nas oportunidades criados nos
diferentes espaços municipais.

• Ausência de equipamentos de maior
especialização

Pessoal
• Necessidade de fomentar a qualificação dos

recursos humanos com intervenção na
organização e gestão das actividades culturais
e desportivas

• Necessidade de favorecer, animar e respeitar
as formas locais e tradicionais de expressão
cultural e desportiva

• Articulação entre as iniciativas autárquicas e
as da “sociedade civil”

Gestão
• Necessidade de repensar as estratégias de

actuação autárquica: a montante na
concertação intra municipal e a jusante na
relação entre a actividade camarária e a
actividade da “sociedade civil”,

• Melhor entrosamento entre os equipamentos a
criar, as escolas e o meio urbano através de
um processo de cuidadoso planeamento
urbano.

POTENCIALIDADES
Contexto
• Aumento e diversificação da  procura
• Acontecimentos nacionais promotores de

recursos e oportunidades (Expo, Porto2004)
• Diversidade paisagística e ecológica
• Património arqueológico e arquitectónico
• Grande diversidade de manifestações culturais

municipais

Equipamentos e Pessoal
• interesse e investimento autárquico nas áreas

da cultura e lazer
• Actividades diversificadas regionais neste

âmbito
• existência de um corpo de técnicos nas

autarquias mobilizados para este tipo de
actividades,

• existência de um tecido associativo alargado,
com actividades diversificadas nas áreas do
património, cultura, desporto e lazer;

• rápido desenvolvimento de uma rede de
equipamentos mínimos municipais tais como
bibliotecas, piscinas, polidesportivos
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