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Quadro Resumo
Indicadores Gerais do Concelho de Castro Daire

Indicadores Sócio-demográficos N.º ou % Data de
referência

Hab/Km2 383,2 ---
Dinâmica populacional -6,4 1991/2001
Indivíduos com + de 65 anos 3937 2001
Indivíduos com – de 14 anos 2717 2001
Índice de Dependência de Jovens 26,29 2001
Índice de Dependência de Idosos 38,09 2001
Índice de Dependência Total 64,38 2001
Dimensão média das famílias 2,7 2001
Taxa de natalidade 8,2 (‰) 2001
Taxa de mortalidade 15,2(‰) 2001
Taxa de crescimento -119 2000
População no sector primário 22(%) 2001
População no sector secundário 29(%) 2001
População no sector terciário 49(%) 2001
Taxa de actividade 35(%) 2001
Taxa de desemprego 9,3(%) 2001
População desempregada 478 04/ 2004
População feminina inscrita no Centro de Emprego 294 04/2004
Taxa de Cobertura – Centro de Dia 0,8 (%) 2004
Taxa de Cobertura – Apoio domiciliário 3,2 (%) 2004
Taxa de Cobertura – Lar de idosos 1,7 (%) 2004
Taxa de Cobertura – Creche 4,0 (%) 2004
Taxa de Cobertura – ATL 2,1 (%) 2004
Beneficiários de Rendimento Social de Inserção face à
população residente 7,6 (%) 2001

Pensionistas por invalidez 688 31.12.2003
Pensionistas por velhice 4459 31.12.2003
Pensionista por sobrevivência 1457 31.12.2003
Taxa de mortalidade infantil 4,6 (‰) 1997
Abastecimento de água ao domicílio 98(%) 2002
Bebedores excessivos face à população residente 14,4(%) 2002
Doentes alcoólicos face à população residente 11,54(%) 2002
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I. Geografia  e  Demografia /População

Iremos iniciar o presente capítulo com a localização geográfica do concelho, por forma

a contextualizarmos o nosso estudo.

Seguidamente faremos uma análise demográfica, por forma a conhecer o concelho,

numa dimensão fundamental, mormente, quando está em questão o planeamento de

estratégias capacitantes e de desenvolvimento integrado do concelho, não olvidando

que o objectivo principal de todo e qualquer processo de desenvolvimento é a criação

de condições que permitam às pessoas beneficiar de uma melhor qualidade de vida.

1.1 -  Localização geográfica

O concelho de Castro Daire situa-se na região Centro (NUT II), distrito de Viseu, e está

inserido na sub-região Dão/Lafões (NUT III). O concelho ocupa uma área equivalente a

383,2 Km2, distribuída pelas suas 22 freguesias: Almofala, Alva, Cabril, Castro Daire,

Cujó, Ermida, Ester, Gafanhão, Gosende, Mamouros, Mezio, Mões, Moledo, Monteiras,

Moura Morta, Parada de Ester, Pepim, Picão, Pinheiro, Reriz, Ribolhos e S. Joaninho.

Entre estas freguesias contam-se duas vilas: Castro Daire e Mões (vila desde 21 de

Junho de 1995).

Confina a Norte com os concelhos de Tarouca, Lamego, Resende e Cinfães; a Este

com Vila Nova de Paiva; a Sul com Viseu e a Oeste com S. Pedro do Sul e Arouca.
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Mapa 1
Concelho de Castro Daire

Ao nível do relevo, o concelho de Castro Daire é tipicamente montanhoso, registando,

no entanto grandes variações altimétricas que vão dos 185m em Pereiró, Freguesia de

Cabril, atingindo na Serra do Montemuro  altitudes superiores a 1150m, sendo o ponto

culminante a 1387m (vértice geodésico do Montemuro).

O Paiva, afluente do Douro, importante elemento do relevo concelhio, tem um traçado

caprichoso, recortado ou com sinuosidades, o que leva a admitir a interferência de

acidentes tetctónicos. Este rio, está considerado como o menos poluído da Europa.
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O concelho de Castro Daire oferece, grosso modo, três áreas distintas:

- a  denominada Beira-Serra, continua  a região apresentando colinas cortadas

por ribeiros ou vales ;

- Serra do Montemuro, entre o N e o NO é a zona das maiores altitudes onde

os amplos relevos de cristas aplanadas;

- O Vale do Rio Paiva, particularmente a partir do Rio Paivó, para jusante,

oferece encostas fortemente declivosas e verdes onde se pratica uma

policultura intensa até cotas intermédias, aproveitando-se os sítios mais altos

para a criação de gado.

Os contrastes do relevo traduzem-se, naturalmente, nas características do clima. Os

cimos do Montemuro são um poderoso centro de condensação do vapor de água da

atmosfera, com elevados valores, não só das precipitações (de 250mm a 3000mm),

como também da humidade. Na zona do vale do Paiva e na parte sudoeste do

concelho as chuvas descem abaixo dos 1600mm e mesmo dos 1400mm.

Quanto às temperaturas, a média anual será um pouco inferior a 10ºC no alto do

Montemuro, situando-se entre os 10ºC e 12, 5ºC, na generalidade do concelho. Não

obstante é frequente, no Inverno, a ocorrência de temperaturas inferiores a 0ºC, nos

sítios mais altos. Todas estas condições físicas vão influenciar a ocupação humana,

bastante antiga na área.

O tipo de povoamento do concelho é aglomerado, com núcleos mais ou menos

cerrados, e certa tendência para a dispersão junto ao vale do Paiva.

Se atendermos à importância concreta de cada um dos elementos referenciados e ao

modo como eles se interactuam, torna-se relativamente fácil compreender toda a

dinâmica existente entre os diversos factores naturais e humanos. O aspecto sólido e

robusto do meio físico imprime um cunho particular na vivência destas gentes em

termos económicos, culturais, etnográficos e arquitectónicos.
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1.2 - Caracterização demográfica

 A verdadeira riqueza de uma nação é o seu povo. E o objectivo do desenvolvimento é a

criação de um ambiente que permita às pessoas beneficiar de uma vida longa, saudável e

criativa. Esta simples mas poderosa verdade é muitas vezes esquecida quando se

persegue a riqueza material e financeira (Pnud, 1999:1).

Na realidade, a evolução demográfica acarreta implicações profundas em todos os

domínios da vida social, seja na economia, nos equipamentos, na educação, no

consumo ou e quaisquer outras áreas consideradas, daí que o conhecimento da

realidade seja absolutamente indispensável para melhor se compreenderem as

dinâmicas do espaço em estudo.

Neste sentido, o conhecimento da estrutura e do movimento da população e suas

tendências constitui precioso bordão numa intervenção estratégica em prol da melhoria

da qualidade de vida da população do concelho de Castro Daire.

1.2.1 - Dinâmicas demográficas e movimento da população

Do ponto de vista demográfico, o concelho de Castro Daire tem registado perdas

populacionais significativas desde meados do século XX até à actualidade. No entanto

vamos apenas determos na análise de dados referentes aos censos 91 e 2001. No

quadro seguinte apresentam-se os contingentes demográficos concelhios de 1991 e

2001.
Quadro n.º 1

Evolução da população do concelho de Castro Daire entre 1991 e 2001

Anos 1991 2001 1991-2001 Taxa de variação (%)

Castro Daire 18 156 16 990 - 1 166 -6,4

NUT Dão-Lafões 282 462 286 315 3 853 1,3

Região Centro 1 721 650 1 782 254 60 604 3,5

Portugal 9 867 147 10  355 824 488 677 4,95
                Fonte: XIII, XIV Recenseamentos Gerais da População, INE.



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

5

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

De acordo com os Censos, o concelho de Castro Daire regista, em 2001, uma

população residente de 16990 habitantes, sendo 8309 do sexo masculino e 8681 do

sexo feminino. Em apenas 10 anos o concelho perdeu, segundo os respectivos

recenseamentos, 1166 habitantes, o que contaria as tendências positivas da NUT III

(Dão-Lafões), da Região Centro e do País.

No gráfico que a seguir se apresenta consta a evolução do movimento demográfico do

concelho no período referenciado.

Gráfico n.º 1

 Evolução da população do concelho de Castro Daire entre 1991 e 2001

                                                              Fonte: XIII, XIV Recenseamentos Gerais da População, INE

Vejamos agora a população residente no concelho, por freguesia e grupos etários,

segundo os recenseamentos de 1991 e 2001.

16000

16500

17000

17500

18000

18500

1991 2001



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

6

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

Quadro n.º 2

Distribuição da População por Freguesia

Grupo etário Pop. Total 0-14 15-64 >= 65
Censos 1991 2001

91-01 %Pop.
Concelhia
em 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Almofala 367 280 -23,7 1,6 96 34 189 157 82 89
Alva 550 546 -0,7 3,2 103 82 330 324 117 140

Cabril 794 591 -25,6 3,5 120 78 474 356 200 157
Castro Daire 4077 4578 12,3 26,9 919 804 2502 2993 656 781

Cujó 456 410 -10,1 2,4 98 54 246 240 112 116
Ermida 374 297 -20,6 1,7 47 34 213 162 114 101
Ester 353 320 -9,3 1,9 68 51 184 155 101 114

Gafanhão 219 177 - 19,2 1 20 16 118 81 81 80
Gosende 691 557 -19,4 3,3 101 65 381 301 209 191

Mamouros 741 675 -8,9 4 181 124 462 428 98 123
Mesio 532 521 -2,1 3,1 143 107 309 334 80 80
Mões 2093 2109 0,8 12,4 498 340 1266 1354 329 415

Moledo 1654 1314 -20,6 7,7 321 171 1003 789 330 354
Monteiras 726 586 -19,3 3,4 192 117 417 344 117 125

Mouramorta 152 150 -1,3 0,9 22 117 92 344 38 125
Parada de Ester 921 790 -14,2 4,6 140 105 544 447 237 238

Pepim 444 436 -1,8 2,6 75 72 278 239 91 125
Picão 347 267 -23,1 1,6 75 45 194 145 78 77

Pinheiro 964 868 -10 5,1 184 126 524 467 256 275
Reriz 900 799 -11,2 4,7 202 131 488 479 210 189

Ribolhos 307 306 -0,3 1,8 84 50 182 201 41 55
S. Joaninho 497 413 -16,9 2,4 137 84 279 252 78 77

TOTAL 18159 16990 - - 3826 2717 10675 10336 3655 3937
Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

O quadro apresentado mostra-nos quais as freguesias que, na última década,

perderam mais população e quais as que mais cresceram demograficamente. As

assimetrias populacionais entre as freguesias são notórias. Das 20 freguesias que

perderam população, as repulsivas foram Cabril (-25,6%); Almofala (-23,7%); Picão (-

23,1%); Moledo e Ermida (- 20,6%). As únicas que registaram aumento populacional

foram Castro Daire (12,3%) e Mões (0,8%), ou seja, as duas vilas do concelho.

Podemos, assim, concluir que a existência de equipamentos e infra-estruturas são

factores  que determinam a fixação da população.

Os gráficos seguintes permitem-nos, mais claramente, a visualização do

comportamento demográfico, por freguesias, na última década.
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Gráfico n.º 2

População residente no concelho de Castro Daire, por freguesia (1991 e 2001)

População Residente no Concelho de Castro Daire por Freguesia
1991 e 2001
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  Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Gráfico n.º 3

Variação da população residente, por freguesia, 1991 – 2001 (%)

Variação da População Residente, por Freguesia
1991-2001 - %
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   Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.
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Sendo os recursos humanos considerados como um factor decisivo em qualquer

estratégia de desenvolvimento local, poderemos afirmar que a regressiva dinâmica

demográfica que o concelho tem vindo a registar (diminuição da população e constante

envelhecimento demográfico) constitui, de per si, um forte constrangimento ao seu

desenvolvimento.

Com uma área de 383,2 Km2 e uma população de 16990 indivíduos, o concelho de

Castro Daire apresenta uma densidade populacional de 44,3 hab/Km2. Atendendo a

que a Região Centro apresenta uma densidade populacional de 75,1 hab/Km2 e o País

112,4 hab/Km2, podemos concluir que o Concelho de Castro Daire tem uma baixa

densidade populacional, não descurando, no entanto, que a densidade populacional

está directamente relacionada com a área de cada freguesia.

De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias, em áreas com menos de 25

hab/Km2, dificilmente se conseguem desenvolver estratégias que, efectivamente,

consigam explorar todas as potencialidades locais.

O quadro que seguidamente se apresenta permite-nos verificar que existem grandes

diferenças entre as 22 freguesias do Concelho.
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Quadro n.º 3

Área e Densidade Populacional do Concelho, por Freguesia

Área
(Km2)

Densidade
(Hab./ Km2)

Concelho 383,2 44,34
Almofala 19,2 14,6
Alva 11,3 48,3
Cabril 22,6 26,2
Castro Daire 32,9 139,1
Cujó 8,6 47,7
Ermida 9,2 32,3
Ester 11,6 27,6
Gafanhão 7,5 23,6
Gosende 20,6 27,0
Mamouros 10,1 66,8
Mesio 11,9 43,8
Mões 45,9 45,9
Moledo 46,3 28,4
Monteiras 21,3 27,5
Mouramorta 10,6 14,2
Parada de Ester 28,9 27,3
Pepim 12 36,3
Picão 6,8 39,3
Pinheiro 19,8 43,8
Reriz 15,5 51,5
Ribolhos 2,4 127,5
São Joaninho 8,2 50,4
Região Centro 75,1
Portugal 112,4

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

O Concelho é caracterizado por um sistema de povoamento bastante disperso e de

reduzida urbanização. Em termos populacionais as freguesias com maior número de

habitantes são: Castro Daire, Mões e Moledo. As 22 freguesias têm distintas áreas

geográficas, compreendidas entre os 2,4 Km2 de Ribolhos e os 46,3 Km2 de Moledo, o

que lhes confere, também, realidades distintas em termos de densidade populacional.

As freguesias de Castro Daire (139,1 hab/Km2) e Ribolhos (127,5 hab/Km2) destacam-

se relativamente às restantes, por apresentarem as maiores densidades populacionais,

superiores à Região centro e mesmo ao País.  Pelo contrário, as freguesias de
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Mouramorta (14,2 hab/Km2) e Almofala (14,6 hab/Km2) distinguem-se por

apresentarem  as menores densidades populacionais.

O gráfico que seguidamente se apresenta permite-nos visualizar a distribuição espacial

da população concelhia, por freguesia, onde facilmente se verifica que, em 2001, 27%

da população do concelho se concentra na freguesia de Castro Daire.

Gráfico n.º 4
Distribuição espacial (percentual) da população do concelho

  Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

1.2.2 - Estrutura da população

O contínuo declínio demográfico que se tem registado no concelho, tem sido

acompanhado por um aumento do respectivo índice de envelhecimento.

A perda de população jovem (dos 0-14 anos) e o aumento da população idosa (65 ou

mais anos) transformaram a configuração da estrutura etária do concelho.
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Gráfico n.º 5

Evolução da estrutura etária do concelho de Castro Daire entre 1991 e 2001 (%)

       Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População

Podemos facilmente verificar um gradual aumento do peso relativo dos idosos, no

período analisado, ao passo que se regista um contínuo decréscimo no grupo etário

mais jovem, sendo mesmo suplantado pelo grupo dos idosos.

Estamos, portanto, perante uma população envelhecida, ou mesmo duplamente

envelhecida, isto porque o decréscimo da natalidade provoca um estreitamento na

base da pirâmide, que resulta também dos movimentos migratórios, a par de um

alargamento do seu topo provocado pelo decréscimo da mortalidade.

Podemos agora mais claramente observar o comportamento demográfico do concelho,

de 1991 até 2001, pela observação das pirâmides etárias que a seguir se apresentam.

Em 1991 o concelho apresentava já uma pirâmide etária do tipo Urna, com

características muito mais vincadas em 2001, o que faz pressupor índices de

natalidade e mortalidade muito baixos.
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Gráfico n.º 6

 Pirâmide etária do concelho de Castro Daire em 1991
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                                                   Fonte: XIII Recenseamento Geral da População, INE.

Gráfico n.º 7

 Pirâmide etária do concelho de Castro Daire em 2001
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Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

De acordo com Nazareth (1996: 91), a informação obtida, através das pirâmides

etárias, deve ser beneficiada com um outro instrumento de análise demográfica, “as

relações de masculinidade”.
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Quadro n.º 4
Relações de masculinidade1

Relação de
Masculinidade

Grupo etário 1991 2001
0 a 4 113,63 106,12
5 a 9 104,72 103,92

10 a 14 104,75 108,71
15 a 19 113,49 106,18
20 a 24 129,35 108,54
25 a 29 110,34 113,33
30 a 34 105,25 115,37
35 a 39 91,7 108,49
40 a 44 82,98 102,44
45 a 49 80,97 97,51
50 a 54 83,89 87,52
55 a 59 90,26 83,56
60 a 64 94,24 86,09
65 a 69 87,89 82,23
70 a 74 82,63 92,23
>= 75 72,1 68,38

O gráfico seguinte, onde se representam as relações de masculinidade, mostra-nos a

repartição entre sexo masculino e sexo feminino dos efectivos existentes num

determinado grupo etário.

A representação gráfica das relações de masculinidade evidencia o efeito idade e o

efeito geração.

1 As relações de masculinidade foram calculadas de acordo com (Nazareth, 1996: 91)
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Gráfico n.º 8

Relação de Masculinidade do concelho de Castro Daire em 1991 e 2001

                Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Em 1991, as relações de masculinidade evidenciam o efeito dos movimentos
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jovem, possivelmente para estudar, regressando novamente ao concelho, por volta dos

25 anos, havendo posteriormente uma saída em massa dos efectivos masculinos, com

regresso apenas já em idade de reforma.

Em 2001, verifica-se um aumento de efectivos masculinos nos grupos etários

compreendidos entre os 25 e os 34 anos, idade a partir da qual se regista um novo

decréscimo, progressivamente até aos 70 anos. A partir dos 75 anos de idade, regista-

se um decréscimo de efectivos masculinos relativamente aos femininos,  evidenciando

já o efeito da sobremortalidade masculina.

Torna-se igualmente importante fazer-se uma análise dos Racios de Dependência e

Índice de Envelhecimento do concelho entre 1991 e 2001.
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Quadro n.º 5

Racios de Dependência e Índices de vitalidade2 do concelho de Castro Daire entre 1950 e 2001

ANOS 1991 2001
R. D. JOVENS 35,84 26,29
R. D. IDOSOS 34,24 38,09
R. D. TOTAL 70,08 64,38

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 95,53 144,9
                        Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, INE

 NAZARETH, 1996.

O Racio de Dependência Total em 1991, elevava-se a 70,08, isto é, por cada 100

pessoas potencialmente activas existiam cerca de 70 pessoas em idades não activas

(“jovens” e “idosos”). Não obstante, em 2001 o Racio de Dependência Total decresce

significativamente, por cada 100 pessoas potencialmente activas passaram a existir 64

em idades não activas (“jovens” e “idosos”).

Através do Racio de Dependência dos Jovens (26,29 em 2001) vemos que estes estão,

cada vez mais, a perder peso na estrutura demográfica a par de um acréscimo do peso

de idosos, na respectiva estrutura demográfica (38,09 em 2001).

Gráfico n.º 9

Evolução verificada nos Racios de Dependência do Concelho de Castro Daire, entre 1991 e 2001

Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, INE e (NAZARETH, 1996).

2 As fórmulas foram retiradas de (Nazareth, 1996, 92/93).
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Pela observação dos Racios de Dependência e Índice de Envelhecimento, ficamos com

a percepção clara do envelhecimento da população do concelho. O Racio de

Dependência dos Idosos é cada vez maior enquanto o Racio de Dependência dos

Jovens tem diminuído significativamente.

Através do Índice de Envelhecimento vemos que os idosos têm vindo a ganhar cada

vez maior peso na estrutura demográfica do concelho, desde 1991, altura em que no

concelho existiam 96 idosos por cada 100 jovens e em 2001 existiam já 145 idosos por

cada 100 jovens.

Gráfico n.º 10

Evolução do Índice de Envelhecimento do Concelho de Castro Daire entre 1991 e 2001

Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, INE

                      NAZARETH, 1996

O Índice de Envelhecimento, tem registado um contínuo e acentuado incremento, isto

é, a relação entre o número de idosos e o número de jovens que em 1991 era de

95,53, passou, em 2001 a barreira dos 100%, uma vez que por cada 100 jovens

existiam 145 idosos.

Numa análise por freguesias, vemos que as freguesias onde o peso relativo do grupo

etário 0-14 anos é maior são, por ordem decrescente, Mesio (20,5%), S. Joaninho

(20,3%), Monteiras (19,9%) e Mamouros (18,4%).
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Gráfico n.º 11
Estrutura etária da população em 2001, por freguesia

           Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Gráfico n.º 12
Saldo Fisiológico do Concelho, por freguesia, em 2001

                                     Fonte: IV Recenseamento Geral da População, INE.

O saldo fisiológico3 registado no concelho de Castro Daire, mostra tendência negativa

em praticamente todas as freguesias. O número de óbitos registados tem suplantado o

3 Saldo Fisiológico: diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos.
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número de nados vivos. Os valores negativos mais elevados registaram-se nas

freguesias de Moledo (-12 pessoas), Castro Daire (-10 pessoas), Ester e Mões (-10

pessoas) e Pinheiro (-7 pessoas).

Em Portugal o envelhecimento populacional não mostra sinais evidentes de uma

inversão. O mesmo acontece no concelho de Castro Daire, onde em todas as

freguesias se regista um índice de envelhecimento elevado.

Quadro n.º 6

Índices de dependência em 2001, por freguesia

Dependência Dependência Dependência
Freguesia Envelhecimento Jovens Idosos Total

Almofala 261,8 21,7 56,7 78,3
Alva 170,7 25,3 43,2 68,5
Cabril 201,3 21,9 44,1 66
Castro Daire 97,1 26,9 26,1 53
Cujó 214,8 22,5 48,3 70,8
Ermida 297,1 21 62,3 83,3
Ester 223,5 32,9 73,54 106,5
Gafanhão 500 19,8 98,8 118,5
Gosende 293,8 21,6 63,5 85
Mamouros 99,2 29 28,7 57,7
Mesio 74,8 32 24 56
Mões 122,1 25,1 30,6 55,8
Moledo 207 21,7 44,9 66,5
Monteiras 106,8 34 36,3 70,3
Mouramorta 129,6 30,7 39,8 70,5
Parada de Ester 226,7 23 53,2 76,7
Pepim 173,6 30,1 52,3 82,4
Picão 171,1 31 53,1 84,1
Pinheiro 218,3 27 58,9 85,9
Reriz 144,3 27,3 39,5 66,8
Ribolhos 110 24,9 27,4 52,2
S. Joaninho 91,7 33,3 30,6 63,9
Concelho 144,9 26,3 30,1 64,4
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A freguesia com o mais elevado índice de envelhecimento4  é, sem margem de dúvida,

Gafanhão (500%), isto é, cerca de 3,5 vezes superior ao índice do concelho (144,9%),

sendo a freguesia de Mesio a que apresenta menor índice de envelhecimento (74,8%).

O índice de dependência total5 é mais elevado na freguesia de Gafanhão (118,5%) e

Ester (106,5%), sendo as freguesias de Ribolhos (52,2%) e Castro Daire (53%) as que

apresentam menor índice de dependência total.

Gráfico n.º 13
Índice de Envelhecimento e de Dependência Total, por freguesia
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4 Índice de Envelhecimento: relação entre a população idosa e a população jovem, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de
pessoas com idades compreendidas entre o s 0 e os 14 anos.

5 Índice de Dependência total: Relação entre a população jovem e idosa a população em idade activa,
definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas
entre os 0 e os 4 anos conjuntamente com as pessoas de 65 ou mais anos e o número de pessoas
com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.
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Gráfico n.º 14
Índices de Dependência em 2001, por freguesia.

Quanto ao índice de dependência de jovens6, verifica-se que a freguesia que apresenta

o menor número de jovens por cada 100 activos é Gafanhão (19,8), sendo a freguesia

de Monteiras que apresenta maior índice de dependência de Jovens (34).

No que respeita ao índice de dependência de idosos7, a freguesia que apresenta maior

número índice é a Gafanhão, onde por cada 100 pessoas em idade activa existem,

aproximadamente, 99 idosos, o que representa um peso muito elevado para a

população activa. Pelo contrário é a freguesia de Mesio que apresenta menor número

de idosos (24) por cada 100 activos, seguindo-se a freguesia de Castro Daire, com 26

idosos por cada 100 pessoas em idade activa.

6 Índice de Dependência de Jovens: relação entre a população jovem e a população em idade activa,
definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre
as 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.

7 Índice de Dependência de Idosos: relação entre a população idosa e a população em idade activa,
definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número
de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.
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Analisemos agora o saldo natural entre recenseamentos, desde 1991 até 2001.

Quadro n.º 7

                 Saldo Natural entre Recenseamentos no Concelho de Castro Daire

Nascimentos Óbitos Saldo Natural
1991 180 255 -75
1995 165 271 -106
1997 160 233 -73
2000 141 260 - 119

                                                 Fonte: XIII  e XIV Recenseamentos Gerais da População e Anuários

 Estatísticos da Região Centro de 1996 e 1998, INE.

O concelho tem vindo a registar um saldo natural continuamente decrescente, tendo, a

partir de 1991 um saldo natural negativo, salientando-se como ano mais crítico o de

2000, ano em os óbitos suplantaram largamente os nascimentos. Observemos, agora,

as respectivas taxas de mortalidade e natalidade (quadro n.º 7).

Quadro n.º 8

 Taxa de Natalidade, Mortalidade e Mortalidade Infantil (em ‰)

Tx. de
Natalidade

Tx. de Mortalidade  Tx. de Mortalidade
Infantil

1991 (C. Daire) 9,96 14,12 5,56

Portugal 11,80 10,54 10,78

1995 (C. Daire) 9,33 15,32 6,3

Portugal 10,80 10,43 8,79

1997 (C. Daire) 9,15 13,33 4,6

Portugal 11,35 10,54 7,5

2001 (C. Daire) 8,2 15,2 -
                     Fonte: XIII  e XIV Recenseamentos Gerais da População

                 Anuários Estatísticos da Região Centro de 1992, 1996 e 1998, INE.
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A taxa de  mortalidade infantil é importante aferidor da qualidade de vida da população,

uma vez que " é geralmente considerada um bom indicador das condições de higiene e

de saúde de uma população e, desde logo, do seu nível de desenvolvimento

económico" (Torres, 1996: 88).

Exceptuando um ligeiro aumento desta taxa em 1995, o concelho caracteriza-se por

um decréscimo embora pouco acentuado (5,56‰ em 1991 para 4,6‰ em 1997), o que

traduz uma melhoria das condições de vida.

Em 1991 a taxa de mortalidade infantil em Portugal era de 10,78‰ e a taxa bruta de

mortalidade era de 10,54‰. A taxa de mortalidade infantil da NUT Dão-Lafões era de

12,0‰.
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1.3 - Recenseamento Eleitoral no Concelho

Aquando do último acto eleitoral – Parlamento Europeu (13 de Junho de 2004), o

concelho registava um total de 15500 recenseados, distribuídos pelas 22 freguesias do

concelho, conforme consta do quadro seguinte:

Quadro n.º 9
Recenseados, por freguesia

Recenseados
Concelho 15500
Almofala 330
Alva 519
Cabril 511
Castro Daire 3505
Cujó 407
Ermida 324
Ester 325
Gafanhão 154
Gosende 523
Mamouros 588
Mesio 411
Mões 1985
Moledo 1418
Monteiras 508
Mouramorta 128
Parada de Ester 767
Pepim 393
Picão 328
Pinheiro 967
Reriz 738
Ribolhos 300
São Joaninho 371

Fonte: GAP, C. M. Castro Daire

As freguesias que apresentavam maior número de recenseados são Castro Daire
(3505), Mões (1985) e Moledo (1418), isto porque são também as que registam um
maior número de habitantes.
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1.4 . A questão migratória

Sendo a migração, um fenómeno presente em Castro Daire, procuramos saber as
diferenças registadas, nas freguesias do concelho, entre população residente e
população presente.

Quadro n.º 10

Variância entre população residente e população presente, por freguesia, em 2001

Censos 2001
População
Residente

População
Presente

Variância

Almofala 280 261 - 19

Alva 546 546 0

Cabril 591 475 - 116

Castro Daire 4578 4351 - 227

Cujó 410 369 - 41

Ermida 297 298 + 1

Ester 320 284 -36

Gafanhão 177 176 -1

Gosende 557 520 - 37

Mamouros 675 753 + 78

Mesio 521 470 - 51

Mões 2109 2101 - 8

Moledo 1314 1353 + 39

Monteiras 586 574 - 12

Mouramorta 150 140 - 10

Parada de Ester 790 747 - 43

Pepim 436 417 - 19

Picão 267 266 - 1

Pinheiro 868 849 - 19

Reriz 799 784 - 15

Ribolhos 306 288 - 18

S. Joaninho 413 404 - 9

TOTAL 16990 16426 - 564

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

Conclui-se que, em 2001, no total do concelho, a variância situou-se nos –564,
traduzindo uma população presente inferior à residente, em praticamente todas as
freguesias. As freguesias onde esta constatação é mais visível são, por ordem
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decrescente: Castro Daire  - 227 indivíduos; Cabril  - 116 indivíduos; Mesio  - 51
indivíduos; Parada de Ester  - 43 indivíduos e Gosende  - 37 indivíduos. A únicas
freguesias onde o cenário é invertido, isto é, onde a população presente é superior à
população residente são Mamouros  + 78; Moledo  + 39 e Ermida  + 1.

Quadro n.º 11

População residente, por nacionalidade e sexo

Estrangeira

Europa

U.E.
Europa África

BrasilPortuguesa

Alemanha Espanha França R.
Unido

Outros
U.E.

Outros
da

Europa PALOPS Outros
África

Outros

C. Daire 16702 11 2 19 4 5 31 18 1 40 33

Dão-

Lafões
279696 247 74 486 52 156 403 625 52 924 636

R. Centro 2288438 1277 1072 4467 550 1382 4698 5971 438 8896 4888

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

O saldo migratório de uma região indica-nos, por um lado, se o concelho é atractivo de
mão-de-obra imigrante ou, por outro lado, se o mercado local de emprego  não é capaz
de absorver a mão-de-obra existente, levando-a a emigrar. Recorrendo aos censos
2001, verificamos que se encontram a residir no concelho de Castro Daire 164
estrangeiros, vindos de várias partes do mundo, conforme se pode verificar no quadro
acima apresentado.

Comparativamente, no distrito de Viseu residem 1606 imigrantes, isto é, 0,7% do total
de população imigrante a residir em Portugal. O Concelho de Castro Daire detém
cerca de 10% da população imigrante no distrito.
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II. Caracterização  Sócio-Económica

As dinâmicas económicas de uma população são importantes indicadores do seu

estad(i)o de desenvolvimento. Uma economia local dinâmica, além de potencial

geradora de emprego e riqueza é, igualmente, promotora de desenvolvimento social.

Aqui, a análise será feita com recurso aos dados disponibilizados pelo Instituto

Nacional de Estatística (INE), isto porque foi o registo mais actualizado que pudemos

dispor.

2.1- Indicadores gerais dos sectores de actividade no concelho de Castro Daire

Após termos feito a caracterização demográfica do Concelho de Castro Daire, as qual

nos permitiu chegar a algumas conclusões importantes, torna-se, agora, fundamental e

pertinente, complementar essa informação com uma análise da dimensão económica.

Assim, é importante analisar a evolução da população activa por relação à população

total.

Quadro n.º 12

Evolução da População Activa no concelho de Castro Daire entre 1991 e 2001

População Total População Activa Taxa de Actividade (%)

1991 18156 6395 35.2
2001 16990 5946 35.0
Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, INE

Como se pode observar, a população activa em 2001 representava apenas 35% da

população concelhia, contra 35,2%, em 1991. Contudo, ainda que a diferença do valor
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relativo não seja relevante, em termos absolutos houve uma diminuição de 449

efectivos, passando a população activa de 6395 em 1991 para 5946 em 2001.

No quadro e gráficos seguintes, poderemos observar a distribuição da população activa

pelos diferentes sectores de actividade económica, em 1991 e 2001.

Quadro n.º 13

Evolução da População Activa por Sectores de Actividade em 1991 e 2001

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO

V.A. (%) V.A. (%) V.A. (%)

1991 3473 55 1172 18 1750 27

2001 1175 22 1582 29 2634 49
     Fonte: XIII, XIV Recenseamentos Gerais da População, INE.

Gráfico n.º 15
População Activa, por Sectores de Actividade (% em 1991)

                  Fonte: XII Recenseamentos Gerais da População, INE.

Em 1991 o sector primário diminui substancialmente o seu peso relativo na estrutura de

empregabilidade do Concelho comparativamente ao que se vinha verificando nas

décadas anteriores, passando a deter 55% da população activa. No que se refere aos

sectores secundário e terciário, estes aumentaram o seu peso, passando a empregar
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22%

29%

49%

Primário
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18% e 27% da população activa respectivamente. Em 2001, este cenário altera-se

significativamente, como se pode observar no gráfico seguinte.

Gráfico n.º 16
População Activa, por Sectores de Actividade (% em 2001)

   Fonte: XIV Recenseamentos Gerais da População, INE.

Passa, assim, o sector dos serviços a ocupar a maior fatia em termos de população

activa empregada (49%), contra 29% empregada no sector secundário, ocupando o

sector primário a menor fatia em termos de população economicamente activa

empregada (22%).

Seguidamente será feita uma análise mais detalhada de cada um dos sectores

económicos analisados anteriormente de forma agregada, por forma a termos uma

noção mais precisa das respectivas naturezas e dinâmicas.

2.1.1 – Sector Primário

O sector primário foi, como vimos anteriormente, o que registou um maior decréscimo,

incluindo actualmente cerca de 22%  da população. Ainda que inferior à registada nos

outros dois sectores, esta percentagem não deixa de ser significativa, sobretudo se
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comparada com o reduzidíssimo peso deste sector a nível nacional (5%). Assim sendo,

dado que a agricultura é uma das principais actividades do sector primário, interessa

aprofundar a sua caracterização no Concelho de Castro Daire.

Quadro n.º 14

Explorações Agrícolas, em 1999
Natureza Jurídica Explorações com SAU8

Forma de ExploraçãoTotal
Produtor singular Sociedade Total

Conta própria Arrendamento

N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha

C. Daire 2128 6943 2123 6929 2 ... 2109 4444 2067 4051 183 190

Dão-

Lafões
24510 105462 24351 102655 125 2145 24372 51934 23530 44577 2385 4592

Região

Centro
128119 935173 127205 871024 720 54552 127473 588756 123821 443638 15898 117938

Portugal 415969 5188939 409308 4041346 5503 912003 412612 3863094 387661 2797208 64311 879627

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2000, INE.

Verificamos, portanto, pela leitura do quadro anterior, que na actividade agrícola, no

concelho, predominam os produtores singulares em detrimento das sociedades. De

acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 1999, existiam no concelho 2123

produtores singulares ao passo que apenas  se registava a existência de 2 sociedades.

De referir que, no concelho de Castro Daire, a agricultura assume, sobretudo, um cariz

de subsistência.

As principais culturas são a batata e os cereais para grão, nomeadamente o milho.

Quanto à superfície agrícola utilizada (SAU), são de facto os prados e as pastagens

que ocupam a maior superfície (1945 ha), seguidos dos cereais para grão (1241 ha). A

superfície agrícola utilizada para o cultivo da batata (394 ha) e das leguminosas secas

para grão (266 ha) é igualmente considerável.

8  Superfície Agrícola Utilizada
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Quadro n.º 15

Principais produções agrícolas do Concelho de Castro Daire, em 1999

Utilização das terras SAU (ha)

Horta familiar 89

Pousio 3

Cereais para grão 1241

Leguminosas secas para grão 266

Batata 394

Hortícolas 9

Prados e Forragens 321

Frutos frescos 11

Frutos secos 23

Olival 40

Vinha 100

Prados e pastagens permanentes 1945
    Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro

2.1.2 – Sector Secundário

O sector secundário ocupa o segundo lugar em termos de  população activa aí

empregada. O quadro seguinte permite-nos visualizar as diferenças existentes no

Concelho de Castro Daire, entre o número de empresas (1548) e o de sociedades

(194). Verifica-se que os sectores industriais que incluem mais empresas são os

referentes ao comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis,

motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico (558 empresas) e  a agricultura,

produção animal, caça, silvicultura e pesca (328 empresas), seguido da construção

(170 empresas).

No que se refere a sociedades é igualmente o sector do comércio por grosso e a

retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e

doméstico (66 sociedades) que apresenta maior número de sociedades, o mesmo já
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não se passa com a agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca (6

sociedades). O segundo sector com maior número de sociedades é o das indústrias

transformadoras (37 sociedades).

Quadro n.º 16

Empresas/Sociedades com sede no concelho, em 1999

Classificação segundo a CAE-REV.2 em 31.12.99
N.º de

Empresas

N.º de

Sociedades

Actividades mal definidas 36 1
Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura +
Pesca 328 6

Indústrias Extractivas 14 3
Indústrias Transformadoras 149 37
Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de
Água - -

Construção 170 24
Comércio por Grosso e a Retalho; Rep. de Veículos
Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e
Doméstico

558 66

Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 150 19
Transportes, Armazenagem e Comunicações 39 20
Actividades Financeiras 22 1
Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços
Prestados às Empresas 36 8

Outros* 46 9
TOTAL 1548 194

     Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2000, INE.

* Inclui: Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória; Educação; Saúde e Acção Social;

  Outras actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Famílias com Empregados Domésticos;

  Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais.

De salientar que apesar de se registar um número significativo de empresas no sector

onde a agricultura se inclui, elas respeitarão mais às outras actividades que dele fazem

parte, nomeadamente a produção animal, do que propriamente à agricultura. Isto

porque, tal como analisado no ponto anterior,  os produtores agrícolas são na sua

maioria singulares e não empresários.
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As indústrias extractivas, embora em menor número, (14 empresas/3 sociedades),

assumem muita importância no concelho, sobretudo as actividades relacionadas com a

extracção de granito, um dos importantes recursos do concelho.

Relativamente ao alojamento e restauração e às indústrias transformadoras, o número

de empresas incluídas é, também, significativo. No quadro seguinte poderemos ver as

indústrias transformadoras com maior relevo no concelho.

Quadro n.º 17
Indústrias Transformadoras

Indústrias Transformadoras  Classificação segundo a
CAE  REv. 2

N.º de
Empresas
(31.12.99)

N.º de
Sociedades

(2000)

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 54 5

Indústria têxtil 15 2

Indústria de couro e produtos de couro 2 -

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras 35 17

Indústrias de pasta, de papel e cartão e seus artigos;

Edição e impressão
3 3

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e

combustível nuclear; Fabricação de produtos químicos e de

fibras sintéticas e artificiais.

2 2

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 5 3

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 27 4

Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 1 -

Indústrias transformadoras, N.E. 5 1

TOTAL 149 37
     Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2000, INE.

As indústrias transformadoras de maior relevo no concelho de Castro Daire, por

apresentarem um maior número de empresas, são as indústrias alimentares, das

bebidas e do tabaco (57 empresas); indústrias da madeira e da cortiça e suas obras
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(35 empresas) e as indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos (27

empresas). A indústria têxtil regista 15 empresas.

No que se refere a sociedades, são, sem dúvida, as indústrias da madeira e da cortiça

e suas obras que mais se destacam (17 sociedades), seguidas das indústrias

alimentares, das bebidas e do tabaco (5 sociedades).

2. 1.3 – Sector Terciário

Como vimos, é no sector terciário que se concentra a maior parte da população activa

do concelho. Assim sendo interessa caracterizá-lo melhor.

Quadro n.º 18
Empresas/Sociedades pertencentes ao sector terciário

Classificação segundo a CAE-REV.2 em 31.12.99 N.º de

Empresas

N.º de

Sociedades

Transportes, Armazenagem e Comunicações 39 20
Actividades Financeiras 22 1
Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços
Prestados às Empresas 36 8

Outros* 46 9
143 38

     Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2000, INE.

Pela análise do quadro precedente, verifica-se que o maior número de empresas (46

empresas) reportam-se a serviços tais como: Administração Pública, Defesa e

Segurança Social Obrigatória; Educação; Saúde e Acção Social; Outras actividades de

Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Famílias com Empregados Domésticos;

Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais.
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O segundo maior número de empresas relaciona-se com os transportes, armazenagem

e comunicações (39 empresas), seguido do sector das actividades imobiliárias,

alugueres e serviços prestados às empresas (36 empresas) e o sector das actividades

financeiras (22 empresas).

No que se refere ao número de sociedades, é o sector de transportes, armazenagem e

comunicações que lidera (20 sociedades), seguido do sector da Administração Pública,

Defesa e Segurança Social Obrigatória; Educação; Saúde e Acção Social; Outras

actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Famílias com Empregados

Domésticos; Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais.
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III. Emprego e Formação Profissional

O mercado de trabalho tem vindo a sofrer alterações profundas alterações,

consequência das transformações ocorridas entre as estruturas familiares  e o mercado

de trabalho.

A expressão formal da procura e da oferta de emprego encontra-se nos registos das

Delegações Regionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), sendo

através deles que se pode fazer uma aproximação ao funcionamento do(s) mercado(s)

de trabalho a nível concelhio.

3.1 – O emprego no concelho de Castro Daire

 Assim, as últimas informações disponíveis encontram-se condensadas no quadro que

seguidamente se apresenta.

Quadro n.º 19

Inscritos para emprego, do concelho de Castro Daire, no Centro de Emprego de S. Pedro do Sul,

segundo o Sexo, Grupo Etário, Habilitações Literárias, Tempo de Inscrição, Primeiro Emprego e Novo

Emprego

Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02

SEXO

Masculino 180 168 127 217

Feminino 323 352 303 348

GRUPOS ETÁRIOS

< 25 anos 168 144 103 134

25 a 49 279 296 245 316

>= 49 56 80 82 115
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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

Analf. + Sabe ler, escr. 32 44 37 49

4.º ano 171 189 156 210

6.º ano 166 155 134 149

9.º ano 56 58 52 70

11.º / 12.º anos 67 55 36 60

Bacharelato 3 5 5 6

Licenciatura 8 14 10 21

TEMPO DE INSCRIÇÃO

< 3 meses 140 210 159 -

3 a 12 meses 169 139 124 131

>= 12 meses (D.L.D.) 194 171 147 -

Ofertas de emprego 5 8 - 0

Colocados 4 5 - 0

Primeiro Emprego 136 102 76 59

Novo Emprego 367 418 354 506
Fonte: SIGAE (Centro de Emprego de S. Pedro do Sul)

Como podemos verificar, no concelho de Castro Daire o desemprego atinge sobretudo

o sexo feminino (61,59% dos castrenses inscritos para emprego, em Dezembro de

2002), sendo o grupo etário dos 25 aos 49 anos, o mais afectado (56%). No entanto, a

percentagem de jovens inscritos para emprego com menos de 25 anos rondava, em

Dezembro de 2002, os 23,7%.

Quanto ao tempo de inscrição, em Dezembro de 2002, do total de castrenses inscritos

para emprego, no Centro de Emprego de S. Pedro do Sul, 23,2% são desempregados

de longa duração, ou seja, há mais de 12 meses. Em 2001, a taxa de desempregados

de longa duração (D.L.D.) era, no período homólogo, de  34,2%, o que representa um

decréscimo de 11%, nos desempregados inscritos há mais de 12 meses.
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No concelho de Castro Daire, 72,2% dos inscritos para emprego no centro de emprego

em Dezembro de 2002, tinham habilitações literárias muito baixas (=<a 6 anos de

escolaridade); 15,4% possuíam mais do que a escolaridade obrigatória, isto é, tinham

mais do que 9.º ano. Do total de castrenses inscritos, 84,6% tinham 9 ou menos anos

de escolaridade, contra 88,1% registado no mesmo mês do ano 2001.

O desemprego no concelho, cuja taxa era, considerando o número total de

desempregados inscritos em Dezembro de 2002, de 9,5%9, assumia expressão

maioritariamente feminina, de longa duração e atingia sobretudo pessoas com baixos

níveis de escolaridade.

Quadro n.º 20
Desemprego no concelho em estudo -  2003*

Categoria Tempo de Insc. habilitações literárias (anos de escolaridade) N.º deSexo Faixa etária

Lic/ Desemp.
H M Jovens Adultos

1.º
Emp

Novo
Empr.

<1
ano

≥ 1
ano

< 4
anos

4
anos

6
anos

11.º /12.º
anos

Médio/
Bach. Dout.

179 259 65 373 48 390 276 162 54 187 101 35 3 0 438
Fonte: SIGAE – centro de emprego e Formação Profissional de S. Pedro do Sul
          *  Dados referentes a Junho de 2003

Saliente-se o facto de a população desempregada ser uma população maioritariamente

adulta (85,2% dos inscritos para emprego tem mais de 25 anos), com alguma

experiência profissional (89% está à procura de novo emprego) e pouco qualificada

(55% dos desempregados tem quatro ou menos anos de escolaridade).

Quadro n.º 21
População activa do concelho em estudo – 2001

População Economicamente activa em 2001 5 946
Taxa de Desemprego 9,3%
Taxa de Actividade 35%

                                       Fonte: XIV Recenseamento Geral da população e Habitação, 2001 – INE.

9 A taxa de desemprego foi calculada tendo por base a população residente no concelho de Castro Daire em 2001, de acordo
com a metodologia utilizada pelo INE.
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A taxa de desemprego registada no concelho (9,3%), em 2001, é superior à verificada

no território nacional que, no mesmo período, era de 6,8%. No entanto estas

disparidades acentuam-se se analisarmos a taxa de desemprego discriminada por

sexo. Verificamos que  enquanto o concelho apresenta uma taxa de desemprego

masculina de 5,1%, a taxa de desemprego feminina eleva-se a 16,9%, o que continua a

reflectir um maior peso dos homens na vida activa, não obstante as mulheres terem

vindo cada vez mais a alargar o seu leque de responsabilidades e a integrar o mercado

de trabalho. Contudo as desigualdades de oportunidades subsistem entre os sexos,

facto que se reflecte na dificuldades que aquelas ainda sentem na integração no

mercado formal de emprego.

De acordo com o Plano Nacional de Emprego, “o comportamento global do sistema

global de emprego português é ainda marcado por importantes assimetrias no que

respeita à situação relativa das mulheres. Apesar de possuírem uma elevada presença

no mercado de trabalho, as mulheres detêm taxas de emprego mais baixas e com uma

expressiva concentração em algumas actividades tradicionais de baixos salários, taxas

de desemprego mais elevadas, particularmente nos grupos dos jovens e dos DLD

(Desempregados de Longa Duração) e um significativo diferencial salarial em relação

aos homens. Embora possuam, em média e especialmente entre os jovens, níveis

habilitacionais mais elevados, as mulheres estão sub-representadas nos níveis mais

elevados de qualificações” (DR – I série B, n.º 194, de 6/5/1998, pag.203).

3.2 – A formação profissional no concelho de Castro Daire

A formação profissional, nomeadamente a formação inicial, assume um papel cada

vez mais decisivo na valorização dos recursos humanos duma sociedade que se

pretende mais preparada para enfrentar os desafios do futuro em termos quer de

crescimento económico e competitividade quer de desenvolvimento pessoal e

societal com menos fracturas sociais e mais igualdade de oportunidades.
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A desenvolverem actividades na área da formação profissional, encontramos a

Associação Comercial e Industrial de Castro Daire; a Santa Casa da Misericórdia de

Castro Daire; a Casa do Povo de Castro Daire; a Academia Montemuro; o Centro de

Emprego de S. Pedro do Sul; a Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e

Educação Extra-Escolar de Castro Daire e a Escola Profissional Mariana Seixas.

Analisemos os dados, de momento, disponíveis.

Quadro n.º 22

Formação Profissional

Formandos Ano

Programa Formação  Emprego (PFE)

- Apoio familiar e à comunidade 12 Mulheres 1998

- Geriatria 12 Mulheres 1999

Escolas - Oficina

Ervas Aromáticas 12 Mulheres 2000/01

Jardinagem 10 Mulheres
2 Homens 2001/02

IEFP

Tecelagem 12 Mulheres 2001/02

Qualificação

Calcetaria 1999

Educação - Formação

Centro de
Formação
de Viseu

Geriatria 12 Mulheres 2002/03
Fonte: Centro de Emprego de S. Pedro do Sul

Como se pode observar, têm-se desenvolvido no Concelho, alguns cursos de formação

profissional, nomeadamente sob responsabilidade do IEFP – Centro de Emprego de S.

Pedro do Sul.

A Associação Comercial e Industrial de Castro Daire tem desenvolvido alguns cursos

de formação profissional. Assim, durante o ano 2003 promoveu os seguintes cursos de
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formação profissional, todos eles dirigidos a população empregada, externa à

Associação:

ü Word e Excel – Ferramentas Avançadas Ê Contou com 8 formandos e

teve duração de aproximadamente 1 mês (de 28/04/03 a 30/05/03);

ü Internet – Utilização avançada de serviços Ê Contou com 10 formandos

e teve duração de aproximadamente 1 mês (de 11/06/03 a 09/07/03);

ü  Atendimento de Clientes Ê  Contou com 11 formandos e teve duração

de aproximadamente 1 mês e meio (14/05/2003 a 30/06/03);

ü Gestão Financeira de PME’S Ê Contou com 10 formandos e teve

duração de aproximadamente 2 meses (29/09/03 a 26/11/03);

ü Gestão Administrativa Ê Contou com  8 formandos e teve duração de

aproximadamente 3 meses (24/09/03 a 03/12/03);

ü  Marketing para Pequenas Empresas Ê Contou com 14 formandos

(21/11/03 a 18/12/2003);

ü  Estratégia Empresarial Ê Contou com 10 formandos (11/11/03 a

29/12/03);

ü Legislação Laboral e Encargos Sociais Ê Contou com 10 formandos

(25/11/03 a 19/12/03);

ü Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho para o Comércio Ê Contou

com 7 formandos (24/09/03 a 29/10/03);

ü Inglês – Iniciação Ê Contou com 10 formandos (14/05/03 a 23/09/03).
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Em 2004, a Associação Comercial e Industrial de Castro Daire promoveu já alguns

cursos e tem outros previstos.

 Cursos já realizados:

ü Internet  Pesquisa Orientada

ü Vitrinismo e design

ü Introdução à informática  Windows XP

ü Curso de cozinha – Com a duração aproximada de 1 ano e 4

meses, destina-se a desempregados, maiores de 18 anos,

que possuam o 6.º ano e que tenham efectuado descontos

por um período superior a 6 meses (iniciou a 19/07/04)

Cursos previstos:

ü Novas competências para o Auto-Emprego (com duração de

2 meses – destinado a jovens mulheres desempregadas

licenciadas e bacharéis) – a iniciar em Outubro/2004;

ü Outlook  organização e Gestão Electrónica de Expediente;

ü Gestão de Tesouraria;

ü Vitrinismo  Exposição e decoração de montras;

ü Técnicas de Atendimento e Vendas;

ü Gestão e Tratamento de Reclamações

Quanto aos Programas de Criação de Emprego (ILE/CPE), registaram-se no

concelho, de acordo com dados do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul, os

seguintes:
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Ä1 ILE (Iniciativa Local de Emprego) – Venda Ambulante de Peixe;

Ä1 Talho;

Ä1 Pronto-a-vestir;

Ä1 ATL;

Äloja de bijuteria

O principal objectivo destes programas é criar novas entidades que originem a criação

líquida de postos de trabalho, contribuindo para a dinamização das economias locais,

mediante a realização de investimentos de pequena dimensão. Este programa destina-

se a desempregados, jovens à procura de 1.º emprego e trabalhadores empregados

em risco de desemprego.

Relativamente aos Programas de Criação de Postos de Trabalho (RIME), também,

de acordo com os dados do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul, foram aprovados

22 projectos, prevendo a criação de 62 postos de trabalho. No computo geral, foram

efectivamente criados 52 postos de trabalho, menos 10 que o previsto.
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IV. Educação

a qualificação dos recursos humanos é, cada vez mais, um factor decisivo para qualquer processo

de desenvolvimento(...). Com efeito, se queremos ter recursos humanos qualificados, temos que

começar por ter um ensino de qualidade, assegurando desde o início uma rede escolar e de

formação bem dimensionada e espacialmente bem distribuída.  (Antunes, 1995: 19)

Os recursos humanos e a sua qualificação são um aspecto muito importante e um

elemento estratégico ao desenvolvimento das sociedades. Torna-se, portanto,

importante fazer uma análise da situação escolar do concelho.

4.1 – A educação no concelho de Castro Daire

O concelho de Castro Daire possui, na sua área de abrangência, vários

estabelecimentos de ensino da rede pública, entre Jardins de Infância, Escolas do 1.º

Ciclo, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, como se pode observar no quadro seguinte:

Quadro n.º 23
Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Concelho, 2001

Jardins
de

Infância

J.I.
Itinerante 1.º CEB E.B. 2  e 3 Escola

Profissional
Escola

Secundária/3

Almofala 1 1
Alva 1 1

Cabril
Mosteiro 1 1

Tulha Nova
Castro Daire 1 1 1 1 1

Mortolgos 1
Vila Pouca 1
Fareginhas 1 1
Custilhão 1
Lamelas 1 1

S.ta Margarida 1
Folgosa 1 1
Mosteiro 1

Cujo 1 1
Ermida

Sobradinho 1
Codeçais 1

Carvalhosa 1
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Ester 1
Gafanhão
Gosende 1

Cotelo 1
Rossão 1

Mamouros 1 1
Carvalhal 1 1

Mesio 1 1
Vale Abrigoso 1

Mões 1 1 1
Arcas 1 1

Codeçais 1 1
Canado 1 1
Portela 1

Malhada 1 1
Granja 1 1
Soutelo 1 1
Vila Boa 1 1
Moledo 1 1

Adenodeiro 1 1
Vila Meã 1 1

Coura 1
Moita 1 1

Lamas 1 1
Cela 1 1

Aguadalte 1
Monteiras 1
Carvalhas 1

Colo de Pito 1
Mouramorta 1 1

Parada de Ester 1 1
Eiriz 1 1
Mós 1
Meã 1 1

Pepim 1 1
Mosteirô 1 1

Picão 1 1
Pinheiro
Pereira 1
Cêtos 1

Póvoa do
Montemuro 1

Sobrado
Moção 1

Vila Nova 1
Vila Seca 1

Reriz 1 1
Póvoa do Veado 1

Savariz 1
Ribolhos 1 1

S. Joaninho 1 1

TOTAL 20 10 59 2 1 1

Fonte: Agrupamentos de Escolas de Castro Daire e Mões.

O quadro apresentado mostra-nos que se encontram em funcionamento 20

estabelecimentos de educação pré-escolar fixos e 10 a funcionar em regime de

itinerância;  59 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 2 Escolas do 2.º  e 3.º Ciclos do

Ensino Básico; 1 Escola Profissional e 1 Escola Secundária/3.
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A rede do ensino pré-escolar abarca estabelecimentos de ensino espalhados pelas

diversas freguesias, à excepção de Ermida, Ester, Gafanhão, Gosende e Pinheiro, que

não possuem qualquer estabelecimento de educação pré-escolar.

Os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclos, encontram-se apenas em duas

freguesias, Castro Daire e Mões. Os estabelecimentos de ensino profissional e

secundário, encontram-se localizados na vila de Castro Daire.

O concelho dispõe ainda de uma escola profissional (desde 1993/94) - D. Mariana

Seixas - o que vem diversificar o leque de escolhas para os alunos que terminam o

ensino obrigatório. No ano lectivo 1998/99 foi implantada no concelho uma escola

básica integrada 1,2,3, em Mões.

Mapa 2

                   Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Castro Daire
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Quanto à escolaridade da população concelhia, em 1991, importa analisá-la num

âmbito mais geral, por referência à escolaridade da população do Continente.

Quadro n.º 24

Escolaridade da População em 1991 (%)

        Fonte: XIII Recenseamento Geral da População, INE.

Quadro n.º 25
População residente segundo o nível de ensino atingido, em 2001

Total (%) Homens Mulheres

Nenhum 16,2 913 1835

1.º ciclo 43,9 3917 3545

2.º ciclo 13,9 1270 1091

3.º ciclo 8,3 779 630

Secundário 8,3 659 755

Médio 0,3 7 43

Superior 3,7 256 365
Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

Em 1991, o concelho apresentava uma taxa de analfabetismo de 24,4%, bastante mais

elevada do que a apresentada pelo continente, que registava uma taxa analfabetismo

de 10,9%. Atentos ao quadro precedente verificamos que a taxa de analfabetismo

decresceu, passando para 18% em 2001.

Analf. >= 10
anos

Ens. Prim. Ens. Prep. Ens. Sec. Outro
Ensino

Tx. Analf.

Castro Daire 23,2 53,9 13,1 7,9 1,9 24,4
Continente 10,4 47,4 13,7 21,4 7,04 10,9
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Pese embora a redução de 6,4%, verificada na taxa de analfabetismo, registada nos

últimos 10 anos, o esforço realizado neste domínio, não pode ser considerado

satisfatório.

Quadro n.º 26
Evolução da taxa de analfabetismo

Unidade Dif. Período
Designação do Indicador Castro Daire

Região
Dão-

Lafões

Taxa de analfabetismo, HM, em 1991 24,4 14,7 Percentagem + 9,7 1991
Taxa de analfabetismo HM, em 2001 18,0  11,6 Percentagem + 6,4 2001

                    Fonte: INE

Comparando a evolução da taxa de analfabetismo no concelho de Castro Daire, com a

da região Dão-Lafões, verificamos, com relativo agrado, uma diminuição da distância

que o separa da média da região.

Esta taxa de analfabetismo exige a tomada de consciência da gravidade da situação,

tanto mais quanto se conhece as suas causas e consequências, ou seja, toda uma

espiral de problemas que inibem e/ou dificultam a inclusão de, pelo menos  18% da

população concelhia que, de per si, já se encontra excluída, e por isso, requer medidas

específicas, que consigam inverter, ou pelo menos atenuar, a situação de

desfavorecimento em que se encontram.

4.1.1 – A Educação Pré-escolar

De acordo com o Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de Junho, que define o regime jurídico

do desenvolvimento da educação pré-escolar, esta “constitui a primeira etapa da

educação básica, destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a
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idade de ingresso no ensino básico. (…) constitui para o nosso tempo um factor

decisivo de modernização e desenvolvimento, desde que orientada por objectivos de

qualidade e pelo princípio da igualdade de oportunidades (…) e tem vindo a adquirir,

progressivamente, uma relevância significativa no âmbito das política educativa, social

e económica, dos países da União Europeia”.

Quadro n.º 27

Inscritos para frequência da educação pré-escolar, no ano lectivo 2004/05

Agrupamento Jardim de Infância N.º de
Alunos

Alunos c/
Apoios

Educativos
Educadores Salas

Almofala 9 - 1 1
Mosteiro de Cabril 12 1 1 1
Castro Daire 87 1 5 4
Fareginhas 16 - 1 1
Lamelas 16 - 1 1
Pólo Folgosa/Mosteiro 10 1 1 1
Cujo 9 - 1 1
Mesio 13 - 1 1
Pólo
Mouramorta/Monteiras

14 - 1 1

Parada de Ester 13 - 1 1
Pólo Eiriz/Mós 8 - 1 1
Meã 9 - 1 1
Picão 14 - 1 1

A
gr

up
am

en
to

 d
e 

Es
co

la
s 

de
C

as
tr

o 
D

ai
re

S. Joaninho 12 - 1 1
Alva 9 - 1 1
Mamouros 6 - 1 1
Carvalhal 10 - 1 1
Mões 34 - 2 2
Pólo Vila Boa /Arcas 7 - 1 1
Codeçais 5 - 1 1
Pólo Canado/Malhada 4 - 1 1
Granja 7 - 1 1
Pólo Cela/Soutelo 4 - 1 1
Pólo Moledo/Vila Meã 5 - 1 1
Pólo Adenodeiro/Coura 7 - 1 1
Pólo Lamas/Moita 9 - 1 1
Pólo Mosteiro/Pepim 5 - 1 1
Reriz 13 - 1 1
Savariz 14 - 1 1A

gr
up

am
en

to
 d

e 
E

sc
ol

as
 d

e 
M

õe
s

Ribolhos 7 - 1 1

TOTAL 338 3 35 34

             Fonte: Agrupamentos de Escolas de Castro Daire e Mões
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A rede pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Mões, no presente ano lectivo, é

constituída por 9 Jardins de Infância e 7 Pólos de Itinerância, ao passo que da rede

pré-escolar da área de abrangência do Agrupamento de Escolas de castro Daire fazem

parte 11 Jardins de Infância e 3 Pólos de Itinerância pré-escolar.

No concelho, a cobertura do ensino pré-escolar é assegurada pela rede pública e

também pela Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire (IPSS).

Com Actividades de Tempos Livres (ATL) podemos registar a Santa Casa de

Misericórdia de Castro Daire, a Academia Montemuro e a Paróquia de Castro Daire,

todas elas concentradas na vila de Castro Daire. Neste ponto, não podemos deixar de

salientar a necessidade de criação de ATL’s, deslocalizados da vila, uma vez que estes

não conseguem dar cobertura a todo o concelho, dada a sua extensão.

4.1.1.1 -  A Educação Pré-escolar e o ATL da Santa Casa da

Misericórdia de Castro Daire

A Santa Casa da Misericórdia dispões de um  estabelecimento de educação pré-

escolar, em Castro Daire. De 1999 a 2004 tem registado um contínuo aumento do

número de crianças a frequentar. No quadro que seguidamente se apresenta, podemos

observar a distribuição, por freguesia,  do número de crianças inscritas ao longo dos

anos, desce 1999.
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Quadro n.º 28

Número de alunos da Educação Pré-escolar (1999 a 2004)
Anos

Freguesias
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Almofala - - - - - - - - - - - - - - 1

Alva 1 1 - - 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 -

Cabril - - - - - 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1

C. Daire 32 27 34 47 45 40 42 46 48 50 49 47 55 67 77

Cujo - - - - 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

Ermida - - - - 1 1 - 1 1 2 2 2 3 3 -

Ester - - - - - - - 2 2 2 1 2 - - 1

Gafanhão - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 -

Gosende - - - - - - - - 1 - 1 1 2 2 1

Mamouros - - - - - - 2 3 3 3 2 2 1 1 -

Mesio - - - - - - - 1 1 2 3 3 1 1 -

Mões 1 2 - - 2 3 4 2 - - 1 1 2 2 3

Moledo - - - - - - - 1 - - - - 1 1 -

Monteiras - - - - - 3 - 2 3 1 2 2 1 1 1

Mouramorta - - - - - - - - - - - - - - 2

Parada de

Ester

- 2 2 2 2 1 - 2 3 3 3 2 1 1 1

Pepim - - - - - 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3

Picão - - - - - - - - - - 1 1 1 - -

Pinheiro - - - - - 2 - 1 1 1 1 1 - 2 2

Reriz 1 4 4 1 2 - 4 2 - - - - 2 2 6

Ribolhos - - - - - 1 2 1 2 2 - 1 - 1 1

S. Joaninho 2 4 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Total 37 40 41 50 59 61 63 74 76 76 76 76 78 93 104

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire

Verificamos, claramente, que a maior parte das crianças (74% em 2004) que têm

frequentado a instituição são da freguesia de Castro Daire, apesar de se registarem

inscrições de crianças provenientes das restantes 21 freguesias.

Relativamente ao ATL da Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire, este iniciou

actividade em Julho de 2003, data a partir da qual presta um leque diversificado de

serviços, traduzidos em diferentes combinações, para oferecer uma resposta adequada

às necessidades dos seus Utentes, conforme quadro síntese abaixo:
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Quadro n.º 29

Serviços prestados no ATL da SCM

Pacote A Almoço
Transporte (ATL, Escola, Catequese)
Lanche
Actividades Educativas

Pacote B Almoço ao dia
Pacote C Almoço

Transporte
Pacote D Lanche

Actividades Educativas
Pacote E Lanche

Transporte
Actividades Educativas

Pacote F Aulas de Iniciação de Inglês e Apoio Educativo
Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire

O Pacote F - As aulas de Iniciação de Inglês e Apoio Educativo, foi implementado em

Maio de 2004, e é responsável pelo aumento significativo do número de crianças que

beneficiam do ATL.

Quadro n.º 30

Total de crianças a frequentar o ATL, por mês (desde o mês de abertura)

Ano 2003 2004
Meses Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
N.º de Crianças 9 13 22 26 26 25 28 28 29 33 44

               Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire

Vejamos, agora, o número de crianças a frequentar o ATL, por freguesia de

proveniência.



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

52

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

Quadro n.º 31

N.º de crianças a frequentar o ATL, por freguesia de proveniência

Ano 2003 2004

Freguesias Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Castro Daire 7 11 18 22 22 21 24 24 25 28 38

Almofala 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. Joaninho 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mamouros - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Parada de

Ester
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pepim - - 1 1 1 1 1 1 1 1 3
        Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire

No que concerne à freguesia de proveniência das crianças que frequentam o ATL,

verifica-se que, à semelhança do que sucede com a frequência da educação pré-

escolar, 86,4% das crianças são da freguesia de Castro Daire, sendo que em Maio de

2004, somente havia crianças inscritas das freguesias de Mamouros( 2 crianças);

Parada de Ester (1 criança) e Pepim (3 crianças).

4.1.2 – 1.º Ciclo do Ensino Básico

Relativamente ao 1.º ciclo do ensino básico, facilmente se constata a diminuição

verificada na população escolar no 1.º ciclo, explicável devido à diminuição de

nascimentos no concelho. Do ano lectivo de 1990/91 para o ano lectivo de 1997/98

registou-se, no 1.º ciclo, um decréscimo da população escolar de 525 alunos, tendo

decrescido apenas 90 alunos do ano lectivo 1997/98 para 2002/03.



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

53

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

Quadro n.º 32

População Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico

População escolar - 1.º ciclo

1990/91 1456

1991/92 1348

1992/93 1252

1993/94 1157

1994/95 1093

1995/96 954

1996/97 950

1997/98 931

2002/03 841
                                   Fonte: Escola Secundária/3; Agrupamento de Escolas de Mões;

         Agrupamento de Escolas de Castro Daire.

Gráfico n.º 17
Evolução da População Escolar 1.º Ciclo do Ensino Básico (1990/91 – 2002/2003)
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                                          Fonte: Escola Secundária/3; Agrupamento de Escolas de Mões;

                                                      Agrupamento de Escolas de Castro Daire.

No quadro seguinte encontra-se sintetizada a informação relativa ao número de alunos

matriculados no  1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo 2004/2005, bem como o
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número de alunos com necessidade de apoio educativo, o número de turmas,

professores e salas, por escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Quadro n.º 33

Alunos matriculados no 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo 2004/2005

Escola do 1.º
CEB

N.º de
alunos

Alunos c/
apoios

educativos
Turmas Professores Salas

Almofala 3 - 1 1 1
Alva 16 - 2 2 2

Mosteiro de Cabril 19 2 1 2 2
Castro Daire 149 8 8 11 8

Mortolgos 4 - 1 1 1
Vila Pouca 7 - 1 1 1
Fareginhas 9 1 2 2 2
Custilhão 5 - 1 1 1
Lamelas 25 - 2 3 2

S.ta Margarida 10 - 1 3 1
Folgosa 15 - 1 1 1

Cujo 18 2 1 1 1
Sobradinho 3 - 1 1 1
Codeçais 2 - 1 1 1

Carvalhosa 3 - 1 1 1
Ester 15 3 1 1 1

Gosende 4 - 1 1 1
Cotelo 8 - 1 1 1
Rossão 5 - 1 1 1

Mamouros 8 - 1 1 1
Carvalhal 22 - 2 2 2

Mesio 19 - 1 1 1
Vale Abrigoso 10 - 1 1 1

Mões 49 4 - 6 3
Arcas 3 1 1 1 1

Codeçais 4 - 1 1 1
Canado 6 - 1 1 1
Portela 2 - 1 1 1

Malhada 7 - 1 1 1
Granja 6 - 1 1 1
Soutelo 6 - 1 1 1
Vila Boa 8 - 1 1 1
Moledo 14 2 1 1 1

Adenodeiro 3 - 1 1 1
Moita 9 - 1 1 1
Lamas 7 - 1 1 1
Cela 6 - 1 1 1

Aguadalte 1 - 1 1 1
Vila Meã 1 - 1 1 1

Carvalhas 21 2 2 2 2
Colo de Pito 13 1 1 1 1
Mouramorta 7 - 1 1 1

Parada de Ester 15 - 1 1 1
Eiriz 10 1 1 1 1
Meã 10 - 1 1 1

Pepim 9 1 1 1 1
Mosteirô 12 - 1 1 1

Picão 13 1 1 1 1
Pereira 6 - 1 1 1
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Cêtos 5 - 1 1 1
Póvoa do

Montemuro 7 - 1 1 1

Sobrado 1 - 1 1 1
Moção 6 - 1 1 1

Vila Nova 6 1 1 1 1
Vila Seca 3 - 1 1 1

Reriz 10 - 1 1 1
Póvoa do Veado 20 1 1 2 1

Ribolhos 16 1 1 1 1
S. Joaninho 25 1 2 2 2

TOTAL 725 33 71 84 74

 Fonte: Agrupamentos de Escolas de Castro Daire e Mões

No presente ano lectivo estão matriculados 725 alunos, distribuídos pelas 59 escolas

do 1.º Ciclo do Ensino Básico existentes no concelho. De notar que 4,5% dos alunos

matriculados tem necessidade de apoios educativos.

4.1.3 – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

Actualmente, no concelho, o 2.º ciclo é ministrado pela Escola Básica 2 e 3 de Castro

Daire e pela Escola Básica Integrada 1, 2 e 3 de Mões. O 3.º ciclo é ministrado

simultaneamente pela Escola Básica 2 e 3 de Castro Daire , pela Escola Básica

Integrada 1, 2 e 3 de Mões e Escola Secundária/3 de Castro Daire.

Por sua vez, a população escolar do 2.º e 3.º ciclos tendo registado um contínuo

aumento desde o ano lectivo de 1990/91, regista em 2002/03 menos 736 alunos do que

em 1997/98.No quadro que se segue é apresentada a evolução da população escolar

dos  2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
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Quadro n.º 34

Evolução da população escolar do  2.º e 3.º ciclos.

População escolar - 2.º e 3.º ciclos
1990/91 1318
1991/92 1399
1992/93 1441
1993/94 1618
1994/95 1656
1995/96 1858
1996/97 1803
1997/98 1827
2002/03 1091

                                                     Fonte: Escola Secundária/3; Agrupamento de Escolas de Mões;

                 Agrupamento de Escolas de Castro Daire.

Gráfico n.º 18

Evolução da população Escolar do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico (1990/91 – 2002/2003)
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                                         Fonte: Escola Secundária/3; Agrupamento de Escolas de Mões;

      Agrupamento de Escolas de Castro Daire.

No ano lectivo de 2004/2005 estão matriculados 492 alunos no 2.º ciclo e 344 no 3.º

ciclo do ensino básico, conforme consta no quadro que seguidamente se apresenta.
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Quadro n.º 35

Alunos matriculados no 2.º e 3.º ciclos  do ensino básico, em 2004/05

Concelho N.º de alunos matriculados Apoios Educativos

2.º CEB 492 25

3.º CEB 629* 5
Fonte: Agrupamentos de Escolas de Castro Daire e Mões/ Escola Secundária/3 de Castro Daire

  * Destes, 19 estão inscritos no 3.º ciclo recorrente.

4.1.4 – Ensino Secundário

No concelho de Castro Daire, o ensino secundário é ministrado pela escola

secundária/3 de Castro Daire, com 3 cursos de nível secundário em funcionamento:

Agrupamento 1/Curso Geral; Agrupamento 4/Curso Geral e Agrupamento 4/Curso

Tecnológico de Comunicação. No quadro seguinte encontram-se descritas as

instalações existentes na Escola Secundária/3 de Castro Daire.

No ano lectivo 2004/2005 encontram-se matriculados 393 alunos no ensino secundário

e 52 no ensino secundário recorrente.

Quadro n.º 36

Instalações existentes na Escola Secundária/3 de Castro Daire

Instalações N.º

Salas de aula 32

Salas específicas 8

Pavilhão Gimnodesportivo 1

Campo de Voleibol exterior 1

Centro de Recursos 1

Campo polidesportivo exterior 1

Laboratórios de informática 3
                 Fonte: Escola Secundária/3 de Castro Daire



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

58

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

4.1.5 – Ensino Recorrente

O Ensino Recorrente corresponde à vertente da educação de adultos que, de uma

forma organizada e segundo um plano de estudo, conduz à obtenção de um grau e à

atribuição de um diploma ou certificado, equivalentes aos conferidos pelo ensino

regular.

Através desta modalidade é assegurada uma nova oportunidade de acesso à

escolaridade aos que dela não usufruíram na idade própria, aos que abandonaram

precocemente o sistema educativo e aos que o procuram por razões de promoção

cultural ou profissional.

O Ensino Recorrente organiza-se de forma autónoma no que respeita a condições de

acesso, currículos, programas, avaliação dos alunos, etc., tendo em vista adaptar-se

aos diferentes grupos, bem como às experiências pessoais e profissionais e

conhecimentos adquiridos ao longo da vida.

A nível do ensino básico, os cursos do Ensino Recorrente abrangem três ciclos de

ensino, 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo e visam a eliminação do analfabetismo, a atribuição

do diploma de escolaridade obrigatória, o prosseguimento de estudos e o

desenvolvimento de algumas competências profissionais.

A população que frequenta os cursos do ensino recorrente é essencialmente

constituída por adultos que abandonaram precocemente o sistema escolar e que a ele

regressam anos mais tarde e, ainda, por jovens que deixaram, entre outros motivos por

razões de ordem laboral, os cursos diurnos, para ingressarem nos cursos nocturnos.

Sendo assim, os jovens e adultos que frequentam os Cursos do Ensino Básico

Recorrente apresentam características próprias que os distinguem do aluno do mesmo

nível de ensino diurno.
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O Ensino recorrente é, portanto, uma modalidade que permite a frequência dos

indivíduos que já não se encontram em idade escolar normal no ciclo de estudos que

vão frequentar, adquirindo, assim, competências para a vida activa e para melhor

integrar o mercado de trabalho. Neste tipo de ensino, os planos e métodos de estudo

são adaptados à experiência e vida pessoal dos educandos, em conformidade com os

seus tempos de aprendizagem, ritmos e disponibilidades.

Quadro n.º 37
População a frequentar o Ensino Recorrente

Tipologia de cursos ( 2002/2003)
N.º de
Cursos

N.º de
Formandos

1.º CEB Certificação ao nível da antiga 4.ª classe 1 10
2.º CEB Certificação ao nível do 6.º ano de escolaridade 0 0
Ed.E.Escolar Bolsas de Actividades 3 45

 Acções Saber + 10 158
TOTAL 213

N.º de alunos
(2004/2005)

3.º CEB* 19
Secundário* 52

Fonte: Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar de Castro Daire
         * Escola Secundária/3 de Castro Daire

O ensino recorrente (1.º e 2.º ciclos) abrangia, no ano lectivo 2002/2003, apenas cerca

de 1,3% do total da população, no entanto os dados disponíveis não nos permitem um

aprofundamento da evolução deste indicador.

Relativamente ao ensino recorrente, no ano lectivo 2004/05 encontram-se a frequentá-

lo 19 alunos e no ensino secundário 52 alunos.
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4.2 – Abandono e (in)Sucesso Escolar

 a escola passou de um contexto de certezas para um contexto de promessas,

situando-se hoje num contexto de incertezas  (Canário, Alves e Rolo, 2001 Citado por

Canário, 2004:981)

Mais do que um problema de natureza meramente educativa, o insucesso escolar é um

problema de natureza económica e social. Vários factores poderão ser causa para o

abandono escolar. No próprio sistema de ensino existem desigualdades que,

progressivamente, vão afastando o jovem estudante  do mundo escolar, sendo a forma

mais visível do insucesso a reprovação. O absentismo, o desinteresse pelas matérias

leccionadas, o mau comportamento que não possibilita estar atento à aula, o pouco

tempo dedicado aos estudos, são algumas das razões que podem dar origem ao

insucesso, e consequentemente ao abandono. (Costa, 2004).

Quadro n.º 38

(In)Sucesso e Abandono Escolar 2003/04
Abandono e

Retenção
Escolar

2.º ciclo 40

3.º ciclo 135

Secundário 52

                                                          Fonte: Agrupamento de Escolas de Mões
                      Agrupamento de Escolas de Castro Daire

                                                                                     Escola Secundária/3 de Castro Daire

Pela análise do quadro precedente, verificamos que da totalidade de alunos que

frequentam o 2.º ciclo, 8,13% abandona a escola ou fica retido. No que se refere ao 3.º

ciclo a realidade é mais dura, ou seja, 21,46% do total de alunos a frequentar este nível

de ensino abandona a escola ou sofre retenção escolar.

Este facto suscita alguma preocupação, isto porque, se por um lado o aluno abandona

a escola sem ter adquirido as competências básicas, é certo, por outro, que ele irá
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ingressar no mercado de trabalho sem as qualificações necessárias, engrossando

ainda mais o “bolo” dos trabalhadores desqualificados. E aqui se inicia, não raras vezes

um circulo vicioso de precaridade e exclusão. Podemos então afirmar que o insucesso

escolar nem sempre conduz à rejeição. No entanto, as diferentes categorias de

excluídos repertoriadas têm, maioritariamente, começado o seu itinerário social por

uma rejeição da escola. (...). Logo o insucesso é vector de insucesso (Xiberras:

1993:30/31).

Relativamente ao ensino secundário, da totalidade dos alunos que em 2003/04

frequentou este nível de ensino, 13,2% abandonou a escola ou ficou retido.

O abandono escolar é um fenómeno que urge combater. Mais do que “remediar”,  é

importante prevenir. Para tal torna-se fundamental criar estruturas que consigam

motivar os jovens a  manter-se na escola.

O insucesso/abandono escolar está também intimamente relacionado com o modo

como o aluno percepciona o estabelecimento de ensino que frequenta. “…a Escola

assume uma parte da responsabilidade  no abandono precoce  pela incapacidade que

ela mostra de motivar e de desenvolver o interesse dos jovens pela educação e pela

formação” (Costa, 2004).

De salientar a necessidade de requalificação de alguns espaços escolares concelhios,

por forma a favorecer  a empatia aluno/escola.
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4.3 - Estruturas de Apoio à Educação

4.3.1 – Conselho Municipal de Educação

O Conselho Municipal de Educação (CME), órgão essencial de institucionalização da

intervenção das comunidades educativas a nível concelhio, “é uma instância de

coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a nível municipal, a

coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema

educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e

acompanhando o funcionário do referido sistema e propondo as acções consideradas

adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.”

(Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, artigo 3.º).

As competências do CME estão definidas no artigo 4.º do referido Decreto-Lei,

nomeadamente as seguintes:

 Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta

educativa, …, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa

do concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa municipal;

 adequação das diferentes modalidades de acção social escolar ás necessidades

locais, particularmente no que se refere aos apoios sócio-educativos, à rede de

transportes escolares e à alimentação;

 Apreciação de projectos educativos a desenvolver no município;

 Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens

com necessidades educativas especiais;

 Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar.

O CME do concelho de Castro Daire foi constituído, conforme o estipulado no artigo

23º do Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, tendo reunido na data da sua

constituição. A próxima reunião será destinada à aprovação de regimento interno, que

já se encontra elaborado.
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4.3.2 – Acção Social Escolar da Câmara

4.3.2.1 – Auxílios Económicos

Os Auxílios Económicos constituem uma modalidade de apoio sócio-educativo,

destinada em exclusivo, a alunos inseridos em agregados familiares gravemente

carenciados, cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações

para fazer face aos encargos com livros e material escolar.

Assim, no ano lectivo 2004/05 foram contempladas com este apoio 42 crianças, num

total de 28 agregados familiares. No Agrupamento de Escolas de Castro Daire, foram

contempladas por este apoio 24 crianças (16 agregados familiares), desagregadas por

8 escolas. Na área do Agrupamento de Escolas de Mões foram contempladas 18

crianças (12 agregados familiares), num total de 8 escolas.

Quadro n.º 39
Auxílios económicos atribuídos 2004/05

1.º CEB
N.º de Apoios
concedidos

N.º de agregados
familiares apoiados

Almofala 2 2
Cabril 5 3

Castro Daire 4 4
Fareginhas 4 3

Cujó 3 1
Ester 3 1

Monteiras (Carvalhas) 2 1
S. Joaninho 1 1A

gr
up

am
en

to
 d

e
Es

co
la

s 
de

 C
as

tr
o

D
ai

re

TOTAL 24 16
Alva 4 3
Cela 2 1
Mões 2 2

Moledo 4 1
Pepim 1 1

Póvoa do Veado 1 1
Reriz 3 2

Soutelo 1 1A
gr

up
am

en
to

 d
e

Es
co

la
s 

de
 M

õe
s

TOTAL 18 12
TOTAL GERAL 42 28

Fonte: Gabinete de Acção Social, Câmara Municipal de Castro Daire
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De salientar que a concessão deste apoio depende de candidatura a efectuar,

anualmente, no Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Castro Daire a qual,

após análise técnica, determinará a concessão ou não do referido apoio.  As condições

para a referida concessão encontram-se estabelecidas no Regulamento Municipal de

Acção Social Escolar.

4.3.2.2 – Transportes Escolares

A disponibilização do serviço de transportes escolares entre o local de residência e os

estabelecimentos de ensino é devido10 a todos os alunos  dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do

Ensino Básico e Secundário, quando residam a mais de 3 ou 4 Km do respectivo

estabelecimento de ensino. O transporte escolar é gratuito para os estudantes que

frequentam o ensino básico.

Aos alunos do ensino secundário, a Autarquia comparticipa em 50% do valor total do

passe escolar, sendo o restante pago pelo aluno, ressalvando situações de

comprovada carência económica, nas quais o aluno, mediante candidatura a auxílios

económicos, poderá ser integralmente comparticipado.

Relativamente ao serviço de transporte escolar das crianças que frequentam o 1.º ciclo,

o número de crianças transportadas este ano lectivo consta na tabela que se segue:

10 Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro.
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Quadro n.º 40

Transportes escolares – 1.º CEB

Escola do 1.º CEB N.º de crianças
transportadas

Mosteiro de Cabril
 (Tulha Nova; Pereiró; Moimenta; Santarém; Vila Maior; Sobreda)

18

A
gr

up
am

en
to

de
 E

sc
ol

as
 d

e

C
. D

ai
re Castro Daire

(Vale de Matos; Mosteiro, Ponte Pedrinha; Ponte de Boto)

19

Mões
Canado, Porto Seixo; Moita; Cerdeiró; Quinta do Azival; Covelo de

Paiva

11

A
gr

up
am

en
to

 d
e

Es
co

la
s 

de
 M

õe
s

Reriz
Raso; Avó; Gafanhão; Grijó

5

TOTAL 53
Fonte: Gabinete de Acção Social, Câmara Municipal de Castro Daire

As crianças que usufruem de transporte escolar para frequentarem as Escolas do 1.º

Ciclo do Ensino Básico de Mosteiro de Cabril e Castro Daire, são transportadas em

viaturas do município.

Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Mões, os transportes escolares para as

escolas de Reriz e Mões, os alunos são transportados em táxi, dada a impossibilidade

de os mesmos serem efectuados em viaturas do município, por insuficiência das

mesmas.

4.3.2.3 – Componente sócio-educativa de apoio à família

(serviço de almoço/Prolongamento de Horário)

O Decreto-Lei supra citado refere ainda que “os Ministérios da Educação e da

Solidariedade e Segurança Social devem assegurar a articulação institucional

necessária à expansão e desenvolvimento da rede de educação pré-escolar, de acordo
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com os objectivos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-escolar,

nomeadamente no que respeita:

a) À educação da criança e à promoção da qualidade pedagógica dos serviços

educativos a prestar;

b) Ao apoio às famílias, designadamente, no desenvolvimento de actividades de

animação sócio-educativa, de acordo com as suas necessidades;

c) Ao apoio financeiro a conceder aos estabelecimentos de educação pré-

escolar.”

Assim sendo, no âmbito da componente de apoio à família, os estabelecimentos de

educação pré-escolar de Mões e Castro Daire possuem o serviço de almoço e

prolongamento de horário. Os estabelecimentos de educação pré-escolar de

Fareginhas, Reriz, Mosteiro de Cabril e Alva apenas dispõem de serviço de almoço.

Quadro n.º 41

Número de crianças a usufruírem da componente sócio-educativa de apoio às famílias

Fonte: Gabinete de Acção Social, Câmara Municipal de Castro Daire

11 O serviço de almoço no J.I. de Picão ainda não está em funcionamento. Este número corresponde às
crianças inscritas, sendo que a implementação deste serviço será feita brevemente.

12 O serviço de almoço no J.I. de Termas do Carvalhal ainda não está em funcionamento. Este número
corresponde às crianças inscritas, sendo que a implementação deste serviço será feita brevemente.

Jardim-de-infância
N.º de crianças com
serviço de almoço

N.º de crianças com
Prolongamento de Horário

Cabril (Mosteiro) 9 -

Castro Daire 3 18

Fareginhas 15 -A
gr

up
am

en
to

 d
e

Es
co

la
s 

de
 C

as
tr

o

D
ai

re

Picão11 8 -

Alva 10 -

Mões 25 22

Reriz 11 -

Termas do Carvalhal12 6 -

A
gr

up
am

en
to

de
 E

sc
ol

as
 d

e

M
õe

s

TOTAL 87 40
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O serviço de almoço abrange também algumas escolas do 1.º ciclo, conforme consta

da tabela que se segue, onde consta o número de crianças que, respectivamente,

usufruem desse serviço.

Quadro n.º 42
N.º de crianças do 1.º CEB a usufruírem do serviço de almoço

1.º CEB
N.º de crianças com serviço de almoço

Almofala 1

Cabril 14

Castro Daire 17

Fareginhas 20

Monteiras (Carvalhas) 1413

A
gr

up
am

en
to

 d
e

Es
co

la
s 

de
 C

as
tr

o

D
ai

re

Picão 1214

Mões 40

A
gr

up
am

e

nt
o 

de

Es
co

la
s 

de

Reriz 11

TOTAL 78

                                                 Fonte: Gabinete de Acção Social, Câmara Municipal de Castro Daire

4.3.2.4 – Bolsas de Estudo

A atribuição de bolsas de estudo visa proporcionar apoio àqueles  que, em virtude da

sua situação económica, têm dificuldades em prosseguir os estudos, sendo também,

um modo de estimular a frequência de cursos  superiores, melhorando o tecido

académico concelhio, colaborando na formação de quadros superiores na área

13 O serviço de almoço na escola do 1.º CEB de Carvalhas ainda não está em funcionamento. Este
número corresponde às crianças inscritas, sendo que a implementação deste serviço será feita
brevemente.

14 O serviço de almoço na escola do 1.º CEB/J.I. de Picão ainda não está em funcionamento. Este
número corresponde às crianças inscritas, sendo que a implementação deste serviço será feita
brevemente.
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geográfica, contribuindo, dessa forma para o desenvolvimento social, económico e

cultural do concelho.

Assim, a Câmara Municipal atribui, anualmente até seis bolsas de estudo, de montante

igual a metade do salário mínimo nacional, durante 10 meses, desde que os candidatos

cumpram os requisitos estabelecidos no regulamento municipal para atribuição de

bolsas de estudo ao ensino superior. Na atribuição privilegia-se, entre outros factores, a

carência económica do agregado familiar e o mérito académico do candidato.
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Acção Social
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V. Acção Social

O papel do apoio social na formação das capacidades

humanas e no desenvolvimento humano é fundamental

                                                                (PNUD, 1999:77)

“A acção social é um sistema que tem como objectivos fundamentais a prevenção e

reparação de situações de carência e desigualdade sócio-económica, de dependência,

de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção

comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respectivas capacidades”  (ISS,

2005).

Destina-se “também a assegurar a especial protecção aos grupos mais vulneráveis,

nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem como a outras

pessoas em situação de carência económica ou social, disfunção ou marginalização

social” (ISS, 2005).

A protecção da acção social realiza-se através da concessão de prestações

pecuniárias, de carácter eventual e em condições de excepcionalidade, de prestações

em espécie, acesso à rede nacional de serviços e equipamentos sociais e apoio a

programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais (ISS,

2005).
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5.1- A Acção Social no Concelho de Castro Daire

O Município de Castro Daire tem vindo a alargar a sua área de intervenção social, fruto

das necessidades constantemente demonstradas pela sua população. Mas à

semelhança de outros concelhos do interior tem sido construído um caminho lento, mas

profícuo, com base num trabalho integrado assente na mobilização da comunidade e

das instituições existentes.

5.1.1 - As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

De acordo com a definição legal, “são instituições particulares de solidariedade social

as constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito

de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os

indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou por corpo autárquico”

(Dec-lei 119/83). Os seus fins, inicialmente (1979) restringidos ao âmbito da segurança

social, são através daquele diploma alargados a outros sectores da política social,

designadamente saúde, educação, formação profissional e habitação.
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No concelho, foram surgindo alguns registos de IPSS, num total de 11, mas apenas 6

prestam serviço efectivo, conforme mapa que se apresenta:

Quadro n.º 43
IPSS’S concelhias

IPSS
registadas

Ano
registo

Com
actividade

social

Valências
desenvolvidas

Creche

Jardim de Infância

Apoio Domiciliário

Centro do Dia

Lar de Idosos 1

Lar de Idosos 2

Sta Casa da Misericórdia de
Castro Daire 1982 X

ATL

Apoio Domiciliário
Centro Social da Paróquia

de Mões 1990 X
Centro de Dia

Centro Social Paroquial de
Cujó 1991 Sem valências

Centro Social Paroquial de
Mamouros 1992 X Apoio Domiciliário

Associação Solidariedade
Social da Relva 1993 Sem valências

Associação Cultural e Social
S. Joaninho 1993 X Apoio Domiciliário

Associação S. Social das
Lançadeiras de Picão 1995 Sem valências

Centro Social e Paroquial de
Lamelas 1999 Sem valências

Ciática - Centro de Bem
Estar Social, CRL 1999 Sem valências

Lar de Idosos
Instituição de Solidariedade

Sta. Isabel 2000 X

Apoio Domiciliário

Casa do Povo de Parada 2000 X Apoio Domiciliário

            Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Viseu
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Para além destas, temos a ASSOL que, apesar de ter sede num concelho vizinho, dá

resposta na área da deficiência e formação profissional no nosso concelho.

As sete IPSS em actividade estão distribuídas da seguinte forma:

Mapa 3

Vamos fazer uma breve abordagem a cada uma das sete instituições, tendo como base

de informação os dados fornecidos pelas próprias instituições em Setembro de 2004,

onde consta o ano da sua constituição, as valências que prestam, a área geográfica de

intervenção, o nº de utentes distribuídos segundo o sexo e a idade, bem como as listas

de espera, de acordo com informações disponibilizadas por estas.
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As valências disponibilizadas pelas IPSS’s locais são as seguintes:

• Lar de Idosos

Têm como objectivo geral e principal assegurar a habitação, satisfazer as

necessidades básicas, contribuindo para o retardamento do processo de

envelhecimento e para a promoção do relacionamento do idoso com a comunidade.

Os utentes dos Lares usufruem de um conjunto de serviços: refeições (pequeno

almoço; almoço, lanche, jantar e complemento nocturno para todos os que solicitarem),

alojamento, higiene pessoal, tratamento da roupa, acompanhamento a consultas

médicas e outros serviços exteriores, serviço médico e de enfermagem, aulas de

educação física e ocupação dos tempos livres.

• Centro de Dia – CD

É uma resposta social, que consiste na prestação de um conjunto de serviços para a

manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. Visa promover o convívio e o

relacionamento entre o idoso e a comunidade.

• Serviço de Apoio Domiciliário  SAD

Consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio do

utente, que por motivos de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam

assegurar temporariamente ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades

básicas e /ou actividades da vida diária. Normalmente é prestado apoio em diversas

áreas tais como: alimentação (almoço e jantar diferenciado), cuidados de higiene

pessoal e de habitação, tratamento de roupa, acompanhamento ao médico e outros
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serviços considerados necessários pelo utente. O serviço decorre todos os dias da

semana, incluindo fins-de-semana e feriados.

• Creche

Tem como objectivos: proporcionar à criança um desenvolvimento individual e social

quando este não é possível no meio familiar, proporcionar o atendimento

individualizado da criança, num clima de segurança afectiva e física que contribua para

o seu desenvolvimento global; colaborar estreitamente com a família na partilha de

cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança bem como

colaborar com outros organismos na detecção de qualquer inadaptação ou deficiência

e posterior encaminhamento.

• Jardim Infantil

Destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 3 anos de idade e o

ingresso no primeiro ciclo. Tem como objectivo contribuir para a igualdade de

oportunidades no acesso à escola e no sucesso da aprendizagem, proporcionar à

criança condições de bem estar e segurança, incentivar as famílias no processo

educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade.

• ATL

Destina-se a proporcionar actividades no âmbito da animação sócio-cultural a crianças

a partir dos 6 anos de idade e a jovens de ambos os sexos até aos 12 anos,

proporcionando-lhes actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas e desportivas. As
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crianças e jovens frequentam os serviços em horário pós-escolar e durante os períodos

de férias.

• Formação Profissional

Conjunto de actividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades,

atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercício das funções próprias

duma profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo de actividade.

 As valências referidas são desenvolvidas nas IPSS do concelho, que agora se

descrevem:

5.1.1.1 – Associação Cultural e Social de São Joaninho

Esta associação foi constituída em 1992 com a finalidade de implementar iniciativas

culturais, desportivas e de âmbito social, nomeadamente e de modo especial o apoio

domiciliário e o centro de dia.

Em termos culturais, pretendeu essencialmente realizar espectáculos de teatro, música

e leitura, e em termos desportivos, criou uma equipa de futebol masculino e incentivou

o futebol feminino e juvenil. Conta ainda com serviço de bar, jogos tradicionais, escola

de música e está a iniciar a formação de um grupo de rancho folclórico infantil.

No âmbito social, teve como prioridade o seu reconhecimento enquanto IPSS que

originou o início da valência de SAD em 2002, tendo acordo estabelecido com a

Segurança Social para prestar apoio a 22 idosos.
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O Serviço de Apoio Domiciliário conta com 4 funcionárias que asseguram esta valência

em três freguesias, nomeadamente em S. Joaninho, Cujó e Almofala. De S. Joaninho

tem actualmente 12 utentes com idades compreendidas entre os 51 e os 90 anos,

sendo quatro do sexo masculino e 8 do sexo feminino. De Cujó tem 6 utentes com

idades compreendidas entre os 71 e os 92 anos, sendo 2 do sexo masculino e 4 do

sexo feminino. Da freguesia de Almofala servem também o lugar de Bustelo,

estendendo o apoio a 16 utentes com idades compreendidas entre os 51 e os 87 anos,

sendo em igual número de homens e mulheres.

Este serviço tem vindo progressivamente a crescer, tanto que em 2002 iniciou com 26

idosos, entrando mais 17 em 2003 e mais 4 em 2004. Actualmente o serviço conta com

34 utentes, porque, entretanto, alguns utentes faleceram e/ou saíram do serviço.

Aliado ao SAD, a Associação conta com a valência de Centro de Dia, que embora

actualmente não esteja em funcionamento, tem tido várias solicitações. O serviço de

Centro de Noite é também objecto de vários pedidos.

5.1.1.2 – Associação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL)

A ASSOL é uma instituição privada sem fins lucrativos que desenvolve diversos

programas de apoio para pessoas com dificuldade de inserção social, resultantes de

alguma limitação das suas capacidades de aprendizagem, intelectuais, físicas ou

sensoriais.

A ASSOL decidiu alargar a sua acção ao concelho de Castro Daire em 2000, com o

objectivo de responder às necessidades das pessoas com deficiência que não tinham

acesso a formação profissional ou outra forma de integração socio-profissional. Teve

também como objectivo ser o ponto de partida para o desenvolvimento de uma



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

77

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

entidade local que se vocacionasse para o apoio às pessoas com deficiência em todas

as suas dimensões.

Assim, em 2001 realizou o seu primeiro curso de formação profissional contando com o

apoio da Santa Casa da Misericórdia em termos de instalações. O financiamento das

acções desenvolvidas é assegurado pelo Instituto de Emprego e Formação

Profissional, com o apoio do Fundo Social Europeu.

No pólo de Castro Daire, esta Associação emprega 5 pessoas (2 técnicos de

acompanhamento, 2 formadoras da formação sócio-cultural e 1 monitora), e presta

formação profissional a 40 formandos, dos quais 19 são homens e 21 são mulheres.

Por idades, apresentam a seguinte distribuição:

Quadro n.º 44

N.º de formandos, por idades

Idade 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 30 31 32

Nº Formandos 5 2 4 4 6 1 2 3 4 2 2 3 2

Fonte: ASSOL

Dos 40 formandos, 36 são provenientes do concelho de Castro Daire, distribuídos por

quase todas as freguesias, sendo os restantes 1 de São Pedro do Sul e 3 de Vila Nova

de Paiva.

Para além da actividade descrita, a ASSOL colabora no desenvolvimento de outros

projectos para o apoio a pessoas com deficiência. Contudo, no desempenho das suas

acções, reconhece como principais obstáculos certas situações pessoais e familiares,

que se revelam precárias a ponto de impossibilitarem o acesso de pessoas com

deficiência aos seus serviços, e a deficiente rede de transportes públicos.
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5.1.1.3 – Casa do Povo de Parada

Esta instituição, constituída em 1973, tem como principais objectivos o apoio socio-

cultural, desportivo, recreativo e na saúde, às populações rurais das freguesias de

Parada, Cabril e Ester, através da cooperação com outras instituições.

A sua principal e única valência é o serviço de apoio domiciliário, que se iniciou em

Julho de 2001, com 20 idosos. Em 2002 aumentaram o número de idosos para 25,

apesar do acordo com a Segurança Social só abranger 20. Mesmo assim, possuem

uma lista de espera de 11 pedidos. Todos estes beneficiários residem nas freguesias

de Parada de Ester (7 utentes) e Cabril (15 utentes), mas é intenção desta instituição

alargar o apoio à freguesia de Ester e criar um Centro de Dia nas instalações

existentes.

Em Setembro de 2004, apresentaram candidatura ao PAII, no sentido de alargarem a

sua área de intervenção até à freguesia de Ester. Futuramente, pretende avançar com

um projecto de construção de um Lar de Idosos.

5.1.1.4 – Centro Social Paroquial de Mamouros

O Centro Social e Paroquial de Mamouros tem como principais objectivos prestar apoio

aos paroquianos de Mamouros, e paróquias vizinhas, primordialmente aqueles que as

necessidades sociais se revelem mais prementes.

Esta Instituição foi constituída em Maio de 1993, tendo iniciado o serviço de apoio

domiciliário em Junho de 2003. Neste momento a Instituição presta apoio domiciliário a

15 utentes, sendo que 7 deles são homens e 8 são mulheres. Estes utentes têm idades

compreendidas entre os 60 e 93 anos, sendo excepção 2 utentes que têm
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respectivamente 36 e 39 anos. Da freguesia de Mamouros são 13 os utentes

abrangidos, enquanto que os restantes são, um da Freguesia de Mões e outro de

Moledo. Neste apoio domiciliário a Instituição tem um acordo de cooperação com a

Segurança Social.

O Centro Social conta, actualmente, com 4 funcionários, e espera no futuro melhorar o

serviço prestado, aumentando o número de utentes beneficiários, bem como alargar o

serviço a outras iniciativas de interesse para os utentes.

5.1.1.5 – Centro Social da Paróquia de Mões

O Centro Social e Paroquial de Mões tem como seus objectivos fundamentais a

promoção integral de todos os paroquianos, o seu aperfeiçoamento cultural, espiritual e

moral, num clima de convivência e solidariedade humana, cristã e social. A sua acção

dirige-se primariamente às camadas mais desfavorecidas e necessitadas, como são os

idosos e outros marginalizados da sociedade.

A data da constituição desta instituição é 11 de Setembro de 1990, mas o início oficial e

efectivo das suas actividades das valências de Centro de Dia(CD) e Apoio

Domiciliário(AD) registou-se em 01 de Março de 1996.

A valência de Centro de Dia presta serviço a 17 utentes, sendo 3 homens e 14

mulheres, com idades compreendidas entre 52 e 84 anos, o serviço de apoio

domiciliário abrange 25 utentes, sendo 6 homens e 19 mulheres, com idades

compreendidas entre 68 e 91 anos. De momento, todos os utentes residem na área da

freguesia de Mões.
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O acordo de cooperação desta instituição com a Segurança Social abrange 15 utentes

em Centro de Dia e 20 em Apoio Domiciliário. Em lista de espera encontram-se 13

utentes para Centro de Dia e 17 em Apoio Domiciliário.

Neste momento a instituição tem ao seu serviço 8 funcionárias, com voluntários na

direcção, secretaria e administração.

Além dos serviços quotidianos, a instituição tem marcado de forma especial as quadras

festivas, tem feito duas viagens/ano, celebrado o dia do idoso, o magusto, e

proporcionado convívios com outras instituições.

Neste momento o Centro abrange cerca de metade da freguesia de Mões com apoio

domiciliário, sendo que o objectivo futuro de curto prazo é atingir toda a freguesia com

este serviço.

5.1.1.6 –Instituição de Solidariedade Santa Isabel

A Instituição de Solidariedade Santa Isabel foi criada com objectivo de apoiar os idosos

que, por questões de várias ordens, estão incapacitados ou apresentam sérias

dificuldades na realização das tarefas domésticas ou dificuldades de locomoção,

prevenindo desta forma a degradação da condição física, o isolamento social e o

abandono da pessoa idosa.

A Instituição foi constituída em 23 de Março de 2003, tendo as suas valências iniciado

funções  em Agosto de 2002 para o apoio domiciliário e em Setembro de 2003 para o

Lar.
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No que respeita ao número de utentes, o serviço de apoio domiciliário conta com 20

beneficiários, 12 deles homens e 8 mulheres, com idades compreendidas entre os 72 e

92 anos. No Lar o número de utentes é de 16, 8 deles homens e 8 mulheres, com

idades entre os 51 e 97 anos. Geograficamente estes utentes estão distribuídos por

várias freguesias. No serviço de Apoio Domiciliário 17 utentes são da freguesia de

Pinheiro, sendo os restantes 3 das freguesias de Picão, Ermida e Ester, pertencendo

um a cada freguesia. No serviço de Lar existem 8 utentes da freguesia de Pinheiro, 2

utentes da freguesia de Parada de Ester, e 5 utentes das freguesias de Ester,

Pretarouca, Viseu, Tendais e Penude.

A Instituição tem um acordo estabelecido com a Segurança Social para a valência de

Apoio Domiciliário para 25 utentes.

A lista de espera da instituição é de 2 utentes para o apoio domiciliário, e 11 no serviço

de Lar.

Actualmente, a instituição conta com 9 funcionários e um estagiário de psicologia.

5.1.1.7 –Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire - SCMCD

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire, foi fundada a 6 se

Setembro de 1861, com o objectivo de satisfazer carências sociais e praticar actos de

culto católico. Desta forma, a instituição tem desenvolvido actividades de modo a poder

pôr à disposição da comunidade castrense, as seguintes valências: Lar de Idosos,

Centro de dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Creche, Jardim de Infância e ATL.

Futuramente irá ter uma Unidade de Internamento que se encontra em fase de

acabamentos, destina-se ao utilizador da rede de cuidados de saúde continuados a
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quem sejam prescritos cuidados em regime de internamento. Têm acesso os cidadãos

que, na sequência de internamento hospitalar ou por situação de doença que não

careça de elevada tecnologia diagnóstica ou terapêutica hospitalar, se encontrem em

situação de perda de funcionalidade ou em situação de dependência, e que necessitem

da prestação de cuidados de recuperação em regime de internamento.

Actualmente, os utentes estão distribuídos da seguinte forma:

Quadro n.º 45
Valências e n.º de utentes

VALÊNCIA N.º DE UTENTES N.º DE UTENTES COM
ACORDO

LAR SECTOR I 36 36
LAR SECTOR II 40 40
CENTRO DE DIA 15 15

APOIO DOMICILIÁRIO 31 23

CRECHE 55 31

JARDIM INFANTIL 53 42

ATL 49 20

Fonte: SCMCD  - Listagem de Utentes - Serviços Administrativos.

Gráfico n.º 19
Número de utentes, por serviço

Fonte: SCMCD - Listagem de Utentes- Serviços Administrativos.

Nº de Utentes por serviço
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Valência de LAR:

O Lar Sector I foi criado em 1983, tendo actualmente 36 utentes em Lar e 4 em Centro

de Dia. Tem utentes das freguesias de Castro Daire, Gosende, Parada de Ester,

Lamelas, Almofala, Campo Benfeito, Mesio e Ermida.

Conta com 23 funcionários, designadamente: 1 directora de Serviços, 2 Assistentes

Administrativos, 1 Animadora Cultural, 1 Encarregada de Sector, 1 Cozinheira, 1

Ajudante de Cozinha, 10 Ajudantes de Lar e Centro de Dia e 6 Auxiliares de Serviços

Gerais.

O Lar Sector II foi inaugurado em 1998, no edifício do antigo Hospital de Castro Daire,

propriedade da SCMCD, e actualmente conta com 40 utentes na valência de Lar e 11

na valência de Centro de Dia. Estes utentes são oriundos das seguintes freguesias:

Castro Daire, Ester, Mamouros, Moledo, Almofala, Gosende e Monteiras e têm uma

média de idades de 81 anos.

Este Lar tem como recursos humanos 27 funcionárias, nomeadamente: 2 Técnicas de

Serviço Social (uma em regime de POC), 1 Encarregada Geral, 2 Cozinheiras, 12

Ajudantes de Lar e Centro de Dia e 10 Auxiliares de Serviços Gerais.

Valência de SAD:

Este serviço funciona todos os dias, incluindo fins-de-semana e feriados, das 09h00 às

17h00, a partir do sector II. É assegurado por 4 funcionárias que têm ao seu dispor

duas viaturas.

Actualmente, são atendidos 28 utentes, sofrendo um elevado grau de isolamento,

vivendo sós ou com familiares em iguais condições de vulnerabilidade.
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Dá resposta a 5 freguesias, como: Castro Daire, Monteiras, Mezio, Moura Morta e

Ribolhos. A maioria dos utentes usufrui de todos os serviços sendo a alimentação e o

serviço de saúde os serviços que todos solicitam, logo desde início.

Valência de Creche:

Funciona desde 1982, em edifício adaptado para o efeito, assegurando o atendimento

entre as 7h50 e as 19h00, a crianças com idades compreendidas entre os quatro

meses e os dois anos de idade. A lotação é de 46 crianças, mas actualmente está a

dar resposta a 55. Está a funcionar em 3 salas: sala dos bebés com 22, sala do 1 ano

com 22 crianças e a sala dos 2 anos com 23 crianças.

A creche conta com 6 ajudantes de acção educativa e uma funcionária em regime de

programa ocupacional.

Valência de Jardim-de-infância:

O Jardim-de-infância apoia 53 crianças, distribuídas por 3 salas: a sala dos 3 anos com

19 crianças, a sala dos 4 anos com 18 crianças e a sala dos 5 anos com 16 de

crianças. O horário de funcionamento é das 08h00 às 19h00. Esta valência, na

componente pedagógica, conta ainda com aulas de ginástica, aulas de música e

actividades no Centro Municipal da Cultura.

Valência de ATL:

Foi criada em 2003 e para o ano lectivo 2004/05 vai dar resposta a 49 crianças. Este

equipamento presta serviço de alimentação, almoço e lanche, transporte e apoio

pedagógico. Como recursos humanos têm ao dispor uma técnica de actividades de

tempos Livres e 2 ajudantes de ocupação.
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As crianças que usufruem deste equipamento pertencem aos seguintes lugares: Castro

Daire, Reriz, Pepim, Almofala, Fareja, Moura Morta e Lamelas.

5.1.2 - Taxas de cobertura

Quadro n.º 46

Taxas de cobertura, das valências de Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar de idosos

      Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, 2004

Concelhos Centro de Dia Apoio Domiciliário Lar de Idosos

Armamar 1,0% 2,2% 5,5%

Carregal do Sal 0,2% 4,8% 2,4%

Castro Daire 0,8% 3,2% 1,7%

Cinfães 0,6% 2,9% 1,3%

Lamego 2,6% 2,2% 2,9%

Mangualde 1,9% 4,5% 3,9%

Moimenta da Beira 0,7% 5,5% 1,3%

Mortágua 0,9% 1,8% 3,4%

Nelas 2,3% 2,4% 3,3%

Oliveira de Frades 0,2% 1,3% 2,5%

Penalva do Castelo 1,7% 8,3% 2,1%

Penedono 1,2% 4,5% 5,6%

Resende 0,0% 1,4% 2,1%

Santa Comba Dão 1,9% 3,4% 3,0%

S. João da Pesqueira 2,0% 2,3% 2,8%

S. Pedro do Sul 0,0% 2,7% 3,5%

Satão 0,9% 2,6% 3,2%

Sernancelhe 5,6% 5,2% 4,2%

Tabuaço 2,6% 3,3% 5,2%

Tarouca 2,8% 4,9% 3,6%

Tondela 1,2% 2,0% 5,6%

Vila Nova de Paiva 3,6% 6,2% 4,3%

Viseu 2,5% 4,0% 3,0%

Vouzela 0,0% 3,0% 2,2%
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Do quadro anterior constam  as taxas de cobertura das valências de Serviço de Apoio

Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD) e Lar de Idosos, em todos os concelhos do

distrito de Viseu.  Pareceu-nos importante a sua apresentação, isto porque nos permite,

comparativamente, uma noção mais real da cobertura destas valências no concelho de

Castro Daire.

Assim, no que se refere às taxas de cobertura do SAD verificamos que existem 11

concelhos com taxas de cobertura superiores a Castro Daire (3,2%), no entanto esta é,

das três, a valência que apresenta maior cobertura, apesar da sua manifesta

insuficiência.

Ao nível de Centro de Dia, Castro Daire apresenta uma cobertura de 0,8%, ou seja, a

quarta taxa mais baixa entre os concelhos que integram o distrito de Viseu. Apenas S.

Pedro do Sul, Vouzela, Resende (0,0%), Oliveira de Frades, Carregal do Sal (0,2%) e

Cinfães (0,6%) apresentam taxas mais baixas.

No que se refere à valência de Lar de Idosos, o concelho apresenta a segunda mais

baixa taxa de cobertura do distrito (1,7%). Apenas os concelhos de Cinfães e Moimenta

da Beira apresentam taxa de cobertura inferior (1,3%). Os restantes 21 concelhos que

compõem o distrito apresentam taxas de cobertura da valência de Lar de Idosos

superior a Castro Daire.

Podemos então concluir que grande parte do concelho de Castro Daire se encontra a

descoberto, no que toca a estas valências. Esta constatação assume carácter tanto

mais preocupante quanto sabemos, por um lado, da extensão e dispersão do concelho

e, por outro, do duplo envelhecimento que afecta a população concelhia.

Sabendo o raio de cobertura das valências instituídas no concelho, devemos aqui frisar

que, a descoberto relativamente ao serviço de Apoio Domiciliário se encontram as
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freguesias de Moledo, Gosende, Mesio, Monteiras, Reriz, Gafanhão, Pepim e parte da

freguesia de Mões.

Analisemos, agora, as taxas de cobertura das valências de apoio à infância – Creche e

ATL.

Quadro n.º 47

Taxas de cobertura, das valências de Creche e ATL

Concelho Creche ATL
Armamar 6,1% 0,0%

Carregal do Sal 2,5% 0,0%
Castro Daire 4,0% 2,1%

Cinfães 2,0% 0,7%
Lamego 8,4% 4,3%

Mangualde 13,5% 5,1%
Moimenta da Beira 7,3% 10,6%

Mortágua 5,7% 17,7%
Nelas 18,0% 4,3%

Oliveira de Frades 11,8% 3,1%
Penalva do Castelo 0,0% 0,0%

Penedono 17,9% 0,0%
Resende 2,2% 0,0%

Santa Comba Dão 10,5% 4,0%
S. João da Pesqueira 3,3% 0,0%

S. Pedro do Sul 6,2% 3,0%
Satão 6,9% 5,5%

Sernancelhe 6,1% 0,0%
Tabuaço 7,4% 2,5%
Tarouca 4,2% 1,4%
Tondela 8,7% 6,5%

Vila Nova de Paiva 11,3% 5,8%
Viseu 13,3% 12,7%

Vouzela 7,5% 3,8%
           Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, 2004



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

88

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

Relativamente à valência de Creche,  Castro Daire apresenta uma cobertura de 4,0%.

No cômputo geral do distrito, apenas  cinco concelhos apresentam taxa de cobertura

inferior a Castro Daire, a saber, Penalva do Castelo (0,0%), Cinfães (2,0%), Resende

(2,2%), Carregal do Sal (2,5%) e S. João da Pesqueira (3,35). Os restantes 18

concelhos apresentam, ao nível de creche, taxas de cobertura superior.

No que concerne aos ATL’S, Castro Daire apresenta a quarta menor taxa de cobertura

do distrito de Viseu. Tanto a valência de creche como a de ATL, estão apenas

disponíveis na sede de concelho, o que é manifestamente insuficiente para conseguir

dar resposta às necessidades existentes.

Mapa 4

Cobertura das valências de CD, SAD, Lar, Creche e ATL

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Viseu

Legenda:

1 Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire (Lar, CD, SAD, Creche e ATL)
2 Centro Social da Paróquia de Mões (SAD, CD)
3 Associação Cultural e Social de S. Joaninho (SAD)
4 Casa do Povo de Parada (SAD)
5 Centro Social da Paróquia de Mamouros (SAD)
6 Instituição de Solidariedade Social Sta. Isabel (Lar, SAD)

Freguesias sem resposta de SAD            Freguesias com resposta de SAD
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5.2 - A Deficiência

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a “deficiência representa

qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica

ou anatómica. Estas perdas ou alterações podem ser temporárias ou permanentes,

representando a exteriorização de um estado patológico e, em princípio, reflectem

perturbações a nível orgânico.” (Secretariado Nacional de Reabilitação, 1996:71)

5.2.1 – A deficiência no concelho de Castro Daire

Neste ponto iremos analisar, primeiramente os dados disponibilizados pelo Instituto

Nacional de Estatística (INE), porque nos permitem uma análise mais abrangente,

ainda que quantitativa, sendo que posteriormente se apresentam os dados resultantes

de um trabalho desenvolvido localmente junto de cada presidente das 22 Juntas de

freguesia do Concelho.

No quadro seguinte consta a população com deficiência, segundo o tipo de deficiência

e sexo, por grau de incapacidade atribuído.

Quadro n.º 48

População com deficiência, segundo o tipo de deficiência e sexo, por grau de incapacidade atribuído
Total Auditiva Visual Motora Mental Paralisia

Cerebral
Outra

deficiência
População c/
deficiência

HM H HM H HM H HM H HM H HM H HM H
Sem grau atribuído 512 285 52 21 122 67 118 71 77 45 14 7 129 74
Inferior a 30 % 69 47 10 6 9 5 25 20 8 5 1 - 16 11
De 30 a 59% 117 78 14 6 18 11 43 31 13 7 6 4 23 17
De 60 a 80% 164 97 8 8 12 7 65 42 36 22 7 3 36 18
Superior a 80% 165 10 6 5 21 16 52 33 39 24 12 5 35 20
Total 1027 607 90 42 182 106 303 197 173 103 40 19 239 140

 Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.
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Verificamos de do total de deficientes (1027), 29,5% apresentam deficiência ao nível

motor e 16,85% deficiência mental. Os deficientes visuais e auditivos representam,

respectivamente, 17,72% e 8,76% da totalidade dos deficientes. Com paralisia cerebral

registavam-se, em 2001, 3,9% de casos, no cômputo da população concelhia que

apresenta deficiência.

Gráfico n.º 20
População com deficiência, segundo o tipo de deficiência
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Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Verificamos de do total de deficientes (1027), 29,5% apresentam deficiência ao nível

motor e 16,85% deficiência mental. Os deficientes visuais e auditivos representam,

respectivamente, 17,72% e 8,76% da totalidade dos deficientes. Com paralisia cerebral

registavam-se, em 2001, 3,9% de casos, no cômputo da população concelhia que

apresenta deficiência.

Verificamos também que em 23,27% da população com deficiência, não está

especificado qual o tipo de deficiência, facto que exige um alerta dada a sua

percentagem.
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O concelho de Castro Daire regista uma taxa de deficiência que se situa nos 6,04%.

Importa, igualmente, analisar a deficiência por grau de incapacidade atribuído, para

uma melhor percepção da gravidade da deficiência.

Quadro n.º 49
População com deficiência, por grau de incapacidade atribuído

Grau de incapacidade atribuído N.º (%)

Sem grau atribuído 512 49,85
Inferior a 30 % 69 6,72
De 30 a 59% 117 11,39
De 60 a 80% 164 15,97
Superior a 80% 165 16,07

Total 1027 100
                                                  Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Convém, primeiramente, esclarecer o conceito de incapacidade. Assim, segundo a

Organização Mundial de Saúde (OMS) a incapacidade consiste na restrição ou falta de

capacidade para realizar uma actividade dentro dos limites considerados normais para

um ser humano.  (Secretariado Nacional de Reabilitação, 1996:23)

Através da análise do quadro anterior, facilmente concluímos que a maior parte da

população concelhia (49,85%) que regista deficiência, não se encontra incapacitada, ou

pelo menos não lhe foi atribuído qualquer grau de incapacidade. A 16,07% da

população com deficiência, foi atribuído um grau de incapacidade superior a 80%,

sendo que 15,96% registou um grau de incapacidade atribuída entre 60 a 80%. De 30 a

59% de incapacidade atribuída, encontram-se, ainda, 11,39% da população com

deficiência e apenas 6,72% apresenta um grau de incapacidade inferior a 30%.
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A média do grau de incapacidade15, registada no concelho de Castro Daire era,

segundo os censos 2001, de 31,8%. O gráfico que seguidamente se apresenta permite

uma melhor visualização do descrito.

Gráfico n.º 21
População com deficiência, por grau de incapacidade atribuído

0

200

400

600

800

1000

1200

Total S/ grau
atribuído

Inferior a 30 % De 30 a 59% De 60 a 80% Superior a 80%

                     Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

5.2.2 - A deficiência “com rosto”

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire, perante a necessidade de conhecer a

realidade do concelho de Castro Daire, no que diz respeito ao número de pessoas com

deficiência, procedeu-se à elaboração de um inquérito, que posteriormente aplicou às

pessoas (identificadas) portadoras de deficiência que residem nas 22 freguesias que

formam o concelho.  Para tal solicitou-se a colaboração dos presidentes das Juntas de

Freguesia, como já foi referido.

15 Fórmula: (População com grau de incapacidade atribuído até 30%*15 + população com grau de incapacidade entre 30-59% *
44,5 + população com grau de incapacidade entre 60-80% * 70 + população com grau de incapacidade superior a 80% * 90,5 /
população residente com grau de incapacidade atribuído).
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A recolha dos dados foi efectuada, na maioria dos casos, na residência dos inquiridos,

não tendo sido possível, em algumas das situações, os próprios responderem. Nestes

casos o inquérito foi respondido por familiares ou pelos Presidentes da Junta de

Freguesia à qual pertencem.

Até Dezembro de 2004 foram realizados 150 inquéritos, pelo que, os dados

apresentados, ainda não nos permitem uma análise completa e totalmente conclusiva.

No entanto, os dados até ao momento recolhidos já nos permitem tirar algumas ilações

acerca da problemática em causa.

Até Dezembro de 2004 efectuaram-se 150 Inquéritos, sendo as freguesias de Mões (20

casos), Monteiras (16 casos), Gosende (13 casos), Cabril (12 Casos) e Pepim (10

Casos), as que apresentam maior índice de deficiência. É também de referir que na

freguesia de Pinheiro não se registou nenhum caso de deficiência, tal como podemos

verificar no gráfico seguinte.

Gráfico n.º 22

N.º de deficientes por freguesia no Concelho de Castro Daire
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Fonte: Santa Casa da Misericórdia, (Inquérito por Questionário 2004).
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Dos 150 casos de deficiência apurados, constatou-se que 94 são do sexo masculino e

56 do sexo feminino, o que corresponde a uma percentagem de 63% para o sexo

masculino e 37 % para o sexo feminino, como se pode verificar no gráfico seguinte.

Gráfico n.º 23

     Fonte: Santa Casa da Misericórdia, (Inquérito por Questionário 2004).

No que concerne à distribuição etária, os inquiridos foram distribuídos por  intervalos de

5 anos, tendo-se verificado maior incidência nos seguintes intervalos: [31 - 35] – 19

casos; [26 – 30] – 17 casos; [36 – 40] – 15 casos e [46 – 50] – 12 casos.

É ainda, de salientar que nas idades compreendidas entre os 0 e os 15 anos se

registou um total de 17 casos de deficiência; o mesmo se verificou a partir dos 66,

inclusive, onde também se obteve um total de 17 casos. Como se pode observar no

gráfico que seguidamente se apresenta.

N.º de deficientes por sexo no Concelho de Castro
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Gráfico n.º 24

N.º de casos de deficiência, por idade

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

< 
15

]

[1
6 

- 2
0]

[2
1 

- 2
5]

[2
6 

- 3
0]

[3
1 

- 3
5]

[3
6 

- 4
0]

[4
1 

- 4
5]

[4
6 

- 5
0]

[5
1 

- 5
5]

[5
6 

- 6
0]

[6
1 

- 6
5]

[ >
66

Fonte: Santa Casa da Misericórdia, (Inquérito por Questionário 2004).

Distribuindo por tipo de deficiência verifica-se, que a percentagem da deficiência mental

destaca-se de todas as outras, uma vez que representa 48% do total dos inquiridos.

Por outro lado, constatou-se que a deficiência auditiva não se verifica isoladamente,

mas ocorre simultaneamente com outros tipos de deficiência16.

Gráfico n.º 25
Deficiência por tipo
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Fonte: Santa Casa da Misericórdia, (Inquérito por Questionário 2004).

16 Considerou-se Múltipla deficiência nos casos em que o inquirido apresentava mais que um tipo de deficiência.
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5.2.3 - Apontamento conclusivo

Tendo em conta os dados anteriormente apresentados, procederemos, agora, a uma

síntese, realçando os aspectos mais pertinentes. No que diz respeito ao número de

deficientes existente em cada freguesia, pode verificar-se, pelos dados obtidos até

Dezembro de 2004, que embora as freguesias de Mões, Monteiras, Gosende, Cabril e

Pepim se destaquem, apresentando um número mais elevado, as restantes estão num

plano semelhante, apresentando valores muito próximos.

O que se refere à distribuição dos casos de deficiência por sexo, constata-se que há

maior incidência em indivíduos do sexo masculino. De acordo com os dados obtidos,

verifica-se que no escalão etário que engloba as idades que vão dos 21 aos 50 anos,

representam 55,3% dos inquiridos, o que nos indica que mais de metade dos

deficientes existentes no concelho estão em idade activa.

Uma percentagem significativa dos inquiridos (48%), possui deficiência mental, seguida

da deficiência motora que representa 13% dos inquiridos.

Visto que ainda faltam realizar alguns inquéritos em 8 das 22 freguesias,

nomeadamente Castro Daire, Ermida, Ester, Gafanhão, Gosende, Monteiras, Parada

de Ester e Reriz, será prematuro desenvolver uma análise mais profunda e conclusiva.
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5.3 - Pensionistas

Quadro n.º 50
Pensionistas por invalidez, Velhice e Sobrevivência em 2003

Total de Pensionistas Invalidez17 Velhice18 Sobrevivência19

N.º 6604 688 4459 1457

(%) 100 10,4 67,5 22,1

 Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

O concelho de Castro Daire, em 2003, registava um total de 6604 pensionistas. Destes,

a sua maioria era por velhice (67,5%), 10,4% por invalidez e 22,1% por sobrevivência.

A percentagem de pensionistas face à população total é muito elevada, situando-se

nos 38,9% (invalidez, velhice e sobrevivência), o que ilustra bem o peso que a mesma

representa, sobretudo para a população activa.

17 Pensão de invalidez: prestação pecuniária mensal concedida em vida dos beneficiário, que, havendo
completado um prazo de garantia de 60 meses de registo de remunerações, (para todos os regimes
excluindo o regime de seguro social voluntário em que o prazo é de 72 meses com entrada de
contribuições), e antes de atingirem a idade  de reforma por velhice, se encontrarem, por motivo de
doença ou acidente, definitivamente incapacitados de trabalhar na sua profissão. No regime não
contributivo e equiparados trata-se de uma prestação concedida a trabalhadores rurais que não tiveram
possibilidade de preencher o período de garantia.

18 Pensão de Velhice: prestação pecuniária mensal, concedida em vida dos beneficiários, que tenham
completado 15 anos civis de entrada de contribuições, com uma densidade contributiva de, pelo menos,
120 dias de registo de remunerações por ano, (excluindo o regime de seguro social voluntário em que o
prazo é de 144 meses com entrada de contribuições), e com idade mínima de 65 anos, par o sexo
masculino. Para o sexo feminino a idade estava fixada em 62 anos até 1993 e, a partir de 1994, irá
evoluir de 62 para 65 com aumento de 6 meses por ano civil.

19 Pensão de Sobrevivência: Prestação pecuniária mensal concedida a familiares do beneficiário
cônjuges, ex-cônjuges, descendentes ou equiparados, ascendentes) que à data da morte tenha
completado 36 meses de contribuições, pertencentes ao regime geral da segurança social, regime
regulamentar rural, e ao regime do seguro social voluntário onde o prazo é de 72 meses com entrada de
contribuições. No regime não contributivo e equiparados trata-se de uma prestação pecuniária concedida
ao cônjuge sobrevivo dos pensionistas abrangidos pelo regime transitório dos rurais.
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Gráfico n.º 26
Pensionistas por invalidez, Velhice e Sobrevivência em 2003
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           Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Os pensionistas por velhice representam 26,24% da população concelhia, o que revela

bem o envelhecimento da população, representando  um “fardo” pesado para a

população activa concelhia. Este aspecto está analisado no capítulo geografia,

demografia e população, do presente diagnóstico.

Quadro n.º 51
Pensões pagas pela Segurança Social, em 2003 (milhares de euros)

Total de Pensões Pagas Invalidez Velhice Sobrevivência

17071 1924 12691 2456
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

A Segurança Social, em 2003, pagou 17.071 milhares de euros em pensões.  As

pensões por invalidez foram responsáveis pelo pagamento, por parte da segurança

social de 1.924 milhares de euros e as de sobrevivência por 2.456 milhares de euros.

As pensões de velhice engrossam o montante de pensões pagas por parte da

segurança social, num total de 12.691 milhares de euros.
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5.4 – Rendimento Mínimo Garantido/ Rendimento Social de Inserção
(RMG/RSI) no concelho de Castro Daire

A Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, revoga o rendimento mínimo garantido, previsto na

Lei n.º 19-A/97, de 29 de Junho, e cria o rendimento social de inserção (RSI). O RSI

“consiste  numa prestação incluída num subsistema de solidariedade e num programa

de inserção, de modo a conferir às pessoas e seus agregados familiares apoios

adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas

necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e

comunitária” (Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio).

A prestação do rendimento social de inserção assume natureza pecuniária e possui

carácter transitório e é indexado  ao montante legalmente fixado para a pensão social

do subsistema de solidariedade.

Quadro n.º 52

Beneficiários de RMG, por sexo (2003)

Beneficiários de
RMG

Sexo Idade

Total Homens Mulheres <24 anos 25-39 anos 40-54 anos >55 anos

1291 624 667 525 182 235 349

(%) 48,3 51,7 40,7 14,1 18,2 27
                   Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE
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Gráfico n.º 27

Beneficiários de RMG, por sexo (2003)

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Verificamos que os beneficiários de Rendimento Mínimo Garantido (1291) eram na sua

maioria do sexo feminino (51,7%), sendo 48,3% do sexo masculino.

Relativamente à idade dos beneficiários, 40,7% destes tinham idade inferior a 24 anos,

destacando-se, seguidamente, os beneficiários com mais de 55 anos que representam

27% da totalidade dos beneficiários. Com idades compreendidas entre 25 e 39 anos

estavam contabilizados 182 beneficiários (14,1%) ao passo que entre 40 e 54 anos o

número de beneficiários era de 235 (18,2%).

O gráfico que seguidamente se apresenta ilustra o descrito, ajudando a uma percepção

mais clara.
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Gráfico n.º 28

Beneficiários de RMG, por grupo etário (2003)
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                                                 Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Quadro n.º 53

Beneficiários de RMG, por sexo e idade (2003)

Sexo IdadeBENEFICIÁRIOS DE RMG
Homens Mulheres <24

anos

25-39

anos

40-54

anos

>55

anos

N.º 1291 624 667 525 182 235 349
C. Daire

(%) 100,0 48,3 51,7 40,7 14,1 18,2 27,0

N.º  14684 6894 7790 6154 2156 2392 3982Dão Lafões

(%) 100,0 47,0 53,0 41,9 14,7 16,3 27,1

N.º 58457 27592 30865 26334 9983 8990 13150Centro

(%) 100,0 47,2 52,8 45,0 17,1 15,4 22,5

N.º 342164 160165 181999 164184 65843 54423 57714Continente

(%) 100,0 46,8 53,2 48,0 19,2 15,9 16,9
   Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Numa análise atenta do quadro apresentado, verificamos que, à semelhança do que

sucede no concelho, quer na região Dão-Lafões, quer no centro e mesmo no cômputo

geral do país, os beneficiários de RMG são, na sua maioria, do sexo feminino e

sobretudo menores de 24 anos. De salientar, também, o peso significativo de

beneficiários com mais de 55 anos.
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Quadro n.º 54

Beneficiários de RMG, segundo o tipo de família

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Gráfico n.º 29

Beneficiários de RMG, segundo o tipo de família
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               Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Relativamente ao tipo de família, verifica-se que a maior parte dos beneficiários, ou

seja, 57,3% fazem parte integrante de famílias nucleares com filhos. As famílias

monoparentais correspondem a 17,9% dos beneficiários. Da totalidade dos

20 Família Nuclear sem filhos: família composta pelo casal (homem e mulher).

21 Família Nuclear com filhos: família composta pelo casal e seus filhos.

22 Família Alargada: situações em que coabitam dois ou mais núcleos familiares, conjugais ou monoparentais.

23 Família Monoparental: Homem ou mulher que coabita (unicamente) com os seus filhos.

24 Isolada: Homem ou mulher que vive sozinho.

Tipo de família

Total
Nuclear s/

filhos20

Nuclear c/

filhos21 Alargada22 Família

monoparental23 Isolada24

1291 183 740 15 231 122

(%) 14,2 57,3 1,2 17,9 9,4
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beneficiários, 14,2% fazem parte de uma família nuclear sem filhos; 9,4% de família

isolada e, os restantes 1,2% de família alargada.

Relativamente ao valor e duração da prestação os dados, relativos a 2003, constam do

quadro que seguidamente se apresenta.

Quadro n.º 55

Beneficiários de RMG, segundo o valor e duração da prestação, em 2003

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Gráfico n.º 30

Beneficiários de RMG, segundo o valor da prestação, em 2003
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

A maior parte dos beneficiários (56%), recebem prestações de RMG entre 50 a 200

euros, sendo que apenas 11% dos beneficiários recebem prestação inferior a 50 euros

mensais. A receber de 200 a 400 euros estavam, em 2003, 26% dos beneficiários.

Valor da prestação Duração da prestação

0-50 € 50-200 € 200-400 € 400-500 € 500 €
0-12

meses

13-36

meses

36-60

meses

 60

meses

147 728 329 49 38 73 351 340 527

11,4 56,4 25,5 3,8 2,9 5,7 27,2 26,3 40,8
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Com prestações de valores compreendidos entre 400 e 500 euros estavam 49

beneficiários (4%) e acima dos 500 euros, apenas 38 (3%).

Gráfico n.º 31

Beneficiários de RMG, segundo a duração da prestação, em 2003
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE

Quanto à duração das prestações de RMG, verificamos que a maior parte dos

beneficiários (67%) recebe prestação por um período superior a 36 meses, ou seja,

superior a 3 anos, sendo que destes 26% recebe por período entre 36 a 60 meses e

41%  por mais de 60 meses, isto é, 5 anos.  Da totalidade dos beneficiários, 27%

recebe a prestação por período de 13 a 36 meses, sendo que apenas 6% recebe

prestação por menos de 12 meses.

Importa analisar a distribuição dos beneficiários, por freguesia de residência, isto

porque nos permite uma visão mais detalhada da panorâmica global do território, neste

caso, de cada freguesia.
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Quadro n.º 56

Processos deferidos e total de beneficiários, por freguesia, em 2004

Total de
beneficiáriosFreguesia

Total
Processos
Deferidos

Total de
beneficiários

(%)
Almofala 11 35 3,7

Alva 9 21 2,2
Cabril 16 40 4,3

Castro Daire 51 148 15,8
Cujó 15 39 4,1

Ermida 6 14 1,5
Ester 12 37 3,9

Gafanhão 2 5 0,5
Gosende 16 44 4,7

Mamouros 2 2 0,2
Mezio 7 11 1,2
Mões 54 152 16,2

Moledo 60 146 15,5
Monteiras 15 45 4,8

Moura Morta 6 12 1,3
Parada de

Ester 18 56 6,0

Pepim 5 16 1,7
Picão 5 14 1,5

Pinheiro 10 33 3,5
Reriz 18 56 6,0

Ribolhos 4 8 0,9
S. Joaninho 3 5 0,5

TOTAL 345 939 100
Fonte: Serviço Local de Segurança Social (Agosto 2004)

A freguesia do concelho com maior percentagem de beneficiários é Mões (16,2%),

seguida de Castro Daire (15,8%) e Moledo (15,5%). 12,0% dos beneficiários

pertenciam às freguesias de Parada de Ester e Reriz (6,0% cada).

As freguesias que apresentavam menor número de beneficiários, eram Mamouros

(0,2%), Gafanhão (0,5%) e S. Joaninho (0,5%).
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Gráfico n.º 32

Processos deferidos e total de beneficiários, por freguesia, em 2004
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Fonte: Serviço Local de Segurança Social (Agosto 2004)

Da análise do quadro seguinte, conclui-se que, na generalidade das freguesias

concelhias, os titulares da prestação de RMG/RSI são predominantemente do sexo

feminino (62,6%).

Com menor expressividade numérica encontram-se as freguesias de Almofala, Cabril,

Gafanhão, Mesio, Mouramorta, Picão e S. Joaninho, à excepção de algumas nas quais

os titulares são maioritariamente do sexo masculino. De salientar que nas freguesias

de Gafanhão, Mesio e S. Joaninho, os titulares são exclusivamente do sexo masculino.
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Quadro n.º 57

Titulares de RMG/RSI, por sexo e freguesia, em 2004

          Fonte: Serviço Local de Segurança Social (Agosto 2004)

5.5 - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Risco são instituições não

judiciárias com autonomia funcional, cuja intervenção visa promover os direitos das

crianças e jovens e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua

Beneficiários

Freguesia
Masculinos Femininos

Almofala 6 5
Alva 3 6

Cabril 10 6
Castro Daire 13 38

Cujó 3 12
Ermida 2 4
Ester 4 8

Gafanhão 2 0
Gosende 5 11

Mamouros 1 1
Mezio 7 0
Mões 22 32

Moledo 23 37
Monteiras 3 12

Moura Morta 4 2
Parada de

Ester 4 14

Pepim 0 5
Picão 3 2

Pinheiro 4 6
Reriz 7 11

Ribolhos 0 4
S. Joaninho 3 0

TOTAL 129 216
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segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. A Comissão de

Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Castro Daire foi criada pela Portaria n.º

644/2004 de 16 de Junho e tem como base territorial o Município de Castro Daire.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens foi legalmente constituída a 26 de Abril

de 2004. Apesar de estar no início da sua actividade, até Outubro de 2004, já contava

com 11 processos a que correspondem 12 menores, dos quais 5 do sexo feminino e 7

do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 1 e os 16 anos de idade.

Gráfico n.º 33

Idades das Crianças e Jovens acompanhados
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                                     Fonte: CPCJ Castro Daire

As razões de intervenção prenderam-se sobretudo com negligência, maus-tratos

físicos, abandono escolar e comportamentos desviantes.
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Motivo de Intervenção da CPCJ
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Gráfico n.º 34

Fonte: CPCJ Castro Daire

A participação das situações, pertenceram maioritariamente aos estabelecimentos de

ensino, seguindo-se por igual número, sinalizações oriundas da própria família, do

pároco local. Do tribunal, da Câmara Municipal e dos serviços locais da Segurança

Social.

Gráfico n.º 35

                                         Fonte: CPCJ Castro Daire
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Relativamente às freguesias de onde são provenientes as crianças e jovens, destaca-

se a sede do concelho e uma das freguesias mais distantes, Moledo.

Gráfico n.º 36

                          Fonte: CPCJ Castro Daire

Composta por uma comissão alargada de 18 membros, a CPCJ possui também uma

comissão restrita de que fazem parte 7 dos membros da comissão alargada.

Além do acompanhamento dos diversos casos de denúncia em relação a maus tratos

de crianças e jovens em risco, e da execução do plano traçado, tendo em vista o bem

estar das vitimas, a CPCJ tem vindo a realizar acções de formação nas escolas do

concelho, no sentido de alertar e dotar os docentes de melhores meios de prevenção e

sinalização de acções de maus tratos a crianças e jovens. Pretendendo transmitir

conhecimentos para a identificação de situações de risco, nestas acções de formação a

Comissão pretende ainda esclarecer os procedimentos mais correctos a adoptar em

cada situação com que se deparem.
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Relativamente a situações de menores com medidas de Promoção e Protecção/

Tutelar Educativo decretadas pelo Tribunal de Castro Daire e acompanhadas pelo

Serviço Local de Segurança Social, encontra-se actualmente activos 6 processos, que

totalizam 11 crianças.

5.6 – Estruturas e Programas de Desenvolvimento Local

5.6.1- Programa Rede Social

“O Programa Rede Social foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º

197/97 de 18 de Novembro, Reconhecendo o papel das tradições de entreajuda

familiar e de solidariedade mais alargada. Pretendia-se, com base nos valores

associados a estas tradições, fomentar uma consciência colectiva e responsável dos

diferentes problemas sociais e incentivar redes de apoio social integrado  de âmbito

local” (IDS, 2001:11).

O fomento das redes de apoio social integrado, traduz-se na criação dos Conselhos

Locais de Acção Social (CLAS), constituindo estes plataformas de planeamento e

coordenação da intervenção social local.

Este programa “possui uma filosofia territorializada de intervenção, pois é no local que

os problemas acontecem e nele deverão ser encontradas soluções para os resolver, de

forma integrada e ajustada às necessidades e aos problemas dos indivíduos e/ou

famílias, envolvendo todas as entidades que actuam em determinada comunidade, não

excluindo a possibilidade de requerer recursos exógenos”. (IDS, 2001:7)

A grande finalidade do programa Rede Social é o combate à pobreza e exclusão social

numa perspectiva de promoção do desenvolvimento social, devendo permitir a



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

112

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

sinalização de casos concretos que se encontrem a descoberto na área social, criando

condições para os solucionar e/ou encaminhar para as estruturas competentes.

A Rede Social  ser capaz de articular a intervenção dos diferentes agentes locais e das

várias parcerias, por forma a promover um planeamento integrado e sistemático.

No concelho este programa está em fase de pré-diagnóstico, terminando esta com a

aprovação deste documento. O pré-diagnóstico consiste numa primeira abordagem

analítica da realidade social local, por forma a fornecer orientação para o delinear de

estratégias conducentes ao desenvolvimento social sistemático e integrado do

concelho.

5.6.2 - Gabinete de Apoio ao Emigrante

Em parceria com a Direcção geral de assuntos Consulares e Comunidades

Portuguesas, a Câmara Municipal de Castro Daire colocou ao serviço dos utentes, em

Novembro de 2004, o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), visando prestar apoio

aos (ex)emigrantes, bem como seus familiares, em todas as situações e

esclarecimento de dúvidas que possam surgir.

O GAE pretende apoiar o cidadão emigrante no regresso e inserção no concelho,

contribuindo para a resolução das mais diversas situações, tais como:

 Assuntos relacionados com a Segurança Social; Pensões,

Prestações, Subsídio, …);

 Declarações (cartas de condução, carta de caçador, efeitos

bancários, …)

 Equivalência de habilitações literárias;
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 Ingresso no Ensino Superior;

 Informação sobre legalização de veículos automóveis;

 Apoio à procura de novo emprego, criação de novas empresas

e formação profissional.

Desde a entrada em funcionamento, o GAE prestou atendimento a 4 utentes,

maioritariamente (ex)emigrantes na Suiça (3) e um na Alemanha.

Quadro n.º 58

Emigrantes atendidos, segundo o país de emigração

Países de Emigração N.º de emigrantes atendidos

Suiça 3

Alemanha 1

                           Total 4
Fonte: Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)

5.6.3 - Gabinete de Desenvolvimento Rural

O Gabinete de Desenvolvimento Rural (GDR) surge através do estabelecimento de

parceria entre o Município de Castro Daire e a Lusitânia - Associação de

Desenvolvimento Rural, com o objectivo de avaliar as potencialidades do Concelho de

Castro Daire e norte do concelho de Viseu.

O plano de acção do GDR (Plano de Acção Rural do Alto Vouga e Paiva) tem como

objectivo avaliar as potencialidades da região no âmbito da agro-pecuária, da floresta e

do desenvolvimento rural em geral. Pretende-se incentivar a realização de projectos

nestas áreas, para que se atinja um maior nível de desenvolvimento rural.
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Com este projecto espera-se promover, de uma forma estruturada, o investimento na

região, ajudando à fixação das populações, racionalização dos recursos fundiários,

diversificação das fontes de rendimento das populações, mas, principalmente,

contribuir para a melhoria do nível de vida das populações.

Neste projecto estão envolvidas as seguintes entidades:

 Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral;

  Lusitânia — Agência de Desenvolvimento Regional;

 Câmara Municipal de Castro Daire;

  Câmara Municipal de Viseu;

  Cooperativa Agrícola de Castro Daire;

  Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva.

A execução do plano de acção rural assentará sobretudo numa equipa técnica de

desenvolvimento rural composta por um técnico agrícola e um florestal que farão a

concretização das acções propostas. Esta equipa apoiará o desenvolvimento dos

projectos, explicando as vantagens da sua realização, incentivando os locais à

mudança e indicando os programas de financiamento que podem apoiar as iniciativas.
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5.6.4 - Outros  programas e iniciativas de apoio à população

5.6.4.1 - Programa  Animar

A Câmara Municipal de Castro Daire tem desenvolvido uma política direccionada à

população em geral, assente em estratégias de valorização e promoção do

desenvolvimento, autonomia e participação dos diferentes agentes em prol da melhoria

da qualidade de vida, mormente dos estratos socialmente mais desfavorecidos como

sejam os idosos e as crianças e jovens, e de um enriquecimento social e cultural das

comunidades locais.

5.6.4.1.1 – Acção Viver +

A Acção Viver +, incluída no programa Animar da iniciativa municipal, engloba

diversas iniciativas, umas já recorrentes como é o caso do Dia Concelhio do Idoso,

outras pioneiras no concelho, como é o caso do Cartão do Idoso. Este cartão permite à

população concelhia, com mais de 60 anos, ter acesso a serviços e produtos, com

significativas vantagens, tanto maiores quanto menores forem os seus rendimentos,

isto porque o referido cartão tem três categorias, que possibilitam diferentes

percentagens de desconto (Viver + Viver ++ e Viver +++).  Este projecto foi

promovido pelo município, em parceria com algumas entidades comerciais existentes

no concelho.

Quadro n.º 59

N.º de pedidos, segundo a dimensão do agregado familiar

AGREGADO FAMILIAR

1
elemento

2
elementos

3
elementos

4
elementos

5 ou mais
elementos

H M H M H M H M H M
5 57 194 212 39 48 13 11 7 8

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Castro Daire
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Da totalidade de processos entrados no Gabinete de Acção Social, para pedido do

cartão do idoso (305), verificamos que a maior parte destes correspondem a idosos

que vivem apenas com o cônjuge ou que vivem só.

5.6.4.2 – Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel de Saúde (UMS), foi um serviço implementado no concelho para

ajudar a colmatar as dificuldades sentidas pela população, principalmente a mais idosa,

dada a sua maior dificuldade de mobilidade, num concelho com 382,3 Km2, com

povoamento muito disperso e em que se assiste a uma quase total concentração de

serviços na sede do concelho.

Deslocando-se ao local de residência das pessoas, a UMS permite a medição da

tensão arterial, a verificação dos níveis de colesterol, a verificação da glicemia para

controle da diabetes. Este serviço permite, ainda, que os utentes sejam aconselhados

em questões cujo tratamento recomende medidas de outro tipo e que não possam ser

resolvidas pelo pessoal da UMS.

Quadro n.º 60

Número de pessoas atendidas pela Unidade Móvel de Saúde

 Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Castro Daire

Verificamos, que em média, cerca de 50% dos utentes que recorreram à Unidade

Móvel de saúde eram idosos. Aliás estes são sobretudo os principais beneficiários,

dada a sua acrescida dificuldade de mobilidade.

Outubro Novembro Dezembro/04
Pessoas atendidas 625 1404 805
> 65 anos 312 540 425
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VI. A Habitação, a Habitação Social e as Infraestruturas

Ao longo do presente capítulo, iremos explanar, a nível nacional, a evolução da

habitação e dos regimes de ocupação bem como das condições existentes nas

habitações, na região centro (inexistência electricidade e instalações sanitárias).

Seguidamente tentaremos aprofundar as questões da habitação no concelho de Castro

Daire, analisando a tipologia familiar, a dimensão das famílias, alojamentos familiares e

edifícios existentes.

Analisaremos, também, as condições de habitabilidade  dos alojamentos concelhios,

por forma a conhecer os principais problemas que afectam a habitação.

6.1 - A habitação na Região Centro e em Portugal

As condições de habitação constituem indicador privilegiado

para a detecção das fracções mais marginalizadas da população

(Rosa Couto, 1999)

A habitação constitui, indubitavelmente,  a expressão mais visível da condição social da

população. Um dos principais problemas da população portuguesa reside,

precisamente, na carência de alojamentos e de equipamentos complementares, o que

constitui um grave problema humano e um forte condicionante do progresso económico

do país.

Ao constituir um problema social, a habitação não é indissociável das condições de

mercado e do próprio acesso aos recursos, relacionadas com as formas de
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organização do trabalho, que propiciam a concentração de grande número de

habitantes nos grandes centros e  nas suas zonas de influência.

Quadro n.º 61

Alojamentos clássicos ocupados como residência habitual, por regimes de ocupação (%), em 2001

Regimes de ocupação 1981 1991 2001
Variação

1981-1991
Variação

1991-2001
Propriedade do ocupante 56,6 64,7 75,1 +26,2 +16,0

Propriedade de outras entidades 38,8 22,3 20,1 -22,5 -24,4

Arrendamento privado 2,4 3,3 4,5 +54,1 +36,4

Estado, Inst. Públicas e Autarquias locais 1,4 0,8 0,9 -34,1 +12,5

Inst. Sem fins lucrativos 0,1 0,2 0,1 +100,0 -50,0

Cooperativa imobiliárias 0,7 3,7 3,0 +43,0 -18,9

Fonte: XII, XII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Pela análise do quadro apresentado, verificamos que em Portugal 75,1% das

habitações são pertença do seu ocupante. A taxa de variação entre 1991 e 2001,

mostra-nos que neste período houve um aumento de 16% na construção e construção

de habitação, o que , em parte, se deve às facilidades do crédito à habitação, com

taxas de juro aliciantes, que propiciam a aquisição/construção de novas habitações.

Quanto ao arrendamento privado, verifica-se que entre 1981 e 1991 houve um

aumento de 54,1%, ao passo que de 1991 a 2001 este aumento ficou-se pelos 36,4%,

o que traduz , não obstante, a disponibilidade de casas para arrendamento.

Relativamente ao Estado, Instituições Públicas e Autarquias Locais, tendo-se registado

uma variação negativa de 34,1%, entre 1981 e 1991, registou-se um aumento de

12,5% no regime de ocupação dos alojamentos.
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Quadro n.º 62

Condições de habitação, por período de construção do edifício na Região Centro (%)

Condições de habitação
Antes

de 1919
1919-45 1945-60 1961-80 1981-91 1991-01

Com electric., retrete, sist. aquec.,

água e banho
57,6 66,3 74,6 81,0 88,3 91,1

Sem instalações
42,4 33,7 25,4 19,0 11,7 8,9

Fonte: XII, XII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Verificamos que as condições de habitabilidade sofreram grande transformação. Na

Região Centro, antes de 1919, apenas 57,6% da população possuía as condições

mínimas, tais como, electricidade, retrete, sistema de aquecimento, água e banho,

contra 42,4% da população que não possuía qualquer instalação no alojamento.

Com o passar dos anos as condições de habitabilidade dos alojamentos foram

melhorando, sendo que, entre 1991 e 2001,  quase toda a população tinha as

condições mínimas, apenas 9% da população não dispunha de qualquer infra-estrutura

e/ou equipamento no alojamento.

Não obstante as significativas melhorias registadas na habitação, ao longo do último

século, persistem ainda alguns problemas habitacionais, impondo-se  a intervenção

das autarquias e/ou outras instituições de apoio à construção de habitação para

famílias carenciadas e sem qualquer possibilidade de procederem à aquisição de

habitação no mercado.

Embora sendo um direito constitucional, ter uma habitação condigna não é, ainda, uma

realidade partilhada por todos. Ora, sabemos que a degradação habitacional tende a

perpetuar e dar visibilidade a situações de precariedade económica, num circulo vicioso

que vai acentuando ainda mais as disparidades entre incluídos e excluídos.
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6.2 - A habitação no concelho de Castro Daire

6.2.1 - Tipologia familiar

De acordo com os resultados dos Censos 2001, residiam no Concelho de Castro Daire

6063 famílias clássicas e 3 famílias institucionais, ou seja, mais 274 famílias do que em

1991.

Quadro n.º 63
População Residente, Famílias, Alojamentos

Famílias Residentes Alojamentos familiares25

População
residente

Clássicas27 Institucionais28 Total Clássicos29 Outros

Alojamentos
Colectivos26

16990 6063 3 10442 10424 18 5

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE.

25 Alojamento familiar – unidade de habitação que, pelo modo como foi construída, ou como está a ser utilizada, se destina a
alojar, normalmente apenas uma família.

26 Alojamento colectivo – Local que, pela forma como foi construído  ou transformado, se destina a alojar mais do que  uma
família e, no momento censitário, está ocupado por uma ou mais pessoas, independentemente de serem residentes ou
apenas presentes não residentes (estão incluídas instituições de: apoio social, educação, saúde, religiosa, prisional, militar e
trabalho; hotéis e similares)

27 Família Clássica – Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou
de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer
pessoa independente que ocupa uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. Os empregados domésticos
residentes no alojamento onde prestavam serviço são integrados na respectiva família.

28 Família Institucional – Conjunto de indivíduos residentes num alojamento colectivo que, independentemente da relação de
parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiários dos objectivos de uma instituição e são governados
por uma entidade interior ou exterior ao grupo.

29 Alojamento familiar clássico – divisão ou conjunto de divisões e seus anexos que, fazendo parte de um edifício com carácter
permanente e sendo estruturalmente separados que daquele, pela forma como foi construído, reconstruído ou reconvertido se
destina à habitação permanente de uma família, não estando no momento censitário a servir totalmente para outros fins.
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De facto, a perda de população no concelho não é acompanhada pela redução do

número de famílias. Este fenómeno poderá ser explicável, por um lado, pelo regresso

de alguns emigrantes ao concelho e, por outro, poderá também evidenciar alguma

capacidade atractiva e de fixação, especialmente, de jovens, que ao constituírem

família, optam pela permanência no concelho.

Quadro n.º 64
Famílias Clássicas residentes, segundo a sua Dimensão, 1991 e 2001.

Famílias Clássicas Segundo a Dimensão
Ano

Total
Com 1

elemento
Com 2

elementos
Com 3

elementos
Com 4

elementos

Com 5 ou
mais

elementos
1991 5789 977 1650 1091 927 1142

2001 6063 1172 1882 1223 1092 694
                Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População , INE.

O aumento verificado no número de famílias não traduz um aumento da sua dimensão,

já que, em média, cada agregado familiar, não chega a ter três elementos. As famílias

clássicas concelhias são maioritariamente constituídas por dois e três elementos.

Seguem-se as famílias com 1 e 4 elementos. São já em número reduzido as famílias

com cinco ou mais elemento. Comparativamente a 1991 existiam em 2001, menos 448

famílias com 5 ou mais elementos. Concluímos, portanto, que apesar do aumento

registado, as famílias concelhias são menos numerosas.

Estas alterações resultam, em parte, do modelo de fecundidade controlada, a que não

são alheias as hodiernas circunstâncias económicas, sociais e profissionais. A

diminuição da percentagem de população em idade fértil teve também a sua influência.
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6.2.2 – Alojamentos familiares

De acordo com os resultados definitivos dos Censos 2001, o concelho de Castro Daire
contava com 6063 famílias e 10442 alojamentos familiares. Vejamos, no quadro que
seguidamente se apresenta, a distribuição das famílias, alojamentos familiares e
edifícios, por cada uma das freguesias do concelho.

Quadro n.º 65
Famílias, Alojamentos Familiares e Edifícios existentes no concelho em 2001, por freguesia

Famílias Aloj. familiares Edifícios
Concelho 6063 10442 9727
Almofala 113 220 220
Alva 218 352 350
Cabril 259 557 545
Castro Daire 1469 2350 1715
Cujó 133 206 206
Ermida 120 267 263
Ester 128 255 251
Gafanhão 76 189 189
Gosende 222 492 492
Mamouros 297 391 382
Mesio 146 222 220
Mões 755 1117 1111
Moledo 490 967 963
Monteiras 184 359 348
Mouramorta 58 106 104
Parada de Ester 302 506 501
Pepim 158 257 255
Picão 95 198 196
Pinheiro 326 681 676
Reriz 285 394 390
Ribolhos 93 154 154
São Joaninho 136 202 196

                Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE.

Naturalmente, o maior número de famílias, alojamentos e edifícios concentram-se na

Freguesia de Castro Daire, a mais urbana do concelho. Aliás, esta distribuição tem uma

relação linear relativamente à distribuição da população por freguesia.
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Quadro n.º 66

Alojamentos familiares segundo o tipo de alojamento e forma de ocupação

Tipo de alojamento Forma de Ocupação

OcupadosCensos Total Clássicos

30

Barracas

31
Outros Residência

Habitual
Uso sazonal
ou secundário

Vagos

1991 8257 8177 25 55 5691 2128 358

2001 10442 9686 - - 5774 3912 738

                    Fonte: XII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

A grande maioria dos alojamentos destinam-se à residência habitual e permanente das

famílias, tendo a designação de alojamento familiar clássico.

A leitura do quadro anterior permite-nos salientar o acréscimo do total de alojamentos

familiares no concelho, entre 1991 e 2001. Em 10 anos o concelho apresenta um

aumento de 2185 alojamentos familiares, acompanhando o aumento do número de

famílias.

Quanto à forma de ocupação, o número de alojamentos vagos aumentou, tendo

passado de 358 para 738 alojamentos vagos em 10 anos. Aumentaram, também, cerca

de 12% (mais 1784 do que em 1991), o número de alojamentos de uso sazonal ou

secundário. Tal pode encontrar explicação plausível na emigração, isto é, grande parte

desta habitação pertencerá a emigrantes que construíram as suas casas no concelho

com o objectivo de um dia regressarem às origens e, até lá, passarem férias ou curtos

períodos de tempo ao longo do ano, isto, para além do factor investimento.

30 Alojamento familiar – unidade de habitação que, pelo modo como foi construída, ou como está a ser utilizada, se destina a
alojar, normalmente apenas uma família.

31 Barraca – Construção independente, feita geralmente de vários materiais velhos e usados e/ou materiais locais grosseiros,
sem plano determinado e que estava habitada no momento censitário.



……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

124

Conselho Local de Acção Social  de Castro Daire

Quadro n.º 67
Edifícios segundo a época de construção

Época de construção

Total Antes de

1919

1919-

1945

1946-

1960

1961-

1970

1971-

1980

1981-

1985

1986-

1990

1991-

1995

1996-

2001

9727 1255 840 706 947 1596 1178 947 1146 1112

% 12,9 8,6 7,3 9,7 16,4 12,1 9,7 11,8 11,4
Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

Pela análise do quadro anterior, verificamos que 16,4% dos edifícios existentes foram

construído entre 1961 e 1970. De 1991 a 1995 foram construídos 11,8% dos edifícios

existentes, tendo sido construídos, de 1996 a 2001, 11,4% do total de edifícios.

Gráfico n.º 37
Edifícios segundo a época de construção

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

No Concelho de Castro Daire, como na generalidade do país, principalmente após o 25

de Abril de 1974, registaram-se alterações ao nível da habitação, devido ao regresso

de portugueses das ex-colónias, o que trouxe a necessidade de construção de

habitação para o seu alojamento, como poderemos verificar mesmo ao nível da

habitação social. A alteração da política nacional, que permitiu um maior investimento

em todas as áreas da economia influenciou, também, este aumento na construção.
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Nas duas décadas que se seguiram, o volume de construção no concelho diminuiu

progressivamente, voltando a aumentar, na década de 1990, embora em menor

percentagem, possivelmente incrementado pelas facilidades de crédito junto das

instituições bancárias.

Quanto à propriedade dos alojamentos, no concelho de Castro Daire, em 2001,

96,62% das habitações eram propriedade dos ocupantes, 8,42% superior, se

comparado com a região Dão-Lafões.

Quadro n.º 68

Alojamentos, segundo a entidade propriedade

Dão-Lafões Castro Daire

Entidade Proprietária 2001 (% 2001) 2001 (% 2001)

Ocupante Proprietário 85096 88,20 5579 96,62

Ascendentes ou Descendentes em 1.º ou 2.º Grau 2180 2,30 65 1,13

Particulares  ou Empresas Privadas 8198 8,45 113 1,96

Empresas Públicas 29 0,03 - -

Estado, Inst, Públicos Autónomos, Segurança

Social, Inst. s/ fins lucrativos

537 0,56 15 0,26

Autarquias Locais 436 0,45 2 0,03

Cooperativa de Habitação 11 0,01 - -

Total 96487 100 5774 100
Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

O peso relativo de outras formas de propriedade é bastante reduzido, a maior parte dos

agregados familiares adquirem o alojamento, ou seja a habitação própria é o regime de

propriedade dominante no concelho de Castro Daire (96,62%).
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Nos restantes 3,38% dos alojamentos, o ocupante não é o proprietário. Entre estes,

1,97% são pertença de particulares ou entidades privadas, enquanto que na Região

Dão-Lafões essa percentagem eleva-se a 8,45%.

A Autarquia apenas possui 0,03% do total de alojamentos existentes no concelho,

sendo de salientar a inexistência de cooperativas de habitação ou alojamentos cuja

propriedade pertença a empresas públicas.

Gráfico n.º 38

Evolução do número de alojamentos arrendados, como residência habitual

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População, INE

Pela observação do gráfico, facilmente se percepciona o aumento significativo  no

número de arrendamentos a partir do início da década de 1990, data até à qual o o

arrendamento era muito reduzido.
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6.2.3 -  Condições de habitabilidade

Analisemos, agora, as condições existentes nos alojamentos concelhios.

Quadro n.º 69

 Alojamentos familiares, segundo o número de instalações existentes, em 1991 e 2001

Instalações existentes 1991 2001

Com electricidade 5359 5693

Sem electricidade 412 99

Com retrete no alojamento 4095 4959

Com dispositivo de descarga 3504 4752

Sem dispositivo de descarga 591 207

Retrete fora do alojamento mas no edifício 93 232

Sem retrete 1583 601

Com água canalizada no alojamento 4148 5338

Com água canalizada fora do alojamento mas no edifício 69 59

Sem água canalizada 2267 395

Com instalações de banho ou duche 3253 4769

Sem instalações de banho ou duche 2518 1023

                          Fonte: XIII e XIV Recenseamento Geral da População, INE.

Analisando o quadro precedente, verificamos que, em 2001, 1,7% dos alojamentos

familiares de residência habitual não possui instalações de electricidade, o que traduz

uma significativa melhoria relativamente a 1991, altura em que  7,2% dos alojamentos

familiares não tinham instalação de electricidade.

Quanto à inexistência de retrete no alojamento a percentagem  era, em 2001, de

10,4%, contra 27,8% em 1991. A nível da existência de instalações de banho ou duche
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nos alojamentos, em 2001, 17,7% não possuem instalações, ao passo que em 1991,

44,5% dos alojamentos não possuíam essas mesmas instalações.

Relativamente a água canalizada, em 2001, 6,8% dos alojamentos não estão servidos

com água canalizada, o que traduz, também, uma melhoria relativamente a 1991

(39,8% dos alojamentos não tinham água canalizada). Tais dados indicam-nos que no

concelho se registou uma significativa melhoria das condições higiénico-sanitárias. Não

obstante, ainda existem famílias que vivem abaixo dos limiares mínimos, reflexo das

condições socio-económicas em que vivem, que as coloca em situação de risco de

exclusão.

6.2.4 -  Infraestruturas Básicas

Quanto à electrificação, a quase totalidade da população concelhia está servida (99%),

sendo no entanto os restantes 1% servidos por luz eléctrica fotovoltaica.

Em termos de sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, o concelho

tem uma taxa de cobertura de 100%. A nível de drenagem e tratamento de esgotos

existem ainda algumas carências. O grande esforço financeiro associado a este tipo de

infraestruturas, conjuntamente com a dispersão e adversidade orográfica do concelho,

especialmente das zonas mais serranas, justificam esta realidade. Ao nível do

abastecimento de água ao domicílio, o concelho ainda não tem cobertura total.
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6.3 – Habitação Social

A Constituição Portuguesa consagra o direito de todos os cidadãos a uma habitação

adequada (Art.º 65º). A habitação é, sem dúvida, a expressão mais visível da condição

social de das populações. A promoção da habitação e das condições de habitabilidade

junto dos sectores da população mais carenciados, é um aspecto fundamental na luta

contra a pobreza e a exclusão social. A sociedade de bem estar exige uma política de

habitação para todos. Deste modo, a intervenção ao nível da reabilitação habitacional,

constitui um dos problemas que tem vindo a ser detectado no Concelho e ao qual urge

dar soluções satisfatórias e duradouras.

“São então consideradas habitações sociais, aquelas de custos controlados

promovidas pelas Câmaras Municipais, Cooperativas de habitação Económica,

Instituições de Solidariedade Social assim como pela iniciativa privada apoiada pelo

Estado” (Portaria n.º 580/82)

”O problema da habitação em Portugal, trata-se de um problema estrutural, persistente

na sociedade portuguesa desde o início do processo de urbanização nos anos 60 e

não um mero fenómeno de natureza conjuntural, cujas causas devem ser procuradas

em razões de curto prazo” (Ferreira, 1987).

A habitação social tem como principais objectivos, a solução dos problemas mais

graves de carência habitacional,  facilitando a acesso a uma habitação condigna por

parte das famílias mais economicamente carenciadas, contribuindo para a sua

promoção e integração social.

Neste sentido, o Município de Castro Daire, construiu, nas décadas de 70 e 80, alguns

bairros de habitação social, todos eles na vila de Castro Daire: Bairro das Casas Pré-

fabricadas (Quinta da Regada); Bairro das Eiras; Bairro da Ferraria e Bairro do Castelo.

No entanto, actualmente, apenas algumas habitações são pertença do Município.
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Quadro n.º 70

Bairro da Ferraria: descrição da situação de cada fracção

Edifícios
Descrição da situação de cada

fracção
Tipologia

Total de fracções a
transferir

Edifício 1
4  vendidas

1 amortizada antecipadamente

1 c/ ocupação normal

3 T3

3 T2
1

Edifício 2
3 vendidas

3 c/ ocupação normal

3 T3

3 T2
3

Edifício 3
3 vendidas

3 c/ ocupação normal

3 T3

3 T2
3

Edifício 4 6 vendidas
3 T3

3 T2
0

Edifício 5
4 vendidas

1 c/ ocupação normal

1  a aguardar despejo

6 T3 2

Fonte: CMCD (Protocolo de promessa de transferência de bens imóveis entre o IGAPHE e o Município de Castro Daire – Anexo 2)

6.3.1 – Bairro das Casas Pré-fabricadas (Quinta da Regada)

O Bairro das Casas Pré-fabricadas (Quinta da Regada), foi construído em 1977 com o

intuito de alojar as famílias retornadas das antigas colónias. Posteriormente as

habitação foram, gradualmente, vendidas, sendo que, actualmente, nenhuma das

habitações é pertença do Município.

6.3.2 – Bairro das Eiras

O Bairro das Eiras foi construído de 1979 a 1985, destinava-se a habitação social. Este

bairro é constituído por 5 edifícios habitacionais, cada um deles com 6 fracções, tendo,

portanto, capacidade para alojar 6 famílias em cada edifício. O Município acabou por

vender todas as fracções destes edifícios.
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6.3.3 – Bairro do Castelo

No Bairro do Castelo foram também construídas três habitações sociais, para

conseguir dar reposta à necessidade de realojamento das famílias, devido à

reconstrução do Largo de S. Pedro.

6.3.4 – Bairro da Ferraria

O Bairro da Ferraria, construído em 1983, destinado a habitação social, é constituído

por cinco edifícios habitacionais. Cada edifício é composto por 6 fracções. Na sua

globalidade o bairro tem capacidade para alojar 30 famílias.

Em 01/04/2003, foi celebrado um protocolo de promessa de transferência de bens

imóveis entre o IGAPHE e o Município de Castro Daire. Nesta data existiam 9 (nove)

fracções a transferir para o Município.

Para além destes Bairros, ainda existem outras construções destinadas a habitação

social, actualmente pertença da Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire.

6.4- Programas de apoio à habitação no concelho de Castro Daire

6.4.1 - Programa SOLARH

O Programa SOLARH, criado pelo Decreto-Lei n.º 7/99, de 8 de Janeiro, gerido pelo

Instituto Nacional de Habitação (INH), destina-se a proporcionar apoio, sob a forma de

empréstimo sem juros, a conceder pelo IHN, a agregados familiares de fracos

recursos económicos, de modo a permitir-lhes a realização de obras nas habitações de

que são proprietários e que constituem residência permanente. No âmbito deste

programa estão também contempladas habitações devolutas propriedade dos
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municípios, as instituições particulares de solidariedade social, as pessoas colectivas

de utilidade pública administrativa que prosseguem fins assistenciais, e as cooperativas

de habitação e construção e, ainda, em habitações de que sejam proprietárias pessoas

singulares. (Decreto-Lei n.º 39/2001, de 9 de Fevereiro).

Ao nível deste programa, a Câmara Municipal presta atendimento à população em

geral, competindo à autarquia a recepção das candidaturas  que, após apreciação da

respectiva elegibilidade, as remeterá para o INH, cabendo a este organismo a sua

aprovação assim como a concessão dos empréstimos.

No concelho de Castro Daire, apenas um processo de candidatura ao Programa

SOLARH foi aprovado, isto porque, tendo havido algumas intenções de candidatura,

estas não preenchiam os requisitos necessários e/ou não foram completados pelos

interessados neste tipo de apoio.

6.4.2 - Câmara Municipal de Castro Daire

A Câmara Municipal de Castro Daire elaborou um regulamento para apoio a habitação,

destinada a famílias carenciadas, que permitirá a esta autarquia apoiar algumas

famílias carenciadas na beneficiação das suas habitações.

Este programa destina-se essencialmente  a pequenas intervenções de reparação e

beneficiação das habitações, por forma a conferir melhoria das condições da habitação,

a qualidade de vida dos residentes e a qualificação do espaço envolvente. Assim, o

município poderá dar resposta a um sector que no concelho enfrenta ainda muitos

problemas. Do conhecimento da realidade habitacional do concelho, ressaltam ainda

muitas situações de degradação habitacional que se traduzem em múltiplas formas de

exclusão social que urge combater.
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Saúde
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VII. Saúde

As condições de saúde de uma população relacionam-se fortemente com o nível de

desenvolvimento socioeconómico, pois dependem, por um lado, da capacidade de oferta em

quantidade, qualidade e eficiência de serviços de saúde e da sua acessibilidade e, por outro, das

condições gerais de vida, que se reportam à alimentação, à habitação, ou mesmo ao meio

ambiente (Almeida et all., 1994: 51)

A Saúde não é apenas a ausência de doença, ela corresponde ao bem-estar humano

nas vertentes física, psíquica e social. A saúde é definida pela Organização Mundial de

Saúde como um « estado de completo bem-estar físico, mental e social e não

consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. » (OMS, 2005)

7.1 - Recursos  Públicos de saúde

7.1.1 - Centro de Saúde

O concelho dispõe actualmente de um Centro de Saúde, localizado em Castro Daire e

duas Extensões – Mões e Parada de Ester.

7.1.1.1 - Recursos materiais

O Centro de Saúde de Castro Daire tem Serviço de Atendimento Permanente  (S.A.P.)

durante 24 horas/ dia, com um gabinete médico, uma sala de tratamentos, uma sala de

observações com duas camas e um a sala de espera.
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Dispõe de gabinetes médicos individuais, num total de 12; 8 gabinetes de enfermagem

e 3 sala de tratamento; 1 gabinete do utente; 1 gabinete de Saúde Pública; 1 secretaria

geral e 3 balcões de atendimento ao público; 1 gabinete  para cada elemento da

direcção (num total de três); 1 gabinete para a autoridade sanitária; 1 biblioteca; 1 sala

de reuniões; 1 bar e toda a estrutura de apoio em termos de esterilização, arquivo e

lavandaria, além de salas de espera. Dispõe também de sala de Rx, Audiometria,

Fisioterapia que não estão a ser rentabilizadas.

Está dividido em 3 pisos, o inferior de apoio, o intermédio de atendimento ao público e

o superior de serviços de apoio administrativo.

Possui 2 viaturas para apoio domiciliário, sanitário e deslocações às extensões.

7.1.1.2 -  Recursos Humanos

O Centro de Saúde de Castro Daire conta com  os recursos humanos constantes do

quadro seguinte:

Quadro n.º 71

Recursos Humanos do Centro de Saúde de Castro Daire

Director
  (Carreira de Clínica Geral) 1

Médicos
Médicos de Clínica Geral 12
          Sede 9
          Extensões 3
Médico de Saúde Publica 1

Médicos por regime de trabalho
          35 Horas 4
          42 Horas 7
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Enfermeiros
Enfermeira chefe com especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e
Psiquiátrica 1
Enfermeiros 13
          Geral 10
          Especialista 2

Saúde Pública 2

Técnico de Higiene e Saúde Ambiental 1
Administrativos

Chefe de Secção Administrativo 1
Administrativos 11
          Sede 9
          Extensões 2

Auxiliares 9
          Fonte: Centro de Saúde de Castro Daire

Ratios por categoria profissional

- Nº de habitantes/ Médico de Clínica Geral: 1569.6 hab./ médico

- Nº de habitantes/ Enfermeiro: 1569.6 hab/ enfermeiro

Do quadro seguinte constam alguns indicadores de saúde do concelho, segundo o

Instituto Nacional de Estatística (INE):

Quadro n.º   72
Indicadores de Saúde do Concelho de Castro Daire

Indicadores 1991 1995 1997 2000

Médicos/1000 hab. 0,28 0,51 0,5 0,5

Tx. Mortalidade 14,12 15,32 13,33 15,2

Tx. Natalidade (‰) 9,96 9,33 9,15 8,2

Tx. Mort. Infantil (‰) 5,56 6,3 4,6 -

Centros de Saúde 1 1 1 1
Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro de 1992, 1996, 1998 e Infoline, INE.
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7.1.1.3 - Número de utentes do Centro de Saúde

O número de utentes inscritos no Centro de Saúde de Castro Daire, em 2004, é de

18836.

Quadro n.º 73
Número de utentes por médico de família

Médico Família Inscritos %

Jorge Pinto 498 2,64

Helena Duarte 1106 5,87

António Tábuas 1338 7,1

Laerte Mota 1378 7,32

Encarnação Cravino 1461 7,76

Aurora Oliveira 1528 8,11

Margarida Mano 1609 8,54

Maria Arlete Marques 1613 8,56

António Lopes 1944 10,32

Joao Oliveira 1979 10,51

Jose Frazão 2037 10,81

Sertório Dias 2345 12,45

TOTAL 1883632

Fonte: Centro de Saúde de Castro Daire

Verificamos que, o número de inscritos é superior ao número de pessoas residentes,

segundo o Instituto Nacional de Estatística, no concelho de Castro Daire. No entanto,

também sabemos que pessoas existem que não foram recenseadas, aquando do

último recenseamento.

32 A população residente no concelho de Castro Daire, segundo os Censos 2001, era de 16990 habitantes.
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7.1.1.3 - Valências do Centro de Saúde

O Centro de Saúde possui as seguintes valências:

 Saúde Materna
 Planeamento Familiar
 Saúde Infantil e Juvenil
 Vacinação
 Saúde Escolar
 Educação para a Saúde
 Diabetes/ Pé Digit
 Alcoologia
 Hipertensão
 Cuidados de Saúde ao Domicilio
 Medidas Terapêuticas
 Clínica Geral
 Consulta de Enfermagem aos Ostomizados
 Atendimento de Enfermagem aos Toxicodependentes em Programa da

Metadona
 Serviço de Atendimento Permanente
 Saúde Pública

7.1.1.3 - Número de consultas no Centro de Saúde

Quadro n.º 74

Número de consultas, por especialidade

Ambulatório
                                                                                 - Média por utilizador

50050
4

Planeamento Familiar 1281
Saúde Materna 751
Saúde Infantil
      - Crianças com 6 ou + consultas de vigilância no 1º ano de vida
      - Crianças inscritas

104

151
Consulta de Alcoologia 82
Número de doentes em Domicílios 90
Número de tratamentos nos Domicílios 2571
Número de Consultas Médicas nos Domicílios 139
SAP 26919

                Fonte: Centro de saúde de Castro Daire
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7.1.1.4 - Doentes em domicílio de Janeiro e Julho de 2004, por

freguesia

Quadro n.º 75

Doentes em domicílio, por freguesia

Freguesia Doentes em domicílio

Gosende 3

Reriz 3

Pinheiro 7

Parada de Ester 2

Cujó 2

S. Joaninho 3

Mões 2

Alva 1

Castro Daire 4

Mamouros 2

Moledo 2

Gafanhão 1

Picão 2

Cabril 3

Monteiras 1
            Fonte: Centro de Saúde de Castro Daire

A freguesia que tem maior número de doentes em domicílio é Pinheiro, com 7 doentes,

seguindo-se a freguesia de Castro Daire, com 4 doentes, as freguesias de Gosende,

Reriz, S. Joaninho e Cabril, cada uma com 3 doentes em domicílio. Com dois doentes

em domicílio estão as freguesias de Parada de Ester, Cujó, Mamouros, Mões, Moledo

e Picão. Nas freguesias de Monteiras, Gafanhão e Alva apenas existia,

respectivamente, um doente em domicílio.

Nas restantes 7 freguesias não há registo da existência de doentes em domicílio.
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7.1.1.5 -  Atendimento a Toxicodependentes

O Centro de Saúde de Castro Daire é a entidade responsável pelo apoio local a

toxicodependentes, articulando a sua intervenção com o Centro de Atendimento a

Toxicodependentes (CAT) de Viseu33, no sentido de apoiar os utentes, do concelho,

que estão integrados em programas de Metadona. O Centro de Saúde sinaliza e

encaminha situações de toxicodependência para o CAT. O CAT de Viseu tem âmbito

Distrital, sendo a  única unidade especializada pública  do distrito de Viseu.

7.1.1.6 - Número de casos de SIDA, no concelho de Castro Daire, 2003

São quatro os casos de SIDA diagnosticados no Concelho de Castro Daire. Ainda não

nos é possível  a desagregação por sexo e idades. Na tabela que se segue constam os

dados a nível nacional.

Quadro n.º 76

N.º de casos de SIDA (01/01/1983 – 30/06/2004)

N.º de casos de SIDA

Total Homens Mulheres

Portugal 11263 9341 1918
Castro Daire 4  - -
Viseu (distrito) 117 - -

                                           Fonte: CVEDT/ Centro de Saúde de Castro Daire

33 O Centro de Atendimento a Toxicodependentes  (CAT) é uma unidade-tipo prestadora de cuidados
compreensivos e globais, em regime ambulatório, a toxicodependentes que procuram tratamento e às
suas famílias, individualmente ou em grupo, de acordo com o pedido e a indicação terapêutica. Esta
unidade assenta a sua intervenção em equipas multidisciplinares, constituídas por médicos de várias
especialidades (psiquiatria, medicina familiar, saúde pública), psicólogos, enfermeiros, técnicos de
serviço social e técnicos psicossociais. A intervenção nesta unidade baseia-se no modelo bio-psico-
social, que procura fazer uma abordagem do toxicodependente com o objectivo da sua integração
social plena. Com horário de atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 8h30m às 18 horas, o CAT
de Viseu presta os seguintes serviços: consultas médicas, psicológicas e sociais; atendimento a
grávidas toxicodependentes; planeamento familiar e consultas de ginecologia; consultas a filhos de
toxicodependentes e outros jovens de risco; atendimento a famílias de toxicodependentes; consultas
de terapia familiar e reinserção social (Programa Vida-Emprego).
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Os quatro casos de sida sinalizados no concelho, correspondem a 3,4% do total de

casos diagnosticados no distrito de Viseu.

Se compararmos o n.º de casos estavam diagnosticados no país (10961) com os do

distrito de Viseu, verificamos que este distrito, entre 01/10/1982 a 30/06/2004, foi

responsável por 1,1% do total de casos no país.

7.2 - O alcoolismo

O alcoolismo é uma doença caracterizada pela dependência física ou psicológica de

bebidas alcoólicas. Essencialmente, é o desejo incontrolável de consumir bebidas

alcoólicas numa quantidade prejudicial.

O alcoolismo é, portanto, um conjunto de problemas relacionados ao consumo

excessivo e prolongado do álcool; é entendido como hábito de ingestão excessiva e

regular de bebidas alcoólicas, e todas as consequências decorrentes.

Quando em fase inicial, é mais difícil fazer o diagnóstico, pois os limites entre o uso

“social” e a dependência nem sempre são claros. A identificação precoce do alcoolismo

geralmente é prejudicada pela negação da condição de alcoólico, até porque o

alcoolismo possui um forte estigma social, que tende a ser evitado.

No concelho este problema assume já alguma gravidade, dado o número de pessoas

afectadas pelo problema, como se pode constatar no quadro que seguidamente se

apresenta, e o modo como isso afecta o equilíbrio da vida familiar.
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Quadro n.º 77

Estimativa de bebedores e doentes alcoólicos (2002)

                   Fonte: Centro Regional de Alcoologia do Centro (Novembro/2003)

   Nota: Cálculo do número de bebedores excessivos e de doentes alcoólicos, adaptado de

                                             Aires Gameiro/Augusto Pinto, CRAC – MLMM 2002

Concelho N.º de bebedores excessivos Doentes alcoólicos

Armamar 1170 940

Carregal do Sal 1480 1190

Castro Daire 2450 1960

Cinfães 3110 2490

Lamego 4020 3220

Mangualde 2960 2370

Moimenta da Beira 1620 1300

Mortágua 1460 1170

Nelas 1980 1580

Oliveira de Frades 1410 1130

Penalva do Castelo 1230 980

Penedono 510 410

Resende 1820 1460

S. Pedro do Sul 2730 2190

S. João da Pesqueira 1250 1000

Santa Comba Dão 1660 1330

Sátão 1760 1410

Sernancelhe 930 750

Tabuaço 1040 830

Tarouca 1250 1000

Tondela 4440 3560

V. Nova de paiva 800 640

Viseu 11120 8910

Vouzela 1710 1370

Total 53910 43190
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7.2 - Recursos  Particulares

7.2.1 – Centro Médico

O concelho dispõe, também, de um Centro Médico, com consultas de várias

especialidades, nomeadamente: Ortopedia, Ginecologia, Dermatologia, Psiquiatria,

Otorrinolaringologista, Pediatria, Oftalmologia e Cirurgia que funcionam com uma

periodicidade semanal ou bissemanal.

7.2.2 – Consultórios Particulares

No que se refere a consultórios particulares, podemos registar a existência de cinco

consultórios de Clínica Geral, quatro de Estomatologia e um de Oftalmologia.

7.2.3 – Farmácias

Possui cinco farmácias, imprescindíveis ao sistema de saúde; destas, três estão

localizadas em Castro Daire, uma em Mões e outra em Parada de Ester.

7.2.4 –Posto de Colheitas para Análises Clínicas

Existem 4 postos, 2 destes efectuam electrocardiogramas.

7.2.5 – Ambulâncias

Existem 7 ambulâncias, incluindo uma do INEM mais reserva nos Bombeiros

Voluntários de Castro Daire e mais 3 ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de

Farejinhas.

7.2.6 – Medicina no Trabalho

Temos apenas uma empresa de medicina do trabalho, a PREVINE, e  em fase de

construção, uma unidade de internamento de estadia média e prolongada.
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VIII. Segurança, Justiça e criminalidade

8.1 - A segurança no concelho de Castro Daire

Ao nível da segurança, o concelho de Castro Daire conta com um Posto da Guarda

Nacional Republicana (GNR), cujo efectivo orgânico é composto por 1 Sargento

Ajudante (Comandante do Posto); 1 Cabo Chefe (Ajunto do Comandante); 13 cabos e

4 soldados.

A média etária dos militares é de 47 anos, distribuída conforme se apresenta no quadro

seguinte:

Quadro n.º 78

Idade dos Efectivos

Idades (Anos) 34 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Efectivos 1 1 1 2 5 3 1 2 1 1 1

Média etária 47,32
Fonte: GNR - Posto Territorial de Castro Daire

Relativamente à criminalidade, os dados que dispomos, de momento, são muito

incipientes, não permitindo a construção de um conhecimento adequado sobre a

realidade concelhia a este nível. No entanto, analisemos os dados recolhidos,

condensados no quadro que seguidamente se apresenta.

Quadro n.º 79

Criminalidade registada entre os anos de 2001 a Junho 2004

2001 2002 2003 2004 Total

Pessoas 88 74 70 26 258

Património 82 163 110 61 416

Vida em Sociedade 30 22 22 8 82

Estado 2 3 3 0 8

Previstos em Legislação Avulsa 33 25 14 7 79
Total 235 287 205 102 843

    Fonte: Guarda Nacional Republicana – Posto de Castro Daire
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Pela leitura atenta, verifica-se que, de um modo geral, o número de crimes registados

tem diminuído, à excepção dos crimes contra o Estado que registarão aumento, ainda

que não significativamente. O maior número de crimes cometidos têm sido contra o

Património, seguindo-se os crimes contra Pessoas.

Em 2002, os crimes registados contra o Património duplicaram relativamente a 2001,

passando de 82 para 163. Em 2003  registou-se uma diminuição deste tipo de crimes,

tendo sido registados menos 53 crimes desta natureza.

A nível geral, considerando os registos  desde o ano 2001 até Junho de 2004,

podemos concluir que foi no ano de 2002 que  a Guarda Nacional Republicana de

Castro Daire, registou um maior número de crimes, número este inflacionado apenas

pelo excessivo aumento dos crimes contra o Património.

Na sua generalidade o n.º de crimes registados tem vindo a decrescer, por uma lado,

com o aumento da taxa de justiça34 e, por outro, porque deixaram de ser registados,

como crimes, as mortes por causa desconhecida.

O gráfico que se segue permite-nos uma melhor visualização.

34 Taxa a pagar no Tribunal, para os crimes de injúrias/difamação.
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Gráfico n.º 39

Criminalidade registada entre os anos de 2001 a Junho 2004

                   Fonte: Guarda Nacional Republicana – Posto de Castro Daire

Vejamos, seguidamente, o número de acidentes de viação registados pelas

autoridades, desde o ano 2001 até Junho de 2004  e as consequentes vítimas.

Gráfico n.º 40

Acidentes de viação e vítimas

Fonte: Guarda Nacional Republicana – Posto de Castro Daire
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No concelho de Castro Daire, no período considerado, tem-se registado uma contínua

diminuição dos acidentes registados e consequentes vítimas, principalmente feridos

graves e mortos. A abertura ao trânsito do troço do IP3 (A24),  é apontado como um

factor responsável pela diminuição de acidentes, uma vez que é mais frequentada pela

GNR/BT de Viseu, o que, certamente, influencia o comportamento dos automobilistas.

8.2 - A justiça no concelho de Castro Daire

8.2.1 - Processos Cíveis, Penais e Tutelares nos Tribunais, em 2003

Quadro n.º 80
Processos Cíveis, Penais e Tutelares nos Tribunais, no Concelho de Castro Daire, em 2003

Processos Cíveis 35 Processos Penais36
Processos Tutelares37

Pendente
s em
1 de

Janeiro

Entrados Findos

Pendentes
em
1 de

Janeiro

Entrados Findos

Pendentes
em
1 de

Janeiro

Entrados Findos

Nº

Portugal  981 323  476 778  415 534  167 804  130 377  114 774  34 176  30 732  31 155
Centro  104 051  73 225  67 668  24 275  22 415  21 102  5 459  6 103  6 092
Dão-

Lafões  11 300  8 479  8 274  2 255  2 173  1 996   600   563   577
C. Daire

2003 443 375 390 91 121 114 49 35 58

     Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003. (Infoline)

     Notas: Os dados reportam-se ao movimento de processos em Tribunais de 1ª Instância (tribunais de competência genérica e

tribunais de competência especializada). Não foram, no entanto, considerados nos processos cíveis o Tribunal Marítimo

e nos penais os processos de inquérito, de instrução criminal, os recursos em processos de contra-ordenações e de

execução de penas. O movimento de processos regista-se apenas nos concelhos onde têm sede alguma comarca ou

algum círculo.

35 Processo cível: engloba processos por dívidas, falências/recuperação de empresas, inventários, providências cautelares,
entre outros.

36 Processo Penal: inclui autos, na fase de julgamento, relativos a factos qualificados como crimes, como transgressões ou
contravenções, e os processos de competência do tribunal de execução de penas. Não inclui os processos de inquérito e de
instrução criminal.

37 Processo Tutelar: processo que visa a protecção judiciária de menores (que tenham praticado actos qualificados como ilícito
penal, revelem conduta desviante, sejam vítimas de maus tratos ou de outros comportamentos lesivos dos seus direitos ou
interesses), mediante a aplicação das medidas previstas na lei.
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Pela análise do quadro precedente, podemos concluir que, da totalidade de processos

que deram entrada no Tribunal, a maioria eram processos cíveis. Deram, portanto,

entrada em 2003, 375 processos cíveis, 121 processos  penais e 35 processos

tutelares. Eram também os processos cíveis que registavam maior número de casos

pendentes.

Relativamente aos processos cíveis, o número de processos findos é superior aos

processos entrados, o que indicia uma maior rapidez no andamento e conclusão dos

processos, o mesmo não acontecendo no que respeita aos processos penais, em que

o número de entrados findos não conseguir suplantar o número de processos entrados.

Em relação aos processos tutelares, o número de processos findos é francamente

superior aos entrados.
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IX. Associativismo

9.1 - Associações Desportivas, Culturais e Recreativas

O associativismo representa uma das formas de desenvolvimento social, na medida em

que, é através dele, que uma comunidade se junta, se torna activa, promove a

autonomia e a participação dos indivíduos, assumindo um papel preponderante na

sociedade em que se insere.

No concelho de Castro Daire, existe um número significativo de instituições que

desenvolvem actividades nas áreas do desporto e cultura, com alguma

representatividade nesta comunidade. Assumem especial relevância as associações

desportivas, recreativas, as associações produtoras de artesanato, as associações

humanitárias, os ranchos folclóricos e as bandas de música.

Quadro n.º 81
Número de associações, por freguesia

Freguesia
Número de associações

Almofala 1
Alva 2
Cabril 3
Castro Daire 13
Cujó 1
Ermida 2
Ester 2
Gafanhão 0
Gosende 3
Mamouros 1
Mezio 2
Mões 11
Moledo 5
Monteiras 4
Mouramorta 1
Parada de Ester 4
Pepim 2
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Picão 2
Pinheiro 4
Reriz 2
Ribolhos 1
S.Joaninho 1
TOTAL 67

Fonte: GAS, Câmara Municipal de Castro Daire

Este concelho conta actualmente, com um universo de 67 associações, espalhadas

pelas suas 22 freguesias, em que se destacam as freguesias de Castro Daire e Mões,

pelo maior número, ou seja 13 e 11 respectivamente. É, no entanto, importante

salientar o facto da freguesia de Gafanhão não apresentar qualquer instituição desta

natureza.

A grande extensão numérica de associações desportivas, recreativas e culturais

existentes no concelho, faz-nos concluir que existe um grande movimento associativo.

No entanto, esta expressão numérica não se faz acompanhar com igual dimensão

qualitativa, uma vez que muitas destas associações existem juridicamente, mas não

têm um plano de actividades contínuo com qualidade e quantidade. Contudo, o quadro

seguinte identifica as 5 associações desportivas que se destacam pelas actividades e

acções que desenvolvem ao longo do ano e pela prática desportiva federada.

Quadro n.º 82

Associações de futebol federado

Freguesia Associação

Associação Desportiva de Castro Daire

Crasto – Academia Cultural e Recreativa do Concelho de Castro

Daire

Castro Daire

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lamelas

Moledo Grupo Desportivo, Recreativo, Cultural e Social de Lamas

Parada Grupo Desportivo de Parada
                Fonte: GAS. C.M. de Castro Daire
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9.2 - Associações Humanitárias

Para além das associações desportivas, culturais e recreativas, existem duas

instituições que devem ser realçadas dentro deste movimento associativo, pelo serviço

que prestam ao nível da saúde, são as Associações Humanitárias dos Bombeiros

Voluntários de Castro Daire e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Farejinhas.

9.3 – Pólos de Expressão Sócio-Cultural

Seguidamente, apresentam-se os principais grupos de intervenção cultural existentes

no concelho de Castro Daire, por localidade.

Quadro n.º 83

Grupos de intervenção cultural por localidade

Localidade
Ranchos

Folclóricos
Bandas

de
Música

Grupos
de Teatro

Grupos
Musicais

Grupos
Corais

Alva 1*
Cabril 1*
Campo Benfeito 1
Castro Daire 1 1 2 1
Cêtos 1 1
Coura 1
Custilhão 1
Eiriz 1
Fareja 1
Farejinhas
Lamelas 1
Mões 1 1
Moita 1
Mosteirô 1
Picão 1
Relva 1
Reriz 1
Ribolhos 1
Termas do Carvalhal 1

TOTAL 10 3 3 6 2
      Fonte: GAS, C. M. de Castro Daire

* Estes ranchos folclóricos são federados.



Pré-Diagnóstico Social

……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

151

CLAS de Castro Daire

Da análise deste quadro, podemos concluir que o concelho dispõe actualmente de 10

Ranchos Folclóricos, constituindo uma das principais manifestações culturais

concelhias. De salientar que, destes, dois são federados, a saber o Rancho Folclórico

Santa Maria de Cabril e o Rancho Folclórico Morenitas de Alva. No âmbito da prática

musical, existem 3 Bandas de Música, a Banda dos Bombeiros Voluntários de Castro

Daire, a Sociedade Filarmónica de Mões e o Clube Recreativo e Musical Rerizense, e 6

grupos musicais.

No âmbito das actividades teatrais existem o Teatro Regional da Serra do Montemuro,

o Grupo de Teatro “Giestas do Montemuro” e o Grupo de Teatro de Cêtos. Sendo o

resultado do encontro de artistas locais, nacionais e internacionais no meio particular

que é a Serra do Montemuro, o Teatro Regional da Serra do Montemuro, desde o seu

aparecimento no panorama do teatro profissional português em 1995, tem viajado por

todo o país, contando já com cerca de 18 produções profissionais.

9.4 – Equipamentos Culturais

No que se refere aos equipamentos culturais públicos, o concelho possui actualmente:

 Centro Municipal de Cultura - este centro é composto por uma moderna Biblioteca

Municipal e um auditório com capacidade para 220 pessoas. A Biblioteca Municipal

integrada na Rede Nacional de Leitura Pública. É constituída pelas seguintes áreas

funcionais, de acesso ao público: secção de adultos, secção infanto-juvenil, secção

audio-vídeo, sala polivalente, e um Auditório com capacidade para 220 pessoas. Com

um fundo documental de cerca de 16700 monografias, a Biblioteca Municipal

desenvolve um trabalho sistemático ao nível da promoção da leitura e actividades de

animação.
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 Museu Municipal – o acervo museológico deste museu integra essencialmente

colecções de etnografia, alfaias agrícolas, exemplares de cestaria, latoaria, olaria,

tamancaria, pretendendo realçar a identidade cultural do concelho. Temporariamente,

estão também patentes ao público exposições de pintura e escultura.

 Espaço Internet – este espaço é concebido como um serviço público destinado ao

acesso dos cidadãos às novas tecnologias da Informação e à Internet, de forma

gratuita. Está dotado de 6 computadores, estando um adaptado para cidadãos com

necessidades especiais. De salientar que, não obstante esta infraestrutura, o concelho

necessitava de mais espaços desta natureza, deslocalizados da sede de concelho,

como forma de combater a info-exclusão, que ainda se faz sentir.

 Auditório Municipal – destinado a diversas actividades (conferências, encontros,

reuniões e actividades diversas).

Além destes equipamentos, localizados na sede de concelho, existem por quase todas

as freguesias os equipamentos culturais pertencentes às colectividades locais, que

assumem importância fundamental na dinamização da comunidade.

Assim sendo, do quadro que seguidamente se apresenta constam as associações que

dispõem de equipamentos culturais.
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Quadro n.º 84

Associações com equipamentos culturais, por freguesia

FREGUESIA DESIGNAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES

Almofala - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Almofala
Alva - Associação Rancho Folclórico Morenitas de Alva

Cabril - Casa do Povo de Cabril

Castro Daire
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Lamelas
- Associação Recreativa e Cultural de Fareja
- Crasto – Academia Cultural e Recreativa do concelho de C. Daire
- Grupo Desportivo e Recreativo de Folgosa

Cujó - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa “Os Lobos” – Cujó
Ester - Associação Sócio-Cultural e de Melhoramentos de Faifa
Gosende - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Fojo
Mamouros - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa das Termas do Carvalhal

Mezio - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Mezio
- Associação Etnográfica e Social do Montemuro

Mões - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Vila Boa
- Casa do Povo de Mões

Moledo - Associação Desportiva da Moita

Monteiras - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Colo de Pito
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Relvense

Parada de Ester - Associação Cultural e Desportiva “Os Lobos da Serra” – Eiriz
- Grupo Desportivo Pedra Alta de Mós

Pinheiro - Centro Cultural e Recreativo de Ribas
- Clube Desportivo e Recreativo de Cêtos

Reriz - Clube Recreativo e Musical Rerizense
S. Joaninho - Associação Cultural e Social de S. Joaninho

             Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Castro Daire

9.5 – Equipamentos Desportivos

Actualmente, o concelho dispõe de vários equipamentos desportivos, em que os

campos de futebol apresentam o maior número. É nas freguesias de Castro Daire e

Mões que se localizam os principais equipamentos, conforme se pode verificar através

do quadro seguinte.
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Quadro n.º 85

Equipamentos desportivos por freguesia

Freguesia
Campos

de
Futebol

Polidesportivos Piscinas
Pavilhões

Gimnodesportivos
Campos
de Ténis

Campos
de Tiro

Pista de
atletismo

Almofala 2
Alva 1
Cabril 2
Castro Daire 8 138 2 1 2 1
Cujó 1 1
Ermida 2
Ester 2
Gafanhão
Gosende 4
Mamouros 1
Mezio 1
Mões 8 1 1 2
Moledo 7
Monteiras 3
Mouramorta 1
Parada de Ester 3
Pepim 1
Picão 1
Pinheiro 4 2
Reriz 2
Ribolhos 1
S.Joaninho 1
TOTAL 56 1 4 3 3 2 1

Fonte: GAS, C.M. Castro Daire

Ao nível dos equipamentos desportivos concelhios, destaca-se as Piscinas Municipais

cobertas, cujas obras se encontram em fase de conclusão, perspectivando-se o seu

funcionamento a curto prazo. Este equipamento tem as dimensões das piscinas

regionais, e dispõe ainda, de um tanque de aprendizagem.

38 Este equipamento encontra-se em fase de conclusão, não estando ainda em funcionamento.
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Esta análise sobre as associações concelhias permite-nos concluir que esta realidade

pode ser considerada como um ponto forte deste concelho, constituindo-se como

potencialidade capaz de facilitar intervenções no sentido de despoletar novas

actividades, acções, reorientar áreas de actuação, rentabilizar o seu funcionamento

para a criação de alguns serviços, articulando esforços com as forças vivas da

comunidade onde se inserem.
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X. O Turismo no Concelho de Castro Daire

O  concelho de Castro Daire dispõe de inegáveis potencialidades, quer naturais quer

culturais, capazes de potenciar o seu desenvolvimento, potencialidades estas não

suficientemente aproveitadas.  O turismo é um dos vectores que, devidamente

aproveitado e potenciado, poderá lançar o concelho na senda do desenvolvimento,

sendo mesmo encarado como  a actividade que melhor conseguirá conjugar o

económico e o social, harmonizar a produção de bem-estar com a conservação da

natureza  e lançar actividades económicas, sociais e culturais que, em simultâneo,

possam ser economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente

sustentáveis  (Soares, 1993:3, cit. por Vaz, 1996:1)

10.1 – Recursos Naturais

O concelho de Castro Daire apresenta características marcadamente rurais, com

belíssimas paisagens, deslumbrando, não só os naturais como também não deixa

indiferente quem nos visita. Dividido entre o rio e a serra, vai apresentando cenários

distintos à medida que a altitude vai aumentado.

Encontram-se com frequência miradouros, que além de constituírem pontos de

observação por excelência, são também óptimos locais de repouso e “reflexão”.  A

excelência ambiental constitui, portanto, uma mais valia intrínseca do concelho.
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10.1.1 – As Termas do Carvalhal

As termas do Carvalhal situam-se na freguesia de Mamouros, concelho de Castro

Daire. Estão localizadas entre as bacias hidrográficas do Vouga e  do Paiva.

A água mineromedicinal das termas do Carvalhal, sulfúrea, bicarbonetada, sódica e

fluoretada, está especialmente indicada para doenças de pele, musculo-esqueléticas,

digestivas, respiratórias , problemas do foro ginecológico e reumatismais.

Foi feita uma nova captação que permitirá aumentar quer o caudal quer a temperatura

das águas, que  era de 42 ºC, passando agora a cerca de 60 ºC, o que permitirá, sem

dúvida, combater a sazonalidade desta estância39.

Actualmente está a decorrer o processo de legalização desta nova captação, durante

pelo menos 6 meses, findo os quais, se as características químicas e bacteriológicas

se mantiverem de qualidade constante e os resultados das sucessivas análises forem

conclusivos, a água proveniente desta captação está em condições de ser utilizada

para os seus fins terapêuticos.

A menos de cem metros de um nó da A24, as termas são actualmente consideradas

como o ex-libris, responsáveis pelos maiores fluxos de turismo ao concelho,

nomeadamente ao nível do turismo sénior, pelo que é bem merecida uma

requalificação de toda a envolvente, por forma a proporcionar mais espaços de lazer e

tempos livres não só aos aquistas como à comunidade em geral.

39  A época termal na Estância do Carvalhal vai, actualmente, de 1 de Abril a 31 de Outubro, estando
encerrada de Novembro a Maio.
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10.1.2 – A Serra do Montemuro

A Serra do Montemuro, integrada na Rede Natura 2000, é uma das zonas do concelho

que merece atenção especial. Obviamente, é na serra que se registam as maiores

altitudes, sendo o ponto culminante a 1381 metros de altitude. Além de constituir um

miradouro natural, possui cursos de água que formam cascatas de rara beleza, que

poderiam ser observadas ao longo de interessantes percursos pedestres. A este nível,

foi já avaliado um conjunto de necessidades, sendo intenção do município apresentá-

las, este ano, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro.

No cume da serra foi implantado um parque eólico que, em perfeita harmonia com a

envolvente, veio animar a serra, um local cuja riqueza natural merece ser conhecida e

preservada.

O Montemuro possui uma flora e fauna diversificadas, esta última muito atractiva para

os amantes da caça, não existindo, no entanto nenhum levantamento exaustivo desta

riqueza natural.

10.1.3 – O Rio Paiva

Um outro recurso natural que o concelho dispõe é o rio Paiva. Este rio está

considerado como o menos poluído da Europa. Desde sempre constituiu um elemento

fundamental na economia do concelho, propiciando a fixação de população, junto às

suas margens.

Além de constituir um recurso importante para a gastronomia do concelho, de que são

exemplo as (Trutas do Paiva), o seu curso proporciona a prática da pesca desportiva e

de desportos radicais e de aventura, existindo no concelho uma empresa de desportos

radicais que tem vindo a explorar esta vertente.
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De registar também as potencialidades para praias fluviais, apenas existindo,

formalmente, a praia fluvial em Folgosa, não obstante a procura de outros locais, ao

longo do seu curso.

No entanto, seria  de inegável interesse o desenvolvimento de percursos pedestres ao

longo das suas margens, numa também possível ligação com a Serra do Montemuro,

numa lógica integrada, em que os recursos culturais da região também seriam,

necessariamente, valorizados.

10.2 – Recursos Culturais

Os recursos culturais de determinado território, os hábitos e tradições das gentes

locais, os seus usos e costumes, reflectem as vivências ao longo dos tempos.

O concelho de Castro Daire encerra uma grande riqueza a este nível. Desde usos e

costumes, tradições, folclore, artesanato variado, gastronomia, monumentos, igrejas40 e

capelas,  casas brasonadas.

Todos estes valores constituem um identidade própria, a identidade do concelho, por

isso devem ser preservados, para que se perpetuem. Só poderemos conhecer a

verdadeira identidade de um povo, de uma região, se conhecermos o seu percurso até

ao momento presente.

40 Destacando-se a Igreja da Ermida – Monumento Classificado de Interesse Nacional  - Século XII (Dec.
n.º 2.303, de 29.3.1916)
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Os ranchos folclóricos, por exemplo, têm assumido preponderância na preservação de

usos, costumes e tradições locais, promovendo, simultaneamente, as características

etnográficas do concelho, quer junto da comunidade local, quer junto de turistas, ou

ainda, junto das comunidades que vão visitando, aquando dos intercâmbios de folclore.

De realçar também, as escolas de música existentes no concelho, pois permitem a

valorização musical  e cultural da população.

Os Grupos de Teatro desempenham, também, uma papel fundamental ao nível da

dinamização das comunidades locais, sendo que devemos assinalar a presença de um

grupo de teatro profissional no concelho, com expressão a nível nacional, responsável

pelo festival de teatro41 que anualmente se realiza no concelho.

10.2.2 – O Artesanato

O artesanato é uma outra potencialidade do concelho, mormente nas zonas serranas,

podendo assumir um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do turismo.

Existem algumas cooperativas de artesanato42, que nasceram da necessidade de se

criarem alternativas às actividades agrícolas, praticadas pelas gentes do Montemuro.

Não obstante, devemos aqui salientar a procura, por parte da população local, de

formação profissional na área dos ofícios tradicionais, pelo que seria importante que, a

curto prazo se pudessem desenvolver acções desta natureza, por forma a garantir a

fixação de população jovem, principalmente feminina, uma vez que é esta que mais

sofre com a falta de oportunidades de emprego, evitando-se assim, a tão combatida

desertificação das aldeias.

41 O Festival Altitudes, realizado pelo Grupo de Teatro Regional da Serra do Montemuro.

42 “As Capuchinhas do Montemuro”; “Combate ao Frio”; “As Lançadeiras de Picão”;  “Associação
Etnográfica do Montemuro”, ...



Pré-Diagnóstico Social

……………………………………………………………………………………………………………
Pré-Diagnóstico Social

Rede Social de Castro Daire

161

CLAS de Castro Daire

As cooperativas de artesanato existentes no concelho, dedicam-se à produção de

artefactos relacionados com as actividades rurais tradicionais, assim como peças de

vestuário em linho e/ou lã  e outros produtos manufacturados para o lar.

A comercialização dos produtos é feita, sobretudo, na própria oficina e em feiras às

quais se deslocam, onde conseguem um maior volume de vendas e encomendas.

Seria importante uma articulação eficaz entre a produção e a comercialização, por

forma a valorizar um recurso tão importante para a economia do concelho.

10. 3 – Alojamento

Relativamente ao alojamento, o concelho de Castro Daire não possui grande

capacidade de resposta, uma vez que apenas dispõe de um Hotel, com capacidade

para alojar 179 pessoas, situado nas Termas do Carvalhal, freguesia de Mamouros e

um parque de campismo43, contíguo às termas.

Quadro n.º 86

Estabelecimentos Hoteleiros e Capacidade de Alojamento, em Julho de2002

Estabelecimentos Capacidade de alojamento
Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros

1 1 - - 179 179 - -
                       Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE.

43 Propriedade do município mas actualmente concessionado.
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A existência no concelho de apenas uma unidade de alojamento, indicia a falta de

dinamismo de estruturas e equipamentos de sustentação à actividades turística.

Quadro n.º 87

Estabelecimentos, Quartos e Capacidade de Alojamento em Espaço Rural

Estabelecimentos Total de
Quartos

Capacidade de
alojamento

Total Agro-turismo N.º
1 1 10 19

                                          Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2003, INE.

Apesar das potencialidades que o concelho apresenta para o desenvolvimento do

turismo rural, actualmente, apenas dispõe de um estabelecimento em espaço rural,

com 10 quartos e capacidade para 19 pessoas, conforme consta do quadro que

seguidamente se apresenta.
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