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Introdução
O Programa Rede Social foi criado através da Resolução do Conselho de Ministros nº
197/97 de 18 de Novembro de 1997, tendo sido posteriormente publicado o Despacho Normativo
nº 8/2002 de 12 de Fevereiro e o Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de Junho.
Possui como objetivos fundamentais o combate à pobreza e à exclusão social e a promoção do
desenvolvimento social local, constituindo-se como uma medida de política social que procura
tornar mais eficaz a intervenção dos agentes concelhios (entidades públicas e privadas que
desempenham a sua atividade profissional numa mesma unidade territorial) na aplicação de
programas e medidas de combate à pobreza e exclusão social.
Para operacionalizar o seu trabalho a Rede Social deve produzir três instrumentos
fundamentais: o Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social e o Plano de Ação anual.
O Diagnóstico Social ou Caracterização Diagnóstica é compreendido como um
instrumento dinâmico, sujeito a atualização periódica, que, ao ser produzido com a participação
ativa de todos os parceiros, permite o conhecimento e compreensão da realidade social através
da identificação das necessidades, da deteção dos problemas prioritários e respetivas
causalidades bem como dos recursos, potencialidades e constrangimentos locais.
Por Plano de Desenvolvimento Social (PDS) entende-se a definição de um plano
estratégico para 3/5 anos no qual se definem as estratégias de intervenção, bem como os
objetivos a alcançar. É um instrumento de definição conjunta e contratualizada de objetivos
prioritários, servindo de enquadramento às intervenções para a promoção do desenvolvimento
social local. O PDS enuncia uma estratégia para atingir uma situação social desejável, mas
realista, nos territórios sobre os quais incide.
O Plano de Ação (anual) em que se explicitem as ações, cronograma, parceiros
envolvidos e recursos para a cada ação bem como a relação das ações com os objetivos
específicos no Plano de Desenvolvimento Social.
A metodologia utilizada para a realização deste Diagnóstico Social concelhio assentou na
participação e articulação entre as diversas instituições envolvidas.
Partiu-se da combinação entre análises qualitativas e quantitativas, sendo de crucial
importância a pesquisa bibliográfica e as informações já existentes fornecidas pelos organismos
parceiros nesta rede.
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Para o cumprimento destas ações, num primeiro momento procurámos coordenar este
novo documento, com o já anteriormente realizado, selecionando informações consideradas
fundamentais.
Na elaboração de qualquer diagnóstico, a recolha de informação e as respetivas fontes,
são as suas bases de sustentação. Assim, na construção deste trabalho recorremos não só a
informações exógenas, mas também e, sobretudo, a fontes endógenas ao concelho de Alfândega
da Fé, como se pode verificar no esquema seguinte. Foram os dados fornecidos pelas entidades
aqui apresentadas que nos permitiram conhecer os reais problemas do concelho.
A elaboração de um estudo de diagnóstico exige metodologias de trabalho que permitam
incorporar a multidimensionalidade dos fenómenos e dinâmicas sociais.
O diagnóstico da situação implica um processo de investigação/ação participado e
dinâmico onde os atores sociais do sistema em estudo dão um forte contributo com o
conhecimento que têm da situação.

Este diagnóstico está organizado segundo os V eixos do Plano de Desenvolvimento Social do
Município de Alfândega da Fé:
 Eixo I de Intervenção Estratégica: Grupos sociais em situação de vulnerabilidade


Sub Eixo 1 - População Idosa



Sub Eixo 2 - Crianças e Jovens



Sub Eixo 3 - Famílias/indivíduos em situação de endividamento/carenciadas



Sub Eixo 4 - População Portadora de Deficiência



Sub Eixo 5 - Violência Doméstica e de Género



Sub Eixo 6 – Emigrantes e Imigrantes

 Eixo II de Intervenção Estratégica: Promover a qualificação profissional e as
competências de empregabilidade
 Eixo III de Intervenção Estratégica: Promoção da Saúde
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 Eixo IV de Intervenção Estratégica: Promoção do Enriquecimento Cultural
 Eixo V de Intervenção Estratégico: Consolidação de Parcerias

Portais de
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CAPÍTULO I – Enquadramento Territorial
Mapa 1- Localização do concelho de Alfândega da Fé

Portugal

Distrito de Bragança

Concelho de Alfândega da Fé

O concelho de Alfândega da Fé enquadra-se na NUT III, Terras de Trás-os-Montes,
representando 4% da sua área, 2,7% da população e, aproximadamente 5% do número total de
freguesias.
Pela orgânica territorial pertence ao Distrito de Bragança, sendo delimitado a Sul pelo
concelho de Torre de Moncorvo, a Oeste pelo concelho de Vila Flor, a Noroeste pelo concelho de
Mirandela, a Norte pelo concelho de Macedo de Cavaleiros e a Este pelo concelho de Mogadouro.
O Concelho está subdividido administrativamente em 12 freguesias, distribuídas de forma
bastante homogénea por uma área total de 322 km², exceptuando a sede de Concelho, que ocupa
13% da superfície total.
A área geográfica do concelho desenvolve-se essencialmente em zonas planálticas com
altitudes médias entre os 400 e os 600 metros, para além de outras zonas incluídas na Serra de
Bornes, Serra de Gouveia/Cabreira, vale da Vilariça e vale do rio Sabor.
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Este espaço territorial é confinado de Noroeste a Nordeste pelo maciço da Serra de
Bornes, a Este pelo planalto de Castro Vicente / Vilar Chão e pelo vale cavado do rio Sabor, que
se prolonga para Sudeste e Sul e a Sudoeste e Oeste pelo vale da Vilariça.

Mapa 2- Rede Viária Concelhia- 2020
Mapa 3- Rede Viária Nacional

Fonte: https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/858 ; Site do Município

A rede viária e as acessibilidades do concelho de Alfândega da Fé têm vindo a melhorar,
podendo contribuir para a atratividade do concelho.
A única via estruturante definida no Plano Rodoviário Nacional que serve diretamente o
concelho de Alfândega da Fé é o IC5.
A nível interno o concelho é servido por duas Estradas Nacionais:


A EN 315 que liga Alfândega da Fé a Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Porto para
Noroeste; a Mogadouro, Miranda do Douro e Espanha para Este (esta via é completada,
para Este, pelo IC5) e continuará a ser necessária para ligar as várias aldeias existentes
ao longo do seu percurso.
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A EN 215 que liga Alfândega da Fé a Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Miranda do
Douro e Espanha para Nordeste e para Sul a Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa,
Coimbra e Lisboa. Esta via foi substituída, para Sul, pelo IC5 mas continuará igualmente a
ser necessária para ligar as várias aldeias que se situam no seu percurso.
No que diz respeito à proximidade do Concelho aos grandes Centros Urbanos (tabela 1),

Alfândega da Fé dista 430 quilómetros de Lisboa, 183 quilómetros do Porto, 92 quilómetros de
Vila Real e a 72 quilómetros de Bragança.
Quadro 1- Distância aos principais Centros Urbanos
Lisboa

Porto

Vila Real

Bragança

430 Km

183 Km

92 Km

72 Km

Fonte: http://pt.distanciacidades.com

Quadro 2 – Distância (km) de cada aldeia à
sede de Concelho
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Quadro 2 – Distância (km) de cada aldeia à sede de Concelho
Agrobom
Cabreira
Castelo
Cerejais
Colmeais
Covelas
Eucísia
Felgueiras
Ferradosa
Gebelim
Gouveia
Legoínha

17,9 km
12,2 km
9,5 km
7,8 km
15,7 km
10,2 km
7,6 km
20,8 km
11,3 km
21 km
9,5 km
21,9 km (20 pela Nacional)

Saldonha
Sambade
Santa Justa
Sardão
Sendim da Ribeira
Sendim da Serra
Soeima
Vales
Valpereiro
Valverde
Vila Nova
Vilarchão

Parada

15,6 km (13,7 pela
Nacional)
15,4 km
6,3 km

Vilarelhos

18,5 km
8,3 km
11 km
12,6 km
9,7 km
7 km
13,7 km
8,8 km
15,6 km
4,4 km
11,1 km
19,9 km (17,9 pela
Nacional)
11,1 km

Vilares da Vilariça

12,1 km

Picões
Pombal

CAPÍTULO II – Caracterização Demográfica
Situado na sub-região Terras de Trás-os-Montes, o concelho de Alfândega da Fé, sofre
dos mesmos constrangimentos que os restantes concelhos da região, que nas últimas décadas
sofreram transformações demográficas, sociais e económicas muito significativas. A população
residente segundo as estatísticas da base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) era
de 4 550 habitantes em 2019.
Concelho rural, com efetivos populacionais muito baixos, tem vindo a sofrer um contínuo
processo de despovoamento e envelhecimento da população.
Em termos populacionais Alfândega da Fé tem assistido ao longo dos últimos anos a um
decréscimo populacional muito acentuado. Este facto deve-se essencialmente aos movimentos
migratórios e devido ao peso da interioridade e a consequente fragilidade do tecido económico.
Relativamente à estrutura etária da população residente, constatamos um duplo
envelhecimento da população, havendo um aumento da população com 65 ou mais anos de idade
e uma diminuição da população mais jovem. Segundo dados do INE, em 2019, Alfândega da Fé
apresenta um índice de envelhecimento de 390,1%, uma Taxa Bruta de Natalidade de 5,9% e
uma Taxa Bruta de Mortalidade de 17,3%. Ao observarmos as taxas de natalidade e mortalidade
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verificamos que as primeiras assumem valores inferiores às segundas, havendo portanto um
excedente de vidas negativo.

Quadro 3 - População residente (nº) em Alfândega da Fé por sexo em 2019
Sexo
Homens

Mulheres

2 197

2 353

Total

Alfândega da Fé
4 550

Fonte: INE

De acordo com o quadro acima referido, pode verificar-se que no concelho de Alfândega
da Fé a população do sexo feminino está em maioria em relação à do sexo masculino, tendência
que se tem vindo a manter ao longo dos últimos anos.

Quadro 4 - População Residente (nº) por grupos etários em 2019
Grupos Etários
0 - 14 anos

15-64 anos

65 ou mais anos

Total

385

2 663

1 502

4 550

Alfândega da Fé

Fonte: INE
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Quadro 5 - Evolução da População Residente (nº) de 2015 a 2019

Área Geográfica

2015

2019

Alfândega da Fé

4 607

4 550

Terras de Trás os Montes

108 974

107 462

Portugal

10 341 330

10 295 909

Fonte: INE

Em relação à evolução da população entre os anos de 2015 a 2019, podemos constatar no
quadro acima que houve um decréscimo populacional quer em Alfândega da Fé, quer nas Terras
de Trás-os-Montes.

Quadro 6 - Densidade Populacional1 de 2015 a 2019

Área Geográfica

2015

2019

Alfândega da Fé

14,6

14,1

Terras de Trás-os-Montes

20,0

19,4

Portugal

112,1

111,6

Fonte: INE

Relativamente à densidade populacional, segundo dados do INE tendo em conta o período
de 2015 a 2019, podemos afirmar que houve uma ligeira diminuição da mesma nas três áreas
geográficas apresentadas acima.

_________________________________________
1

2

Densidade Populacional: número de habitantes por km .
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Quadro 7 - Índice de Envelhecimento1 de 2015 a 2019

Área Geográfica

2015

2019

Alfândega da Fé

353,2

390,1

Terras de Trás os Montes

279,4

305,7

Portugal

146,5

163,2

Fonte: INE

Relativamente ao índice de envelhecimento, como consta no quadro acima referido
confirma-se que houve um aumento significativo do mesmo em Alfândega da Fé, assim como a
nível nacional segundo dados do INE.

Quadro 8 - Nº de Nados Vivos e Nº de Óbitos de 2016 a 2019

Nados Vivos

Óbitos

Ano

Alfândega da Fé

Portugal

2016

23

87 126

2017

25

86 154

2018

34

87 020

2019

27

86 579

2016

68

110 573

2017

79

109 758

2018

68

113 051

2019

79

111 793

Fonte: INE

_____________________________________
1

Índice de Envelhecimento: Relação entre a população idosa e a população jovem expresso em número de residentes

com 65 ou mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos (nº de idosos por cada 100 jovens).
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Analisado o contexto social e territorial deparamo-nos com uma tendência de regressão
sócio demográfica.
Este fenómeno resulta da saída de população do concelho, ou da diferença entre a taxa de
natalidade e a de mortalidade, que se acentua à medida que a população se torna mais
envelhecida.
Dito de outra forma mais pragmática, a atual estrutura demográfica do concelho não
permite a recuperação populacional, pelo que as políticas de intervenção devem ser
prioritariamente orientadas para os fatores de atração de elementos populacionais em idade ativa
vindos de outras zonas do país, ou até de outros países.
A sede de Concelho assume, neste quadro de decréscimo populacional, um novo
protagonismo, revelando um papel fundamental na dinamização económica enquanto centro de
dinamização social, cultural e tecnológica e pela prestação à população de um leque de bens e
serviços (ensino, saúde, comércio e serviços públicos).
Refletindo esta tendência demográfica, a Vila de Alfândega da Fé apresenta-se como
território local de fixação da população e de implementação de atividades que lhe permite ser o
guardião do desenvolvimento da sua região, embora este crescimento populacional se faça
sobretudo à custa do despovoamento das restantes localidades do concelho.

PG.01_PROC.07_IMP.00

DESE │SETOR DE AÇÃO SOCIAL E SAUDE

16 de 65

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONOMICA, SOCIAL E EDUCAÇÃO (DESE)

CAPÍTULO III - Caracterização Económica
Quadro 9 – Pessoal ao serviço por atividade económica de 2014 a 2018
Atividades

Anos / Pessoal ao
serviço (nº)
2014
2018

Agricultura, produção animal, caça, pesca e
floresta

769

774

Indústrias extrativas

0

0

Indústrias transformadoras

--

99

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio
Captação, tratamento e distribuição de água
(…)

--

0

--

0

Construção

79

95

Comércio por grosso e a retalho (…)

141

148

Transporte e armazenagem

44

42

Alojamento, restauração e similares

--

70

Atividades de informação e comunicação

--

0

Atividades imobiliárias

--

4

Atividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares (…)
Atividades administrativas e de serviços de
apoio

40

49

21

32

Educação

11

26

Atividades de saúde humana e apoio social

20

25

Atividades artísticas, de espectáculos,
desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

6

--

38

38

Fonte: INE
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Quadro 10 - Desemprego registado (nº) segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a
Situação Face à Procura de Emprego (situação no fim do mês de dezembro 2020)

Género
Alfândega da
Fé

Homens

Mulheres

117

88

Situação face ao
emprego. À procura
de:
1º
Novo
Emprego
Emprego
23
182

Tempo de
inscrição
< 1 Ano
1 Ano
e/ou +
120
85

Total

205

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP

Quadro 11 - Desemprego registado (nº) por Grupo Etário (situação no fim do mês de
dezembro de 2020)

< 25 Anos

25 – 34
Anos

25

31

Alfândega da Fé

Grupo Etário
35 – 54
Anos

+ 55 Anos

Total

66

205

83

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP

Quadro 12 - Desemprego Registado (nº) segundo o Nível de Escolaridade (situação no fim
do mês de dezembro de 2020)

Alfândega
da Fé

< 1º Ciclo
EB
21

1º Ciclo
EB
38

Nível de Escolaridade
2º Ciclo
3º Ciclo Secundário
EB
EB
45

43

42

Ensino
Superior

Total

16

205

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP
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Quadro 13 - Desempregados Inscritos e Colocações efetuadas (movimento ao longo do
mês de dezembro de 2020)
Desempregados Inscritos
Alfândega
da Fé

Colocações

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

12

8

20

3

0

3

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP

Quadro 14 - Desempregados inscritos por motivos de inscrição (movimento ao longo do
mês de dezembro de 2020)
Motivos de Inscrição
Ex
Despedido Despediu- Despedimento
Fim
Trabalhador Outros Total
Alfândega Inativos
se
Mútuo Acordo
Trabalho
por conta
motivos
da Fé
não
própria
Permanente
1

1

0

0

6

0

12

20

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP

Gráfico 1 - Desempregados inscritos (nº) ao longo dos anos de 2018 e 2020

350
300

291

250
200

281
219

218
196

299

296
271

251

238
202

213
189

198

255

238

205
172

150

181

261

257
192

205

163

100
50

0

2018

2020

Fonte: Relatório de Estatística Mensal por Concelhos, IEFP
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Ao nível da empregabilidade, por setores económicos, o peso do setor primário (16,5%)
resulta em grande parte do peso diminuto que têm as atividades secundárias, facto associado à
existência de um débil tecido industrial, sendo que a percentagem onde existe maior número de
pessoas ao serviço é no setor terciário (61,2%). Essa percentagem revela-nos a importância que
os serviços públicos autárquicos, de saúde, de educação e IPSS’s assumem na dinâmica do
tecido económico do Concelho.

CAPÍTULO IV – Igualdade de Género
A igualdade entre mulheres e homens é um dos princípios da Constituição da República
Portuguesa (art.º 13º), sendo a sua promoção uma das tarefas fundamentais do Estado (art.º 9º).
A Administração Pública Local desempenha um papel fulcral na eliminação de tais
desigualdades e discriminações pela sua relação de proximidade com as populações e para tal é
necessário olhar a igualdade de género de modo transversal a todas as áreas e domínios da
intervenção política e pública ao nível local.
Reconhecendo a importância da integração da dimensão da igualdade de género e das
práticas de cidadania na administração pública local enquanto requisito de boa governação, a
Câmara Municipal de Alfândega da Fé tem vindo a percorrer um caminho com vista à
implementação de uma estratégia integrada nesta matéria, contribuindo para a construção de uma
estreita relação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Salientam-se os seguintes pontos:
- Protocolo com a CIG em Maio de 2011;
- Nomeação das Conselheiras Municipais para a Igualdade, que têm como competências:
-Acompanhamento e dinamização de medidas de política local na perspetiva de género;
-Implementação de medidas previstas nas estratégias locais de promoção da igualdade,
nomeadamente o Plano Municipal para a Igualdade, e de prevenção da violência doméstica e
outras formas de discriminação;
- Pronunciar-se, quando consultados, relativamente ao impacto de medidas de natureza
administrativa, regulamentar ou outras que o município pretenda prosseguir nos domínios
transversalizados da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação, da proteção
da maternidade e paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de homens e
mulheres, do combate à violência doméstica e outras formas de discriminação;
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- Apresentação de propostas concretas de ação nos domínios referidos na alínea anterior;
- Divulgação de informações sobre a igualdade de género, designadamente nos domínios
da educação para a cidadania, da igualdade e não discriminação, da proteção da maternidade e
paternidade, da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de homens e mulheres e do
combate à violência doméstica e outras formas de discriminação;
- Participação no fórum anual das conselheiras e dos conselheiros locais para a igualdade;
- Assegurar a cooperação do Município com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género.
- Estatutos da conselheira: Com o objetivo de conhecer a realidade interna da Câmara
Municipal em matéria de igualdade de género, foi elaborado um diagnóstico no qual foram
envolvidos todos os/as trabalhadores/as a quem foi também ministrada uma formação sobre
igualdade de género e cidadania;
- Diagnóstico “Alfândega Promove Igualdade”: Em resultado do diagnóstico foi
elaborado um Plano Municipal para a Igualdade cuja linha orientadora foi promover uma maior
conciliação entre a vida familiar e profissional e promover a igualdade entre os homens e as
mulheres colaboradores/as da Câmara Municipal.
- Relatório final de avaliação do impacto do projeto “Alfândega Promove Igualdade”:
O município tem trabalhado continuamente para incluir uma linguagem promotora de igualdade de
género em todos os documentos oficiais da Câmara Municipal.
- Plano Intermunicipal para a Igualdade 2018-2021: Este plano tem como objetivo
primordial promover a prevenção e o combate à violência doméstica e de género. Consolidando
esforços e referenciais de atuação local na promoção da igualdade entre homens e mulheres, o
Plano Intermunicipal para a Igualdade, visa potenciar as estratégias de intervenção existentes no
município e restantes entidades locais.

Quadro 15 - Demografia e Território

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade de Alfândega da Fé
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Considerando o quadro acima, é visível que a população é maioritariamente constituída
por mulheres, com um peso de cerca de 52% do total.

Quadro 16 - Educação e Formação

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade de Alfândega da Fé

De acordo com os valores apresentados referentes aos censos 2011, é clara a disparidade
existente entre homens e mulheres no que diz respeito à Educação e Formação. No entanto, se,
por um lado, se verifica uma taxa de analfabetismo muito superior nas mulheres, por outro,
também são as mulheres que têm predominância na conclusão do ensino secundário e superior.

Quadro 17 - Emprego e Remuneração

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade de Alfândega da Fé
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No que diz respeito ao Emprego e Remuneração verifica-se que no concelho de Alfândega
da Fé os ganhos médios mensais das mulheres são mais elevados que os dos homens. Ao nível
do desemprego, os valores mais altos, surgem também nas mulheres.

Quadro 18 - Participação na vida política por sexo

Fonte: Plano Municipal para a Igualdade de Alfândega da Fé

De acordo com os dados expostos acima, podemos constatar que a percentagem de
mulheres a exercer cargos de responsabilidade política é baixa, o que vai de encontro ao
panorama nacional.
No entanto, realça-se que o executivo da Câmara Municipal de Alfândega da Fé foi
liderado por uma mulher, durante 9 anos consecutivos, autarquia onde se verifica também a
existência de cargos de chefia ocupados por mulheres.
À semelhança de todo o território interior, o concelho de Alfândega da Fé, apresenta
desigualdades de género ao nível da educação e formação e emprego e remuneração.
Foram então criados quatro eixos estratégicos de intervenção em função dos objetivos
consensualizados e do diagnóstico de necessidades elaborado.
Eixo da Educação e Formação (I): privilegia-se a formação na área da igualdade de
género de docentes e não docentes das escolas, como agentes educativos essenciais, assim
como dos pais dos/as alunos/as, detentores da responsabilidade na primeira abordagem desta
temática, e dos/as próprios/as alunos/as, conferindo-lhes um papel ativo na construção desta
matéria.
Eixo da Saúde e Ação Social (II): prevê-se a realização de três ações, sendo a primeira
concretizada através de informação/formação para profissionais de saúde. Como segunda ação,
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pretende-se reforçar a importância de incluir a temática da igualdade de gênero nas aulas de
preparação para o parto e parentalidade, nas consultas de vigilância infantil, bem como nas
consultas de vigilância materna. Por último, serão concretizadas ações de sensibilização em
ambos os agrupamentos escolares com o tema "Planeamento familiar a dois", cujo objetivo é
consciencializar a comunidade escolar e geral para uma participação mais responsável e
igualitária no planeamento familiar.
Eixo do Trabalho e Emprego (III): a intervenção delineada assenta essencialmente no
desenvolvimento de ações de sensibilização, no que respeita a igualdade salarial e progressão de
carreira, dirigidas a públicos estratégicos, nomeadamente desempregados/as e alunos/as do
ensino secundário e à comunidade em geral.
Eixo da Violência Doméstica e de Género (IV): as medidas definidas integram-se no
âmbito da prevenção e combate a esta problemática. As ações de sensibilização previstas
destinam-se essencialmente à comunidade em geral, sob a forma de debates, exposições e
campanhas de rua, numa lógica de minimizar a legitimação e perpetração deste fenómeno.

Quadro 19 - Indicadores do Município de Alfândega da Fé

Câmara

Composição do órgão
por sexo

Assembleia
Municipal

Composição de
cargos dirigentes
da Câmara,
desagregada por
sexo, e tipologia de
cargos dirigentes
prevista no art. 4º,
nº1, e art. 9º da Lei
nº 49/2012 de 29 de
Agosto, a saber:

Composição do órgão
por sexo

Chefes de divisão por
sexo, (Direcção
Intermédia de 2º grau)

Cargos de direcção
intermédia de 3º grau
ou inferior, por sexo

Nº de
mulheres
Nº de
homens
Nº de
mulheres
Nº de
homens

0
3
5
10

Nº de
mulheres

2

Nº de
homens

2

Nº de
mulheres
Nº de
homens

1
1

Fonte: Site do Município de Alfândega da Fé
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Eixo I de Intervenção Estratégica: Grupos sociais em situação de
vulnerabilidade

Sub Eixo 1- População Idosa

O envelhecimento demográfico constitui uma das principais características das sociedades
ocidentais, não sendo a portuguesa uma exceção. O avanço da medicina, a melhoria das
condições de vida e bem-estar social, aliados ao decréscimo da natalidade e fecundidade, estão
na base do crescimento da população idosa.
O concelho de Alfândega da Fé tem vindo a registar ao longo da última década um
decréscimo populacional bastante acentuado, caracterizando-se a estrutura da população por um
acentuado envelhecimento. Assim, a existência de idosos/as sós em situação de dependência e
sem retaguarda familiar constitui um dos principais problemas do concelho.
Quanto a este problema, foi realizado um estudo pelo Município de Alfândega da Fé, em
2013, de forma a perceber quantos/as idosos/as viviam/vivem sozinhos ou com alguém
dependente a cargo.
Segundo dados do INE, o índice de envelhecimento do concelho é superior à média, ou
seja, por cada 100 jovens, existem 391 idosos, em 2019.
Segundo uma atualização realizada em 2017 do estudo acima referido, pôde constatar-se
que de 282 idosos/as a residir sozinhos/as, apenas 240 ainda se mantinham sozinhos/as, sendo
que 10 foram institucionalizados/as, 9 faleceram e os/as restantes foram viver para junto de
familiares.
A média de idades de idosos/as que viviam sozinhos/as ronda os 79 anos, em maior
número do sexo feminino, mais especificamente 208 mulheres em relação ao sexo masculino, que
são 74 homens.
Em termos de perfil da população desta faixa etária, podemos afirmar que a maioria dos/as
idosos/as que vivem sozinhos/as, são viúvos/as e que a maioria completou o ensino primário.
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No que diz respeito à residência*, a maioria dos/as idosos/as que residem sozinhos/as,
vive em Alfândega da Fé e a restante maioria na aldeia de Sambade. A maioria destes/as
idosos/as tem casa própria, e tal como no estudo anterior, 80% tem como familiares diretos os/as
filhos/as.
No estudo inicial verificou-se a existência de depressão em alguns/algumas idosos/as e já
numa fase posterior, ou seja, na atualização do estudo, constatou-se que 43% dos/as idosos/as
apresentam sintomas de depressão ligeira. O mesmo não se verificou em relação à demência,
pois no inicialmente 19% apresentavam demência ligeira e na atualização do estudo apenas 15%
evidenciaram esses sinais.

A maior parte dos/as inquiridos/as são polimedicados, tomando em média 4,18
comprimidos por dia e são na maioria independentes, sendo que 26% apresentam dependência
ligeira, percentagem que diminui em relação ao estudo anterior.
Em termos de fatores de risco, a maioria cai com frequência, tem problemas de audição e
visão e tem carências económicas devido às suas pequenas reformas, facto já constatado no
estudo anterior. No geral contam com apoio familiar e de vizinhos.

No início do ano de 2021 foi levado a cabo um levantamento no Concelho de Alfândega da
Fé de forma a aferir o número de idosos/as a viver sozinhos/as, como consta no seguinte quadro.

_____________________________
* Caraterísticas habitacionais da população idosa do concelho:
A maioria dos/as idosos/as do concelho possui casa própria e unifamiliar, localizada na povoação. As casas isoladas da
povoação representam uma minoria. A grande parte das casas destes/as idosos/as, são estruturas antigas com mais de
5 divisões, possuem as infraestruturas básicas mas apresentam barreiras arquitetónicas no que diz respeito à existência
de escadas dentro e fora da habitação.
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Quadro 20 – Número de Idosos/as a viver sozinhos/as, por sexo, em 2021
Área Geográfica

Nº de
Sexo
Idosos/as
Feminino Masculino
Alfândega da Fé
22
20
2
Castelo
2
2
0
Vilarelhos
8
8
0
Cerejais
11
10
1
Sambade
16
14
2
Vila Nova
6
6
0
Covelas
3
2
1
Valverde
9
6
3
Gebelim
5
4
1
Soeima
2
0
2
Felgueiras
1
0
1
Agrobom
6
4
2
Saldonha
5
4
1
Valpereiro
6
4
2
Vilares da Vilariça
2
1
1
Vales
7
5
2
Eucísia
6
5
1
Gouveia
1
1
0
Cabreira
4
2
2
Santa Justa
3
1
2
Vilar Chão
12
8
4
Sendim da Ribeira
7
2
5
Parada
6
4
2
Sardão
1
1
0
Sendim da Serra
2
0
2
Ferradosa
9
5
4
Total: 162 cerca de 10,7 %
Fonte: Serviços da Ação Social do Município de Alfândega da Fé

Quadro 21 - População Idosa (nº) em 2015 e 2019
Área Geográfica

2015

2019

Portugal

2 140 824

2 280 424

Terras de Trás-os-Montes

31 990

32 525

1 480

1 502

Alfândega da Fé

Fonte: INE
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Quadro 22 – Pensionistas (nº) da Segurança Social por tipo de pensão de 2018 e 2019
Pensões
Total
Velhice
Invalidez
Sobrevivência
Alfândega da Fé
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
1 760

1 735

1 246

1 223

73

77

441

435

Fonte: PORDATA

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
Quadro 23 - Respostas Sociais para a Terceira Idade em 2020
1

ERPI’s

Denominação
Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé

X

Mini Lar de Vilar Chão

X

Mini Lar de Vilarelhos

X

Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochoa

X

Centro Social Paroquial de Picões

Centro de
Dia

2

SAD
X

X

X

X
X

Centro Social e Paroquial de Sambade

X

X

Associação para o Apoio Social de Parada

X

X

Centro Social e Cultural de Gebelim

X

X

Fonte: Instituições do Concelho

__________________________________________________
1
2

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
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Quadro 24 - Nº de utentes por valência em 2020
Denominação

ERPI’s

Santa Casa da Misericórdia de
Alfândega da Fé

SAD

Total

50

Centro de
Dia
0

53

103

Mini Lar de Vilar Chão

7

2

0

7

Mini Lar de Vilarelhos

10

0

0

10

Fundação Cónego Manuel Joaquim
Ochoa
Centro Social Paroquial de Picões

40

2

40

82

0

0

20

20

Centro Social e Paroquial de Sambade

23

0

45

68

Associação para o Apoio Social de
Parada
Centro Social e Cultural de Gebelim

12

0

3

15

14

0

0

14

Fonte: Instituições do Concelho

Quadro 25 - Utentes em lista de espera em 2020
Denominação
ERPI’s
Centro de
Dia
Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé
0
0

SAD
0

Mini Lar de Vilar Chão

0

0

0

Mini Lar de Vilarelhos

0

0

0

Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochoa

48

0

0

Centro Social Paroquial de Picões

0

0

0

Centro Social e Paroquial de Sambade

50

0

0

Associação para o Apoio Social de Parada

29

0

0

Centro Social e Cultural de Gebelim

14

0

0

Fonte: Instituições do Concelho

De referir que que as respostas sociais desenvolvidas por estas IPSS são comparticipadas
financeiramente, pela Segurança Social através da celebração de Acordos de Cooperação.
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Quadro 26 – Capacidade de resposta social em 2020
Denominação

Utentes

Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé (ERPI)

50

Mini Lar de Vilar Chão (ERPI)

7

Mini Lar de Vilarelhos (ERPI)

10

Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochoa (ERPI)

40

Centro Social Paroquial de Picões - SAD

23

Centro Social e Paroquial de Sambade (ERPI)

23

Associação para o Apoio Social de Parada (ERPI)

14

Centro Social e Cultural de Gebelim (ERPI)

14

Fonte: Instituições do Concelho

Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé
Breve caraterização da IPSS

A Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé (LACSAF) foi fundada a 9 de
Março de 1999. Inicialmente esta Instituição desenvolveu a sua atividade no Centro de Saúde de
Alfândega da Fé, com base no voluntariado, com o objetivo de colaborar na humanização dos
cuidados de saúde e na melhoria do bem-estar do/a doente. Sempre atenta às necessidades da
comunidade, a LACSAF cresceu exponencialmente a partir de 2010 disponibilizando mais
recursos e explorando novas áreas de atuação e passou a prestar apoio social às famílias mais
desfavorecidas e pessoas mais vulneráveis no concelho de Alfândega da Fé. Neste sentido,
desenvolve no presente projetos de coesão social que abrangem várias áreas em carência neste
concelho.
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Respostas Sociais da LACSAF
Unidade Móvel de Saúde (UMS) - desde 2011

A UMS desloca-se no Concelho de Alfândega da Fé com o objetivo de garantir saúde de
proximidade, essencialmente aos/às idosos/as e tem como objetivo geral melhorar a sua
qualidade de vida de uma forma autónoma e qualitativamente positiva. Visa garantir uma vida
mais segura e facilitada para idosos/as, pessoas com mobilidade reduzida e população em geral,
através da prestação de cuidados de saúde primários, rastreios de saúde e sessões de educação
para a saúde.
A UMS percorre as freguesias do Concelho numa lógica de proximidade dos serviços,
promoção da saúde, prevenção da doença e do isolamento social. Desloca-se ao local de
residência das pessoas e permite assim um maior controlo da saúde, essencialmente de pessoas
mais vulneráveis.

As consultas de enfermagem realizadas pela UMS preveem a realização de:
 Controlo de diabéticos/as, medição e ensinamentos no autocontrolo de glicemia;
 Capilar e vigilância do Pé Diabético;
 Controlo de hipertensos/as e medição e ensinamentos no autocontrolo de tensão arterial;


Avaliação de feridas e realização de pensos;



Marcação de consultas médicas;

 Pedidos de receitas médicas e entrega de medicação no domicílio.
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Quadro 27 – Atendimentos efetuados pela Unidade Móvel de Saúde durante o ano de 2020
Mês

Nº de Atendimentos

janeiro

243

fevereiro

227

março

137

abril

-- *

maio

-- *

junho

233

julho

318

agosto

322

setembro

265

outubro

235

novembro

255

dezembro

248

Total de Atendimentos: 2 483
Fonte: Unidade Móvel de Saúde

Universidade Sénior de Alfândega da Fé (USAF) - desde 2012
A USAF é um espaço de educação não formal que promove a mudança social para
enfrentar os desafios do envelhecimento. Foi fundada a 12 de Abril de 2012 e permite a partilha
de saberes e vivências e reforça ainda a solidariedade e o convívio entre gerações. Já passaram
por esta academia até ao presente mais de 200 pessoas com mais de 50 anos.

_____________________________________
*A ausência de dados deve-se ao facto de não terem sido realizados atendimentos durante o confinamento devido à
pandemia da Covid-19
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Banco de Ajudas Técnicas (BAT) - desde 2014
O BAT é uma valência que permite o empréstimo caucionado de material geriátrico e de
reabilitação a pessoas com algum tipo de incapacidade ou limitação temporária ou permanente.
Qualquer residente no concelho pode requerer para si ou para os seus familiares as ajudas
técnicas necessárias decorrentes das suas necessidades, mediante registo na LACSAF e
pagamento de uma caução.
De salientar que o material disponível no BAT serve a população residente, mas também
dispõe de material e aparelhos que são utilizados nas consultas de enfermagem da Unidade
Móvel de Saúde, no Gabinete de Fisioterapia, nas aulas de ginástica e psicomotricidade da
Universidade Sénior, etc, numa lógica de partilha e entreajuda que permite abranger o maior
número de pessoas e a necessidades.

O BAT dispõe da seguinte lista de material:
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CLDS – 4G “Alfândega + IGUAL” – desde 2020

Operação financiada pelo POISE e desenvolvida no concelho de Alfândega da Fé, sendo a sua
entidade coordenadora local a Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé com
duração de 36 meses.
O CLDS-4G "Alfândega + IGUAL" tem como missão fomentar e disseminar comportamentos que
estimulem estilos de vida saudáveis (saúde física, emocional, financeira, etc.) e sustentáveis. As
suas ações procuram responder e minimizar as principais problemáticas deste que é um território
de baixa densidade, envelhecido e de poucas e desiguais oportunidades de trabalho, através da
potenciação dos seus recursos, principalmente os humanos.
O projeto divide-se em 3 Eixos de Ação:
Eixo 1 - Emprego, formação e qualificação - Vem dar respostas de apoio, nomeadamente, em
processos de integração profissional, social e pessoal dos desempregados.
Eixo 2 - Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil - Promove ações dirigidas
prioritariamente aos agregados familiares de baixos rendimentos com crianças.
Eixo 3 - Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa – Propicia ações
socioculturais que promovem o envelhecimento ativo, o combate à solidão e ao isolamento e
projetos de voluntariado.
Desta forma promove-se a inclusão social dos grupos vulneráveis e o combate à exclusão social,
uma vez que as ações são concentradas nos grupos vulneráveis em articulação com os setores
público e privado e com as intervenções de diferentes instrumentos de planeamento existentes no
município.

Sub Eixo 2- Crianças e Jovens
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
A CPCJ é uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional que visa promover
os direitos da criança e do/a jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
Considera-se que a criança ou o/a jovem está em perigo quando, designadamente, se
encontra numa das seguintes situações:
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Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;



É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade,
dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;



Está sujeito/a, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem
gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional;



Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem
gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem
que os pais, o/a representante legal ou quem tenha a guarda de factos lhes
oponham de modo adequado a remover essa situação.

A CPCJ intervém na proteção das crianças e jovens quando não seja possível às
entidades com competência em matéria de infância e juventude atuar de forma adequada e
suficiente a remover o perigo em que se encontram.
No que diz respeito a dados recentes da atividade da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Alfândega da Fé, verificam-se atualmente 18 processos ativos, como podemos
verificar no quadro abaixo.

Quadro 28 - Caracterização processual em 2020
Entrada de Processos

Saída de Processos

Transitados para o ano de 2019

12

Arquivados em fase preliminar

0

Instaurados

19

18

Novos Processos

19

Arquivados em fase póspreliminar
Enviados para outras CPCJ’s

Recebidos de outras CPCJ’s

0

Reabertos

5

Total de Saídas

18

Total de Entradas

36

0

Total de Processos Ativos
18
Fonte: CPCJ de Alfândega da Fé
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Respostas Sociais para a primeira infância:
Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé
O infantário carateriza-se pela importância da relação que estabelece diariamente com a
comunidade dando ênfase ao contacto permanente com os pais e as famílias das crianças que
frequentam a instituição, permitindo assim criar condições de continuidade educativa, procurando
diariamente melhorar e inovar a sua atividade.
Tem como objetivo participar, promover e incentivar o envolvimento de todos/as nas
atividades da instituição para que as crianças se tornem adultos/as confiantes e bem formados/as.
Respostas Sociais: Creche e Pré-escolar
Creche
A Creche é uma resposta social da Instituição que recebe crianças dos 4 aos 36 meses,
assegurando a promoção do desenvolvimento global da criança bem como a sua alimentação e
cuidados de higiene e bem-estar.
O programa de atividades é adaptado a cada grupo das diferentes faixas etárias,
proporcionando uma variedade de experiências estimulantes que se concretizam na rotina diária
da creche através de um projecto pedagógico.

Jardim de Infância
O pré-escolar é uma resposta social da Instituição que recebe crianças dos 3 anos até à entrada
do 1º ciclo do ensino básico. Esta valência contribui para o desenvolvimento integral das crianças,
apoia a família de modo a permitir a conciliação da vida profissional dos pais com a vida familiar e
permite-lhes experiências culturais e recreativas, estimulando a relação entre a família, a escola e
a comunidade.

O infantário da misericórdia de Alfândega da Fé, tem actualmente 33 vagas de crianças em
creche e 20 do pré-escolar com acordo de cooperação com a Segurança social.
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Quadro 29 – Caracterização do Infantário da Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé
em 2020
Capacidade Total

Nº de crianças a

Nº de crianças em

frequentar

lista de espera

Creche

41

41

6

Jardim de Infância

25

20

0

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé

Educação
Remete-se o tema da educação para a Carta Educativa/Plano Estratégico Educativo
Municipal disponível no site do Município, onde se encontram todas as informações atualizadas,
através do seguinte link: https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/835

Sub Eixo 3- Famílias/indivíduos em situação de endividamento e/ou
carenciadas/os
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)
O Instituto de Segurança Social, através da técnica do serviço local de Alfândega da Fé, avalia e
caracteriza a situação sócio, económica e familiar das pessoas que a Entidade Mediadora, (neste
caso especifico a Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé), identifica como potenciais
destinatários finais da medida. Caso essas pessoas cumpram os critérios de elegibilidade
legalmente definidos, passam a integrar a listagem para beneficiação dos produtos alimentares do
POAPMC, bem como das medidas de acompanhamento previstas também nesta medida com
vista à inclusão social daqueles destinatários.
Podem ser beneficiários da operação de distribuição de géneros alimentares as pessoas coletivas
de direito público e privado sem fins lucrativos, incluindo o setor cooperativo.
Os destinatários finais são os indivíduos e/ou famílias que se encontrem em situação de carência
económica sendo que, deverão ter cumulativamente, condições para confeccionar as refeições no
seu próprio domicílio (caso contrário, serão beneficiários de cantina social em que receberão
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refeições já confecionadas). Neste âmbito, o conceito de carência económica é equiparado ao
conceito de carência económica aplicável, em cada momento, no âmbito do subsistema de ação
social e a identificação das pessoas mais carenciadas é efetuada pelo técnico de
acompanhamento e atendimento social das famílias.
Quadro 30 – Valores referentes ao POAPMC em Dezembro de 2020

Nº de Utentes

74

Nº de agregados

24
Fonte: Segurança Social

Cantina Social
Resposta social destinada ao fornecimento de refeições, a pessoas e famílias economicamente
desfavorecidas, que se dirigem ao Serviço Local da Ação Social da Segurança Social, ou para aí
são encaminhadas pelas diferentes entidades e serviços locais, e que de acordo com os critérios
e procedimentos em vigor definidos pela Segurança Social são avaliados a nível social, e,
cumprindo os critérios estabelecidos são encaminhadas para a resposta social de “ Cantina
Social”.
Esta tipologia de serviço visa prestar apoio alimentar confeccionado à população carenciada,
através de um Protocolo celebrado entre a Instituição e a Segurança Social, que comparticipa, (no
ano de 2020 abrangeu 35 refeições diárias no 1º trimestre do ano e 49 refeições diárias até dez
de 2020.
Quadro 31 – Valores referentes à Cantina Social em 2019 e 2020
2019

2020

2020

janeiro a março

abril a dezembro

35

35

49

35

35

49

Nº de Refeições
Acordadas

Nº de Utentes

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé
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Os beneficiários de cantina social não beneficiam, cumulativamente, de outros apoios de natureza
alimentar, nomeadamente no âmbito do FEAC/POAMPC, uma vez que um dos critérios para
beneficiarem do apoio POAPMC é ter condições para confecionar os alimentos em casa, cuja
avaliação social é também da responsabilidade da Segurança Social.
O programa POAPMC e a Cantina Social, são apoios prestados à população carenciada através
de financiamento de Fundos Europeus e da Segurança Social, respetivamente.

Ação Social
O Serviço de atendimento local da Segurança Social da Alfândega da Fé, através da
técnica de serviço social, concretiza, nesta matéria os objetivos da ação social previstos na Lei de
Bases da Segurança Social; apoiar as pessoas e as famílias, residentes no nosso concelho, na
prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social
e, em certos casos, atuar em situações de emergência. Tem como objectivos informar, orientar e
encaminhar; Apoiar pessoas e famílias em situação de dificuldade e/ou emergência social;
Assegurar o acompanhamento social dos indivíduos e famílias no desenvolvimento das suas
potencialidades, contribuindo para a sua autonomia, auto-estima e gestão do seu projeto de vida;
Mobilizar recursos adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional; Prevenir
situações de exclusão e Dotar as pessoas e famílias dos meios e recursos que possibilitem
planear a sua vida de forma organizada e autónoma, e conjugar estas medidas com outras
políticas sociais públicas, bem como articulação com a atividade de instituições não públicas.
O Setor da Ação Social da Câmara Municipal de Alfândega da Fé assume como sua
missão a implementação de projetos e medidas que estabeleçam respostas sociais que vão de
encontro às necessidades da população do concelho com vista ao bem-estar bio-psico-social de
todos/as os/as Munícipes. Para tal, o Gabinete de Ação Social executa o atendimento,
aconselhamento, encaminhamento e acompanhamento de casos.
Ainda nesta linha, assumem promover a coesão social, a melhoria das condições de vida
da população, o conhecimento das causas dos fenómenos locais de pobreza e exclusão social
bem como a formalização de parcerias com Instituições Particulares de Solidariedade Social.
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 Serviços municipais disponíveis neste setor
Habitação social: constitui-se como uma resposta estrutural destinada a uma franja da
população com menores recursos económicos, permitindo-lhes o acesso a uma habitação que
reúna as condições necessárias ao seu desenvolvimento e melhor qualidade de vida.
Fundo social de apoio à habitação: O Fundo Social de Apoio à Habitação destina-se à
criação de condições mínimas de conforto e salubridade em alojamentos de famílias carenciadas
residentes no Concelho de Alfândega da Fé. Este fundo consiste na comparticipação de pequenas
obras consideradas prioritárias, para a satisfação das necessidades básicas de habitação, através
do fornecimento de materiais de construção, mão-de-obra ou da atribuição de um subsídio, a
candidaturas que não se enquadrem noutros programas da administração central de apoio à
recuperação de habitação.
1º Direito: O Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa apoiar a promoção de
soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não
dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. O
Programa assenta numa dinâmica promocional predominantemente dirigida à reabilitação do
edificado e ao arrendamento. Aposta também em abordagens integradas e participativas que
promovam a inclusão social e territorial, mediante a cooperação entre políticas e organismos
setoriais, entre as administrações central, regional e local e entre os setores público, privado e
cooperativo.
Apoio aos estudantes do Ensino superior: direcionadas a alunos/as, de famílias
carenciadas, que ingressarem no ensino superior.
Apoio a estratos sociais desfavorecidos: O apoio a estratos sociais desfavorecidos
surge numa linha de política de combate à pobreza e exclusão social. O regulamento para
atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidas tem como objecto a regulamentação da
intervenção do Município na área social, de forma a promover a inserção social e a consequente
melhoria das condições de vida da população carenciada.
Gabinete de Apoio ao Consumidor: Este Gabinete pretende disponibilizar aos/às
munícipes informações sobre o recurso ao crédito e gestão do orçamento familiar e apoiá-los/as
sempre que o solicitem.
Cartão Municipal Sénior: O Cartão Municipal Sénior tem por objetivo facultar, à
população mais desfavorecida, apoio em diversas áreas, traduzida em regalias e benefícios que

PG.01_PROC.07_IMP.00

DESE │SETOR DE AÇÃO SOCIAL E SAUDE

41 de 65

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONOMICA, SOCIAL E EDUCAÇÃO (DESE)

lhes propiciem melhores condições de vida. O cartão permite ao beneficiário usufruir de
transportes públicos gratuitos dentro do concelho, reembolso de 25% do valor da medicação e o
não pagamento do 1º escalão da água.
Cartão ABEM: É o primeiro programa da Associação Dignidade e pretende dar resposta
aos problemas de acesso ao medicamento garantindo que todos os portugueses podem comprar
os medicamentos comparticipados que lhes são prescritos. São beneficiários do abem os
indivíduos carenciados, pretendendo-se abranger também os casos de inesperada carência
económica decorrentes de situações de desemprego repentino ou de confronto com doença
incapacitante, entre outros casos a analisar. O Município de alfândega da Fé é parceiro do
programa e apoio actualmente 20 munícipes.

 Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé (LACSAF)
Loja Social: A LACSAF dispõe de uma Loja Social que faculta gratuitamente roupas usadas em
bom estado, resultantes de donativos da comunidade, a famílias carenciadas que o solicitem.

 Rendimento Social de Inserção

O Rendimento Social de Inserção apresenta-se como uma medida de política de proteção
social de direito generalizado que tem como objetivo o de possibilitar às famílias, pessoas ou
grupos a que se dirige um nível de rendimento mínimo indispensável à sobrevivência. É um apoio
destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, sendo
constituído por uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades
mínimas e um programa de inserção que integra um contrato composto por um conjunto de ações
estabelecidas de acordo com as características e condições do agregado familiar do requerente
da prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos seus membros.
A análise dos dados que se apresentam relativos ao Rendimento Social de Inserção foi
disponibilizada pelo Serviço Local da Segurança Social de Alfândega da Fé.
O Concelho de Alfândega da Fé encontra-se abrangido pelo protocolo celebrado entre a
Sta. Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros e o ISS (Instituto de Segurança Social),
sendo uma equipa composta por uma técnica superior de serviço social e uma ajudante de acção
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direta, que realizam todo o trabalho e acompanham toda a população que é beneficiária do RSI no
nosso concelho.
Quadro 32 - Número de contratos de inserção ativos e beneficiários abrangidos em 2020

Equipa
Alfândega da Fé

Dez. 2020
Nº de Contratos de inserção
Nº de Beneficiários
abrangidos
42
95
Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/GADI)

Sub Eixo 4 – População Portadora de Deficiência
Quadro 33 - N.º de Titulares com processamento de Subsídio por Assistência de 3ª Pessoa
e de Bonificação por Deficiência
Número de Titulares

Concelho de Residência

Bonificação por

Subsídio por

Deficiência

Assistência de 3ª
pessoa

Alfândega da Fé

29

4

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/GADI)

Quadro 34 - Nº de beneficiários com processamento de Prestação Social para a Inclusão,
em 2020
Concelho de Residência

Nº de Beneficiários

Alfândega da Fé

91

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/GADI)
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Quadro 35 - Nº de pensionistas ativos, por sexo e regime, em dezembro de 2020
Invalidez
Concelho

Sexo
1

Regime
Contributivo
31
Alfândega da Fé

2

Regime Não
Contributivo
3
--

Feminino
39

3

70

3

--

Masculino
--

Total
Fonte: Estatística anual do total de pensionistas ativos

Respostas Sociais para a População Portadora de Deficiência

Associação Leque
A Associação LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, sem fins lucrativos sediada em Alfândega da Fé, desde Setembro de 2010, tendo até ao
momento 180 famílias associadas. Esta Associação tem como objetivo primordial, melhorar a
qualidade de vida e o bem-estar físico e emocional das pessoas com necessidades educativas
(deficiência/incapacidade) e suas famílias.
A Associação LEQUE é a única Instituição da área da deficiência da zona sul do distrito de
Bragança, cobrindo os concelhos de Vila Flor, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Miranda do Douro,
Freixo de Espada à Cinta e Carrazeda de Ansiães que desenvolve a resposta social Centro de
Atendimento /Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência através de um acordo
de cooperação celebrado com a Segurança Social que abrange 25 utentes. A sua forma de
atuação, segundo os critérios de Qualidade EQUASS (Sistema de Certificação da Qualidade dos
Serviços Sociais), já valeu à Associação alguns prémios de boas práticas sociais, a nível
nacional.
___________________________________
1

No Regime Contributivo estão incluídos o Regime Geral e o Regime Rural Regulamentar.

2

No Regime Não Contributivo estão incluídos o Regime Rural Transitório e a Pensão Social.

3

A pensão de invalidez do Regime Não Contributivo foi integrada na Prestação Social para a Inclusão.
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Balcão da Inclusão

O Balcão da Inclusão resulta de um protocolo de colaboração entre o Município e o Instituto
Nacional para a Reabilitação (INR). O Balcão da Inclusão de Alfândega da Fé faz parte de uma
nova geração deste serviço que possibilita um atendimento especializado a pessoas com
deficiência e respectivas famílias, na temática da deficiência e incapacidade. Com este serviço é
facultado o acesso a informação sobre direitos, apoios, benefícios e recursos existentes, quer
sejam promovidos pela autarquia ou por outras instituições.

Sub Eixo 5 – Violência Doméstica e de Género
Violência Doméstica

Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima de Violência Doméstica - desde 2013
O Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima – O GIAV é uma resposta social no atendimento,
acompanhamento e encaminhamento de vítimas de violência doméstica e de género. Constitui-se
como um reforço da rede local de instituições, no combate e prevenção desta problemática, que
através de um serviço de proximidade, sigiloso e personalizado, fornece uma resposta integrada a
nível social, psicológico e jurídico com vista à reconstrução de um projeto de vida livre de
violência.

Quadro 36 - Dados do Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima de Violência Doméstica em
2020
Nº de processos de apoio à vítima de violência doméstica em 2020: 26 processos/
36 Vítimas
Apoio Psicológico

Apoio Jurídico

Apoio social

103

30

23

Motivo da
Intervenção

Total de atendimentos efetuados: 375
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Sexo e Idade das Vítimas

Feminino

Masculino

Tipos de
Violência

< 16

16-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 +

Total

4

1

1

5

3

2

2

5

23

< 16

16-18

19-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 +

Total

6

0

0

2

0

0

0

2

10

Psicológica

Física e Psicológica

Financeira

30

14

6

*

Presença de menores: 10

Relação
Familiar

Cônjuge ou
Companheiro
/a

Ex. Cônjuge ou
Ex.
Companheiro/a

Progenitores/a
s

Filho/a ou
Enteado/a

Outra

9

9

11

4

3

Consumo de álcool e/ou estupefacientes

Problemas do foro mental/cognitivo

2

3

Problemas
Associados

Fonte: GIAV- Alfândega da Fé

Sub Eixo 6- Emigrantes e Imigrantes
Apoio ao Emigrante
O Município de Alfândega da Fé dispõe de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, que
iniciou o seu atendimento ao público no dia 15 de Março de 2005, nos Serviços de Ação Social do
Município.

__________________________________
*

Estão em falta dados de três vítimas devido ao facto de haver desconhecimento da idade das mesmas.
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Criado no âmbito de um protocolo entre o Município e a Direção Geral de Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas, tem como principal objetivo prestar um serviço gratuito
ao emigrante ou ex-emigrante, residente ou não em Portugal, bem como aos seus familiares. Esta
foi a forma encontrada para dar uma resposta mais eficaz a muitos dos problemas dos
emigrantes.
Neste gabinete prestam-se informações sobre os direitos dos emigrantes, tratam-se
assuntos relacionados com segurança social, vistos de entrada e saída em Portugal, declarações
para a troca de cartas de condução, declarações para passaporte, efeitos bancários e ingresso no
ensino superior, informações sobre a legalização de viaturas e é ainda prestado apoio aos
emigrantes que pretendam criar empresas na região. Para além deste apoio, o Gabinete faz um
trabalho de articulação com diversas instituições e serviços de modo a resolver os mais variados
assuntos.
Fomenta-se assim a relação entre o Município e a Comunidade Emigrante Portuguesa,
aumentado a capacidade de resposta para os diversos problemas que se lhe deparam.

Apoio ao Imigrante
A Rede CLAIM (Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes) pretende ser uma
rede local para um atendimento de proximidade. O CLAIM de Alfândega da Fé resulta de uma
parceria estabelecida entre o Alto Comissariado para as Migrações e a autarquia e é um
gabinete/espaço de acolhimento, informação e apoio descentralizado que visa ajudar e dar
resposta aos/às migrantes, maioritariamente a população de nacionalidade búlgara, no caso
específico do concelho de Alfândega da Fé. O CLAIM presta apoio nas seguintes áreas:

Segurança Social

Formação Profissional

Saúde

Empreendedorismo

Associativismo

Habitação

Educação

Trabalho

Retorno Voluntário
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A estrutura CLAIM, encontra-se ligada aos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes
e tem como missão proporcionar aos/às cidadãos/ãs migrantes respostas locais articuladas ao
nível das necessidades de acolhimento e integração e ajudar a resolver os problemas com
eficácia e humanidade, contribuindo para uma imagem de um Estado de Direito com rosto
humano.
Quadro 37 – Número de Estrangeiros residentes no concelho de Alfândega da Fé,
por nacionalidade, tipologia de títulos e sexo, em 2019
Nacionalidade

Total

1

4 159

2

VLD’s

Homens

Mulheres

4 109

50

1 988

2 171

158

158

0

77

81

Angola

2

2

0

0

2

Brasil

8

8

0

3

5

126

126

0

63

63

China

6

6

0

2

4

Eslováquia

3

3

0

0

3

Espanha

1

1

0

1

0

França

2

2

0

1

1

Índia

4

4

0

4

0

Polónia

1

1

0

0

1

República Dominicana

1

1

0

0

1

Roménia

4

4

0

3

1

Distrito de Bragança
Alfândega da Fé

Bulgária

TR’s

Fonte: SEFSTAT – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

______________________________________________________________
1
TR – Autorização ou cartão de residência
2
VLD – Visto de Longa Duração
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Gráfico 2 – Evolução do Número de Estrangeiros Residentes no Concelho de Alfândega da
Fé

Fonte: SEFSTAT – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Quadro 38 – Núcleos familiares de nacionalidade Búlgara acompanhados pelos serviços do
Município de Alfândega da Fé
Residência

Alfândega da Fé
Parada
Pombal
Sambade
Santa Justa
Vilar Chão
Vilarelhos
Vilares da Vilariça

Nº de Pessoas de

Nº de Núcleos Familiares de

Nacionalidade Búlgara

Nacionalidade Búlgara

83*

20

Fontes: Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé
Gabinete de Ação Social do Município de Alfândega da Fé

_________________________________________
*
Nota: Tendo em conta a frequente mobilidade da comunidade búlgara, o número de habitantes pode variar em
determinados períodos.
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Eixo II de Intervenção Estratégica: Promover a qualificação profissional
e as competências de empregabilidade

Potencialidades

Agricultura
O concelho de Alfândega da Fé é muito rico em história e tradições, desde as suas lendas,
a sua criação, as suas gentes cheias de histórias para contar, as suas tradicionais romarias, as
paisagens e a sua localização proporcionam a este concelho grande potencialidade de
investimento e conhecimento da região. Não obstante, de acordo com a Comissão Interministerial
de Coordenação, os municípios da região interior Norte são classificados de municípios de baixa
densidade uma vez que possuem população abaixo dos cinco mil habitantes, de entre os quais
está inserido o concelho de Alfândega da Fé. Para colmatar esta classificação é necessário criar
medidas de forma a investir em áreas que aumentem postos de trabalho, desenvolvimento da
região e aumento de habitantes.
Três áreas com grande potencial de investimento que proporcionam o aumento dos postos
de trabalho e desenvolvimento rural são a produção, a transformação dos produtos e o turismo.
As duas primeiras permitem a criação de postos de trabalho e desenvolvimento rural pois são
utilizados terrenos atualmente abandonados, ao mesmo tempo que são cativados clientes vindos
de outras zonas do continente ou até do estrangeiro. A terceira área permite atrair turistas e
evidenciar zonas características da região, criar postos de trabalho e desenvolvimento financeiro
da mesma.
Quanto à produção, são exemplos de investimento a amêndoa, a noz, o medronho, o
mirtilo, a amora, a framboesa, a castanha, a cereja e outros frutos. A produção animal também é
uma área de investimento interessante uma vez que a região Norte tem potencial de pastos para
os animais permitindo o crescimento destes de forma natural e saudável fazendo a diferença na
procura desta carne. A plantação de floresta, nomeadamente de sobreiros é importante para que
haja a reflorestação desta zona ajudando também na criação de postos de trabalho.
Além da produção, a transformação dos produtos apresenta procura por parte da
população, nomeadamente a amêndoa laminada, farinha de castanha e de amêndoa, compotas,
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licores, queijos, carne, fruta desidratada, óleos entre outras possibilidades de produtos
transformados.
No que diz respeito ao turismo, o alojamento é importante pois permite manter turistas
durante algum tempo para terem a possibilidade de conhecer melhor a região e quererem voltar.
Para isso devem ser criados programas rurais de conhecimento da região para que os turistas
possam ter um acompanhamento personalizado e conseguirem valorizar as tradições e histórias
da região.
Gabinete de Apoio ao Produtor

Gabinete de Apoio ao Produtor (GAP) está especialmente vocacionado para apoiar os/as
produtores/as e agricultores/as do concelho na implementação e consolidação da sua atividade.
Este serviço tem também como atribuição a valorização e promoção dos produtos locais,
promovendo a qualificação, controlando a qualidade e potenciando a marca chapéu “Terras de
Alfândega”.
O GAP tem como principais objetivos informar, orientar, impulsionar e acompanhar produtores/as
e investidores/as, prestando-lhes também apoio no licenciamento, regulamentos de produção,
elaboração de fichas técnicas dos produtos, registo de marcas, rótulos, contactos com entidades
acreditadas, fundos comunitários e comercialização.

Gabinete de Apoio ao Investidor

O Gabinete de Apoio ao Investidor (GAI) presta apoio, informa, aconselha, acompanha e incentiva
a que se criem mais e melhores perspetivas de negócio, promove o autoemprego, constituindo
uma mais-valia na sociedade e economia da região e pretende, ao mesmo tempo, ter um papel
importante no contributo para as políticas de fixação de pessoas no concelho.
Este Gabinete reveste também a forma de mediador entre o/a potencial ou efetivo/a
empreendedor/a com as diversas instituições que são atores constantes na atividade económica
de uma empresa.
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Fábrica do Empreendedor

A Fábrica do Empreendedor é um espaço de apoio nas áreas do emprego, formação e
qualificação, criação de negócios, promoção de competências empreendedoras, dinamização de
projetos de intervenção comunitária e animação territorial que visam a promoção de comunidades
sustentáveis e pretende dar resposta integrada e qualificada de apoio à criação e consolidação de
microiniciativas empresariais, com tecnologia social ajustada a grupos específicos, potenciando o
aparecimento de start-ups de forma a dinamizar o tecido microeconómico existente a partir dos
recursos endógenos do território.
Em 2019 foram instalados a Fábrica do Empreendedor e a StartLab, uma iniciativa do Município
em parceria com a SEA – Agência de Empreendedores Sociais, cujo objetivo é dar resposta à
problemática do desemprego, apoiando a criação de iniciativas empreendedoras. Esta resposta
surge da necessidade de fazer face ao problema do desemprego local, sendo prioritário investir na
capacidade de inovação das pessoas e das comunidades. O projeto está ligado à promoção do
empreendedorismo e é dirigido a todos os desempregados locais, independentemente da idade
ou escolaridade. Através da Fábrica do Empreendedor e da Startlab, os participantes vão poder
adquirir competências que lhes permitam elevar o grau de empregabilidade ou formar a sua
microempresa.
A SEA é uma cooperativa multissectorial com experiência e conhecimento nesta área e está a
desenvolver iniciativas similares em vários pontos do país. Em Alfândega da Fé a Fábrica do
Empreendedor e StratLab funciona no edifício de Ação Social e trabalha em articulação com
outras entidades, nomeadamente com o Gabinete de Inserção Profissional e o Gabinete de Apoio
ao Empreendedor.

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) tem o intuito de prestar apoio a jovens e
adultos/as desempregados/as no percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em
estreita cooperação com as unidades locais do IEFP – Centros de Emprego e Formação
Profissional e Centros de Emprego.
O GIP desenvolve
• Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora;
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• Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;
• Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo e
apoio ao encaminhamento de candidatos;
• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e formação
profissional no espaço europeu;
• Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de
empregabilidade e criação do próprio emprego;
• Apoio à inscrição on-line dos candidatos a emprego;
• Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de
segurança social.

Eixo III de Intervenção Estratégica: Promoção da Saúde
Um dos principais indicadores do desenvolvimento de uma sociedade, sendo causa efeito
da sua evolução, é a saúde física e psíquica das suas populações, reflexo do tipo de oferta de
cuidados aí existentes.
Quadro 39 – Número de Utentes do Centro de Saúde de Alfândega da Fé por sexo e faixa
etária em 2020
Sexo

Faixa etária
Feminino

Masculino

Total

0-14 anos

179

1 790

358

15-24 anos

159

176

329

25-64 anos

1 084

1 114

2 198

64 anos ou mais

861

710

Total

2 277

2 179

1 571
4 456

Fonte: Centro de Saúde de Alfândega da Fé
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Quadro 40 – Número de profissionais por categoria a desempenhar funções no Centro de
Saúde de Alfândega da Fé

Categoria

Nº de profissionais

Enfermeiros/as
Médicos/as
Dentista
Técnico Superior de Saúde Ambiental
Nutricionista
Administrativos/as
Assistentes Operacionais
Assistente Social

8
4
1 (tempo parcial)
1 (tempo parcial)
1 (tempo parcial)
7
9
1 (tempo parcial)

Fonte: Centro de Saúde de Alfândega da Fé

Serviços disponibilizados no Centro de Saúde de Alfândega da Fé:
 Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR)

Tem como missão apoiar e orientar a intervenção da saúde nas crianças e jovens em risco, com
vista a uma mais efetiva prevenção do fenómeno dos maus tratos e a uma melhoria da qualidade
das respostas do Serviço Nacional de Saúde a esta problemática.
Esta ação tem como objetivos:
•

Promover os direitos das crianças e jovens, em particular a saúde, através da prevenção

da ocorrência de maus tratos, da deteção precoce de contextos, fatores de risco e sinais de
alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou encaminhamento dos
casos identificados;
•

Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido e incrementar a preparação

técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de resposta e promover a circulação
atempada de informação pertinente.
Atualmente o NACJR de Alfândega da Fé encontra-se inserido na Unidade de Cuidados na
Comunidade do Centro Saúde de Alfândega da Fé.
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 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

O SNIPI tem a missão de garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI), através de um conjunto
de medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza
preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e da ação social.
A intervenção precoce junto de crianças até aos 6 anos de idade, com alterações ou em risco de
apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em conta o seu normal
desenvolvimento, constitui um instrumento político do maior alcance na concretização do direito à
participação social dessas crianças e posteriormente os/as jovens e adultos/as em que se irão
tornar.
O sistema de intervenção precoce deve assentar na universalidade do acesso, na
responsabilização dos técnicos e dos organismos públicos e na correspondente capacidade de
resposta de modo a integrar, tão precocemente quanto possível, nas determinantes essenciais
relativas à família, aos serviços de saúde, às creches, aos jardins-de-infância e à escola.
A Equipa Local do IPI deste Centro de Saúde encontra-se integrada no ELI de Macedo de
Cavaleiros.
 Curso de Preparação para o Parto e Parentalidade
Existe a funcionar no Centro de Saúde um Curso de Preparação para a Parentalidade, que é
ministrado por uma Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia.
O curso está organizado para o casal, no entanto a mãe poderá levar outro acompanhante que irá
apoiar o casal após o nascimento do/a seu/sua filho/a.
O modelo de preparação para o parto e parentalidade vai de encontro às necessidades de cada
família com a finalidade de aumentar a confiança dos casais, não só nas suas capacidades para
serem pais, como também no grande potencial da mulher para gerar um filho e o ajudar a nascer
de um modo saudável e com uma experiência positiva.
 Visita Domiciliária ao/à Recém Nascido/a e Puérpera

Após o nascimento do/a bebé e para mais conforto da puérpera e do/a próprio/a recém-nascido/a
é realizada uma visita domiciliária onde se realiza o teste do pezinho, a vigilância necessária e
ensinos em loco que forem necessários e pertinentes.
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A disponibilidade demostrada pelos profissionais que acompanha o casal durante a gravidez e
após o parto é muito importante, garantindo uma sensação de segurança e apoio, muito solicitada
e apreciada pelos casais, especialmente no período pós-parto.
 Saúde Escolar

Existe uma equipa multidisciplinar cuja intervenção se realiza junto de todas as crianças em idade
escolar, que desenvolve diversos projetos no âmbito da literacia em saúde, promovendo assim as
escolhas, os comportamentos e a adoção de hábitos saudáveis.
Estes projetos abrangem áreas muito diversificadas, tais como, saúde mental e competências
socio emocionais, alimentação saudável e atividade física, prevenção da violência, higiene
corporal e saúde oral, edução para os afetos e sexualidade, hábitos de sono e repouso e
prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem como
de comportamentos aditivos sem substancia.
No Centro de Saúde e através da equipa de saúde familiar efetua-se a vigilância de saúde da
infância e adolescência existindo sempre que necessário a articulação entre estas equipas e a
Unidade dos Cuidados na Comunidade.

 Núcleo Prevenção do VIH

A existência deste Núcleo tem como objetivo a realização de atendimentos e rastreios na
comunidade, assim como promoção da saúde.
 Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI)

Esta equipa baseia a sua intervenção na prestação de cuidados domiciliários, pretendendo
implementar um modelo de prestação de cuidados adaptado às necessidades do/a cidadão/ã e
centrados no/a utente, onde este/a possa aceder aos cuidados necessários, no tempo e locais
certos e pelo/a prestador/a mais adequado/a. A Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados estimula a revisão do papel do hospital e reforça a importância dos cuidados primários
de saúde, dirigindo-se assim a pessoas em situação de dependência, independentemente da

PG.01_PROC.07_IMP.00

DESE │SETOR DE AÇÃO SOCIAL E SAUDE

56 de 65

Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONOMICA, SOCIAL E EDUCAÇÃO (DESE)

idade, que precisem de cuidados continuados de saúde e de apoio social, de natureza
psicossocial, preventiva, reabilitativa ou paliativa, prestados através de unidades de internamento,
de ambulatório e de equipas domiciliárias.
 Centro de Respostas Integradas (CRI) de Bragança

Os CRI dispõem de equipas técnicas especializadas e multidisciplinares para as diversas áreas de
missão dedicadas ao tratamento, prevenção, reinserção e redução de riscos e minimização de
danos das toxicodependências e alcoolismo. Esta equipa desloca-se de Bragança para realizar no
Centro de Saúde de Alfândega da Fé as consultas onde são seguidos/as utentes com
comportamentos aditivos.
 Enfermagem e Medicina familiar

As equipas compostas por médico/a e enfermeira realizam seguimento dos/as seus/suas utentes
nos vários programas de saúde (saúde infantil, saúde materna, juvenil, adulto/a, diabetes,
hipertensão, planeamento familiar entre outras).

 Transporte de doentes oncológicos ao IPO do Porto e de Coimbra

O Município de Alfândega da Fé e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Alfândega da Fé assinaram um protocolo de colaboração para o transporte de doentes
oncológicos. Desde 2013 que a autarquia assegura deslocações semanais de doentes para os
IPO do Porto e Coimbra. Neste momento o transporte é efetuado pelos bombeiros voluntários
sendo que os custos das viagens são suportados pelo Município.
Recorde-se que em 2013 o Ministério da Saúde deixou de comparticipar o transporte de doentes,
altura em que várias pessoas do concelho deixaram de ir às consultas ou aos tratamentos por
falta de recursos financeiros. Face a essa situação, a Câmara Municipal decidiu apoiar o
transporte dos utentes, garantindo o acesso aos cuidados de saúde de todos os doentes
oncológicos do concelho.
Em 2020 foram apoiados/as por este serviço 62 munícipes.
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Gráfico 3 – Evolução da Taxa Bruta de Natalidade (‰) por local de residência, de 2015 a
2019
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Fonte: INE

No gráfico acima representado é possível verificar que a *Taxa Bruta de Natalidade é linear
tanto em Portugal como nas Terras de Trás-os-Montes, sendo que nesta última os valores
apresentados são mais baixos, comparativamente. No que diz respeito ao concelho de Alfândega
da Fé denota-se uma evolução positiva, evidenciando no entanto um decréscimo relativamente
acentuado tendo em conta os anos de 2018 e 2019.

________________________________________
*Taxa Bruta de Natalidade: número de nados-vivos que nascem anualmente por cada mil habitantes, numa
determinada área geográfica.
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Quadro 41 – Óbitos (%) por algumas causas de morte em 2017 e 2018
Causas de Morte
Lesões e envenenamentos

Anos
2017 2018
0

0

Doenças do aparelho circulatório

35,4

27,9

Doenças do aparelho digestivo

5,1

4,4

Doenças do aparelho respiratório

7,6

13,2

Diabetes

3,8

5,9

Suicídio

0

0

25,3

22,1

Tumores malignos
Fonte: PORDATA

Observando os quadros acima pode concluir-se que as 3 principais causas de morte em
2017 e em 2018 no concelho de Alfândega da Fé, não tendo sido possível obter dados mais
recentes, são: doenças do aparelho circulatório, tumores malignos e doenças do aparelho
respiratório. É ainda possível aferir que os principais problemas de saúde da população
alfandeguense passa por neoplasias malignas, diabetes, alteração dos lípidos, doença pulmonar
obstrutiva crónica e asma, pressão arterial elevada e patologias do foro psicológico, como está
descrito no Perfil de Saúde do Município de Alfândega da Fé.

Eixo IV de Intervenção Estratégica: Promoção do Enriquecimento
Cultural
Cultura e Turismo
A estruturação de um campo cultural é um elemento decisivo numa estratégia de
desenvolvimento municipal, tal engloba um conjunto muito vasto de áreas de atividade, onde se
incluem as ligadas às pessoas, ao património material e imaterial, à música, às artes do
espectáculo e ao turismo.
As propostas turísticas e culturais municipais podem, e devem, assumir-se como resposta
a várias necessidades, quer dos/as residentes permanentes, quer correspondendo aos interesses
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da procura turística ao apresentar serviços de valor que conciliam qualidade e diferenciação.
Desta forma, a dinamização do território é atingida, num processo dinâmico de projecção e
adaptação a desafios futuros.

Espaços e Equipamentos Culturais

 A Casa da Cultura Mestre José Rodrigues surge da necessidade de criar um pólo
cultural que pudesse dar resposta à vontade de realizar eventos no âmbito artísticocultural e proporcionar a quem a visita conhecimento e contacto com este domínio.
Inaugurada a 18 de Setembro de 2004, está integrada numa dinâmica de
desenvolvimento e formação de públicos e visa permitir o uso-fruto das componentes
artísticas e culturais.

 A Biblioteca Municipal foi inaugurada em 1993 e está localizada na zona central da vila
de Alfândega da Fé. O espaço interior da Biblioteca encontra-se dividido por diferentes
áreas de atividade, tendo diversos usos e utilizadores/as heterogéneos/as. Tem como
compromisso, enquanto biblioteca pública, facilitar o acesso de toda a população à
informação, cultura, educação e lazer.
 A Torre do Relógio: Os recentes trabalhos arqueológicos não permitiram aferir a sua
ligação ao Castelo medieval há muito tempo destruído e do qual não existem registos
arqueológicos. No seu interior encontra-se uma exposição fotográfica - “O Relógio voltou a
dar Horas” - relatando através de imagens as diferentes fases de obra de requalificação a
que foi submetida.
 O Centro de Interpretação do Território (CIT), inaugurado a 21 de novembro de 2015,
em Sambade, transporta o visitante, através de fotografias com descrições imagéticas
para conhecer paisagens, tradições, costumes e toda a cultura envolvida, sem sair do
lugar. Acompanhando a figura do pastor ou até experienciando ser um, e aliando o antigo
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ao moderno, através do recurso de tecnologias inovadoras de informação e comunicação,
o CIT oferece uma viagem completa e dinâmica.
 O Espaço Museológico do Santuário do Santo Antão da Barca apresenta uma
exposição cuja temática, percursos expositivos e materiais informativos, têm como
elemento nuclear a religião e aspetos distintivos deste santuário ribeirinho.
 A Capela de Santo Amaro na Legoinha, em Vilar Chão, apresenta duas etapas
construtivas, a primeira do 1º quartel do século XVII, a que corresponde a capela-mor e a
segunda já posterior, com o levantamento da nave. A requalificação da Capela da
Legoinha e a conservação dos Frescos aí existentes insere-se na estratégia de
implementação de uma Rota dos Frescos da Fé, projeto já em desenvolvimento.
 O Museu ao Ar Livre localizado pela zona central e núcleo histórico da vila é composto
por obras de Alberto Péssimo, Rogério Ribeiro, Américo Moura e Pedro Rocha,
conceituados nomes no campo das artes. Podem ainda ser vistas peças artísticas do
Mestre José Rodrigues, uma delas denominada “Cristo” em permanência na Casa da
Cultura bem como outras intervenções artísticas em diversos espaços públicos,
designadamente do projeto artístico Voltagem, promovido em parceria com a Fundação
EDP.

 A criação de um espaço museológico para reunir todas as obras de arte sacra e espólio
de arte contemporânea municipal será uma realidade. O Museu Municipal ficará situado
na casa do Arcebispo José de Moura, natural de Alfândega da Fé. O projeto foi
desenvolvido conciliando peças expositivas e soluções multimédia, que permitam
enriquecer a experiência dos visitantes e enaltecer os atributos do concelho, do ponto de
vista artístico, patrimonial e turístico. No museu funcionará também a Loja Interativa de
Turismo, local de acolhimento e de informação, com toda a qualidade, aos/às turistas e
visitantes.
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Gráfico 4 – Balanço| Cultura

Fonte: Plano Municipal da Cultura e do Turismo 2019/2020

Gráfico 5 – Balanço| Biblioteca Municipal
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Gráfico 6 – Balanço| Turismo
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Gráfico 7 – Balanço| Centro de Interpretação do Território (CIT)

Fonte: Plano Municipal da Cultura e do Turismo 2019/2020
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Eixo V de Intervenção Estratégico: Consolidação de Parcerias
A Rede Social, a nível local, foi criada a 30 de Setembro 2004 data em que foi constituído em
Plenário o Núcleo Executivo e Conselho Local de Ação Social. A nível supraconcelhio a Rede
Social de Alfandega da Fé, faz parte da Plataforma Supraconcelhia de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Esta é constituída por alguns parceiros, que se enumeram abaixo:

Quadro 42 – Membros do CLAS de Alfândega da Fé

Câmara Municipal Alfândega Fé
Instituto de Emprego e Formação Profissional

Associação para a Promoção do Bem-Estar

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Associação para o Apoio Social de Parada

Coordenadora do NLI Alfândega da Fé

Associação Social, Cultural e Desportiva de
Soeima

Centro de Saúde

Freguesia de Alfândega da Fé

Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Freguesia de Sambade
Alfândega da Fé
Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé

Freguesia de Vilarelhos

Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé

Freguesia de Vilares da Vilariça

Centro Social e Paroquial de Sambade

Freguesia de Vilar Chão

Centro Social e Paroquial dos Cerejais

Freguesia de Cerejais

Centro Social e Paroquial dos Picões

União das Freguesias de Ferradosa e
Sendim da Serra

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

União das Freguesias de Eucísia, Gouveia e

em Perigo de Alfândega da Fé

Valverde
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Centro Social e Cultural Gebelim

União das Freguesias de Gebelim e Soeima

Associação de Apoio Social de Agrobom

União das Freguesias de Parada e Sendim
da Ribeira

Associação Mais Soeima

União

das

Freguesias

de

Agrobom,

Valpereiro e Saldonha
Associação

Humanitária

dos

Bombeiros União das Freguesias de Pombal e Vales

Voluntários Alfândega da Fé
LEQUE - Associação de Pais e Amigos de
Pessoas com Necessidades Especiais
GNR – Guarda Nacional Republicana
Fonte: NLI de Alfândega da Fé

Quadro 43 – Constituição do Núcleo Executivo de Alfândega da Fé

Representante IPSS
Representante da Saúde
Instituto de Solidariedade e Segurança Social
Representante do NLI
Representante do Município
Fonte: NLI de Alfândega da Fé
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