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A Constituição da República Portuguesa, no artigo 1.º, consagra Portugal como uma República soberana, 

baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. De acordo com o artigo 2.º, a República Portuguesa é um Estado de direito 

democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e na organização política 

democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na 

separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural 

e o aprofundamento da democracia participativa. 

De forma a garantir a efetivação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, cabe ao Estado 

assegurar um conjunto de direitos e deveres fundamentais, nomeadamente económicos, sociais e culturais. 

De acordo com os direitos e deveres sociais, expressos no capítulo III, todos têm direito à segurança social, 

cabendo ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e 

descentralizado, com a participação das associações sindicais, bem como de outras organizações 

representativas dos trabalhadores, e de associações representativas dos demais beneficiários. 

O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem 

como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de 

capacidade para o trabalho. 

A lei n.º 4/2007 de 16 de janeiro aprova as bases gerais do sistema de segurança social, definindo os seus 

princípios gerais e objetivos prioritários. 

Constituem princípios gerais do sistema de segurança social o princípio da universalidade, da igualdade, 

da solidariedade, da equidade social, da diferenciação positiva, da subsidiariedade, da inserção social, da 

coesão intergeracional, do primado da responsabilidade pública, da complementaridade, da unidade, da 

descentralização, da participação, da eficácia, da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, 

da garantia judiciária e da informação. 

Constituem objetivos prioritários do sistema de segurança social a garantia da concretização do direito à 

segurança social, a promoção da melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social e o 

reforço da respetiva equidade e a promoção da eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão. 

Mas a proteção dos cidadãos não cabe apenas ao Estado, sendo a prestação de serviços à população por 

entidades coletivas não estatais uma prática que atravessa os séculos. 

Desde a fundação da nacionalidade portuguesa, com clara inspiração nos valores cristãos, que se assiste 

ao desenvolvimento de esforços tendentes a dar corpo ao sentimento do dever moral de proteção contra 

situações de necessidade nos planos individual e familiar. 

Assim, até ao fim da Idade Média, a par da beneficência individual e familiar, foi-se desenhando uma 

organização embrionária da assistência privada sem fins lucrativos, que conduziu à primeira grande reforma 

da assistência, com a criação de novas instituições, as Santas Casas da Misericórdia, que se multiplicaram 

por todo o país, tornando-se no grande pólo da assistência privada sem fins lucrativos, a nível local, na 

saúde e na ação social. 
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Até ao século XIX, com incidência e modalidades variáveis, o fulcro das respostas sociais continuou a 

assentar na beneficência individual e familiar e nas organizações religiosas, predominantemente dirigidas 

para situações de doença. A prestação de serviços à população assumia um carácter caritativo e 

assistencialista. 

O desenvolvimento das condições de democraticidade política, o reforço dos movimentos sociais e uma 

conceção crescente dos direitos sociais fazem emergir outros atores como entidades responsáveis por 

respostas sociais. 

No século XIX, especialmente nos principais centros industriais-urbanos, assistiu-se ao aparecimento de 

um importante movimento mutualista que, ao longo da segunda metade daquele século, estimulou o 

rápido crescimento do número de associações de socorros mútuos e dos respetivos associados, que tinham 

como principais objetivos a prestação de cuidados médicos e o fornecimento de medicamentos, a 

atribuição de prestações pecuniárias nas situações de incapacidade temporária ou permanente para o 

trabalho e a atribuição de subsídios de funeral. 

É assim que associações mutualistas, associações cívicas e empresas fundam e gerem serviços e 

equipamentos sociais a favor dos sócios, da comunidade ou dos operários ou empregados, respetivamente. 

Nem a intervenção da Previdência Social no século XX, através do Instituto de Obras Sociais, alterou até 

aos anos 70 o panorama da rede, tendo-se entretanto começado a verificar o incremento dos serviços e 

equipamentos sociais de natureza privada com fins lucrativos. 

Só a partir da segunda metade da década de 70, como resultado das transformações observadas no que 

se refere a valores pessoais, sociais e culturais e a aspetos laborais e da tomada de consciência dos direitos 

sociais, se verificou um aumento da dinâmica social, registando-se o aparecimento de um número 

assinalável de iniciativas, nem sempre concretizado em volume significativo de investimento. Se até este 

momento a área social era restrita e deveras simplificada, após este período a área social sofreu uma 

grande modificação, alargando-se e tornando-se cada vez mais complexa, de acordo com as necessidades 

manifestadas pela população. 

Com o reconhecimento por parte do Estado do papel primordial das entidades privadas sem fins 

lucrativos na gestão dos serviços e equipamentos sociais, cuja atividade e funcionamento passaram a ser 

apoiados e fiscalizados, nos termos da lei, o desenvolvimento da rede potenciou-se, quer pela capacidade 

de mobilização de meios, nomeadamente públicos, quer pela motivação das instituições. 

Através da rede de serviços e equipamentos sociais pretende-se fornecer resposta a todos aqueles que 

dela necessitam, mas, dada a natureza evolutiva dos direitos e das expectativas dos cidadãos, este é um 

objetivo difícil de alcançar. Numa sociedade cuja evolução todos os dias gera problemas diferentes, criando 

novas necessidades, torna-se obrigatório o permanente repensar das soluções já existentes, com vista a um 

incremento da eficiência na utilização dos meios disponíveis, e a constante procura de novas, de modo a 

responder às crescentes carências da população. 
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Neste contexto de desenvolvimento socioeconómico, a Carta Social surge, assim, como resposta à 

necessidade de criar uma verdadeira política sustentável de ação social, apontando medidas e iniciativas 

concretas para os desafios crescentes da área social. 

 





 

 

Âmbito, natureza e objetivos 
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O desenvolvimento de um instrumento com carácter oficial, global e de fácil acesso contendo a 

informação mais relevante relativa à rede de serviços e equipamentos sociais é um objetivo que atravessa 

há já quase quatro décadas os Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social em Portugal. 

A necessidade de criação desta ferramenta foi sentida na década de 70, altura em que surge a ideia de 

elaboração de um “Atlas Social”. A partir desse momento, a vontade de materializar este projeto conduz, 

nas décadas seguintes, ao aparecimento da “Carta da Segurança Social” e, à posteriori, da “Rede de Serviços 

e Equipamentos da Segurança Social” (RSESS). Mais recentemente, por iniciativa do Centro Regional de 

Segurança Social (CRSS) de Lisboa e Vale do Tejo, estruturou-se um inventário. Todavia, a concretização 

plena deste objetivo apenas teve lugar com o início da implementação da Carta Social, através do “Estudo 

de Localização e Caracterização dos Equipamentos e Serviços Sociais”, desenvolvido entre 1998 e 1999. No 

ano de 2000 foi publicada a “Carta Social - Rede de Serviços e Equipamentos” pelo Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade, atualizada anualmente. 

A Carta Social do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social pretende ser um instrumento multiusos 

de extrema flexibilidade nos domínios da investigação social, da preparação da tomada de decisão e da 

facilidade de acesso à informação por parte dos cidadãos. No domínio da investigação social visa 

disponibilizar informação sobre as dinâmicas sociais nos diversos territórios e o grau de disponibilidade dos 

serviços sociais. Enquanto ferramenta vocacionada para a preparação da tomada de decisão pretende 

fornecer aos diferentes atores sociais (públicos e privados) informação integrada para a correta 

determinação do volume do esforço e da localização prioritária da intervenção social, nomeadamente 

traduzida em investimento público. Por último, no âmbito da facilidade de acesso à informação por parte 

dos cidadãos, este projeto tem como objetivo potenciar a informação sobre a localização dos serviços e 

equipamentos sociais existentes. Esta Carta Social pretende ser, no seu essencial, um conjunto de bases de 

dados comportando diversos ficheiros temáticos relacionáveis entre si, com uma base geográfica 

desagregada aos diversos níveis estatísticos, integrando informação relevante para a caracterização da 

situação social e suscetível de ser permanentemente atualizável. 

Todavia, para que uma Carta Social possa ser verdadeiramente um instrumento multiuso de extrema 

flexibilidade, esta, para além de integrar um diagnóstico do sistema social, deve ainda incluir um conjunto 

de questões relevantes para a programação da rede de serviços e equipamentos sociais e uma componente 

dinâmica. O conhecimento das condicionantes físicas, da dinâmica demográfica e socioeconómica, da rede 

de acessibilidades, da evolução do construído e das projeções demográficas a 2031, quer da população 

residente total, em geral, quer por população e grupo-alvo, em particular, com especial destaque para os 

grupos-alvo crianças e jovens e pessoas idosas, assume um papel preponderante para a perceção da 

realidade presente e futura de um determinado território. 

É com base na integração destas componentes que a Carta Social proposta pretende fazer do município 

da Mealhada um espaço social e territorialmente coeso, dispondo de uma rede de serviços e equipamentos 
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sociais adequadamente dimensionada e distribuída, que permita responder com elevados níveis de 

eficiência às carências e problemáticas sociais existentes. 

Para atingir a finalidade a que se propõe, a Carta Social do município da Mealhada apresenta dois grandes 

conjuntos de objetivos, nomeadamente: 

Objetivos operacionais: 

 Diagnosticar a oferta da rede serviços e equipamentos sociais; 

 Identificar as principais carências e problemáticas sociais; 

 Determinar os domínios e os locais de intervenção social prioritária; 

 Realizar a projeção demográfica dos grupos-alvo; 

 Definir os critérios de programação dos serviços e equipamentos sociais. 

Objetivos estratégicos: 

 Orientar os investimentos municipais em serviços e equipamentos sociais; 

 Orientar os investimentos das entidades parceiras públicas, privadas e cooperativas; 

 Contribuir para a concretização do diagnóstico social; 

 Contribuir para a concretização do Plano de Desenvolvimento Social (PDS); 

 Contribuir para a concretização do plano de ação; 

 Fornecer orientações para o Plano Diretor Municipal (PDM). 

A plena concretização destes objetivos só é possível com o contributo da Carta Social, pois só com base 

numa ferramenta com estas características se torna exequível um efetivo planeamento das intervenções 

sociais a realizar, sempre com base no princípio da otimização dos recursos, quer existentes, quer previstos, 

adequando a oferta à procura, com vista ao colmatar das carências e problemáticas sociais detetadas. 

A elaboração de uma Carta Social que pudesse suportar a totalidade de um sistema social e das temáticas 

relacionadas direta ou indiretamente foi um dos desafios mais ambiciosos que se poderia ter aceite no 

âmbito da otimização da gestão territorial. 

 



 

 

Metodologia e técnicas utilizadas 
 





CARTA SOCIAL DO CONCELHO DA MEALHADA 

21 

Mais do que um simples diagnóstico social, a Carta Social do município da Mealhada pretende ser uma 

verdadeira ferramenta de ordenamento e planeamento do território. 

A concretização deste objetivo obrigou, naturalmente, num primeiro momento, à assunção de conceitos 

de base, parâmetros e metodologia, de forma a definir a constituição deste projeto. 

A definição das temáticas a abordar assumiu-se como a primeira fase de desenvolvimento deste projeto. 

Neste momento revelou-se determinante a recolha de dois tipos de informação, uma relativa à rede de 

serviços e equipamentos sociais e outra centrada nas questões mais relevantes para a sua programação, 

que vai abordar os elementos necessários para a perceção da realidade presente e futura de um 

determinado território. Uma vez que toda a estrutura do projeto assenta nesta informação, esta tem de ser 

a mais fiável e rigorosa possível. 

Relativamente à informação relativa à rede de serviços e equipamentos sociais, optou-se por considerar a 

totalidade dos elementos que a constituem, nomeadamente as entidades gestoras, os equipamentos 

sociais e as respostas sociais, por população-alvo e grupo-alvo, bem como as outras políticas, programas e 

medidas sociais (como as cantinas sociais, o programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados e o 

rendimento social de inserção ), a comissão de proteção de crianças e jovens e os mecanismos de 

intervenção integrada (como as atividades de animação e de apoio à família, componente de apoio à família 

e atividades de enriquecimento curricular e a rede nacional de cuidados continuados integrados). 

Para a recolha e posterior tratamento e análise estatística desta informação mostrou-se indispensável a 

preparação de um conjunto de inquéritos e a criação de uma base de dados, no sentido de sistematizar a 

elevada quantidade de informação alfanumérica envolvida. Esta base de dados assenta na construção de 

três tabelas, cada uma representativa de uma temática relacionada com o sistema social, designadamente 

as entidades gestoras, os equipamentos sociais e as respostas sociais. Estas tabelas especificam aspetos 

relacionados com a população utente e em lista de espera, os recursos humanos e materiais e as 

características do edificado. 

A elaboração dos inquéritos e da base de dados teve como base as reuniões de trabalho entre a equipa 

técnica e os diferentes intervenientes no sistema social. Para a definição dos inúmeros campos a integrar os 

inquéritos e a base de dados foram efetuadas várias tentativas e procurados diferentes caminhos. 

Excetuando a necessidade de terminologia, própria de cada temática relacionada com o sistema social, 

pretendeu-se uniformizar ao máximo o processo de recolha da informação, tarefa que viria a revelar-se 

bastante complexa, dado a elevada quantidade de informação alfanumérica a considerar. 

No que respeita à informação centrada nas questões mais relevantes para a programação da rede de 

serviços e equipamentos sociais, sentiu-se a necessidade de integrar duas componentes distintas, uma de 

caracterização e análise, onde se aborda as condicionantes físicas, a rede de acessibilidades, a evolução do 

construído, a dinâmica demográfica e socioeconómica, a educação e a saúde, e uma prospetiva, onde são 

realizadas as projeções demográficas a 2031, quer da população residente total, em geral, quer por 

população e grupo-alvo, em particular. 
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O trabalho de inventariação da informação foi, assim, desenvolvido abarcando dois tipos de ação, uma em 

gabinete, onde é elaborada uma vasta pesquisa bibliográfica, e uma no exterior, onde as diferentes 

entidades envolvidas procedem ao preenchimento dos diferentes inquéritos. 

Após a conclusão desta etapa torna-se possível a concretização da segunda fase de desenvolvimento 

deste projeto, o relatório, que é constituído por três componentes distintas: o diagnóstico social, o PDS e o 

plano de ação. 

O resultado a que se chega é o corolário de um trabalho profundo de diagnóstico das carências e 

problemáticas sociais existentes, passando os diversos parceiros no sistema social a disporem de um 

completo e fundamental documento que possibilita a caracterização de toda a rede de serviços e 

equipamentos sociais. 

 



 

 

Parte I | Diagnóstico social 





 

 

A. Enquadramento do município 
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1. TERRITÓRIO 

 

1.1. Localização 

Localizado no centro litoral de Portugal, o município da Mealhada encontra-se inserido na região de 

Coimbra (sendo que anteriormente integrava a sub-região do Baixo Mondego) e na Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, integrando o que é habitualmente designado de “Bairrada”, sendo 

delimitado a norte pelo município de Anadia, a este pelos municípios de Mortágua e Penacova, a sul pelo 

município de Coimbra e a oeste pelo município de Cantanhede (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Enquadramento administrativo do município da Mealhada. 

 

Até ao ano de 2012 existiam oito freguesias no município da Mealhada, situação que se alterou no ano de 

2013 com a reorganização administrativa das freguesias em Portugal (Lei nº 11-A/2013), passando das 8 

para as 6 freguesias neste território. Desde modo, e salientando as alterações neste processo de 

reorganização, as freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes uniram-se formando a união de 

freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. As restantes freguesias (Barcouço. Casal Comba, Luso, 

Pampilhosa e Vacariça) mantiveram-se sem qualquer tipo de alteração. 

O município da Mealhada, que ocupa uma área de 111 km2, encontra-se numa posição de fronteira, não 

só do ponto de vista administrativo (Mealhada pertence ao distrito de Aveiro, enquanto que o município 

vizinho de Mortágua integra o distrito de Viseu e os municípios de Penacova e Coimbra fazem parte do 

distrito de Coimbra), mas também do ponto de vista paisagístico, sendo clara a distinção entre os sectores 

ocidental e central, que apresentam uma paisagem aplanada, e o sector oriental, mais montanhoso. 
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1.2. Caracterização física 

Os principais traços físicos e humanos do município refletem, de uma forma quase direta, as grandes 

linhas estruturais que definem desde há muito a morfologia do seu território e que, de um modo mais ou 

menos direto, influenciaram a própria ocupação humana na região. 

Esta relação encontra-se ligada a diferentes materiais litológicos, associados a duas das principais 

unidades morfo-estruturais da Península Ibérica, a Orla Meso-Cenozóica e o Maciço Hespérico. A linha que 

define o contacto entre estas duas unidades desenvolve-se desde Espinho até Tomar (falha Porto-Tomar), 

separando, em termos geológicos, as formações litológicas mais recentes - areias, argilas e calcários - 

associadas, preferencialmente, a paisagens de planície, colinas e pequenas serras, das mais antigas - 

metassedimentos (xistos, grauvaques e quartzitos) e granitos -, que correspondem, em termos gerais, às 

paisagens de planaltos e serras do interior do Portugal central. 

A análise da hipsometria do território municipal reflete de um modo claro esta dicotomia (Figura 2), uma 

vez que do ponto de vista morfológico existe um nítido contraste entre os sectores de altitude mais baixa 

(inferiores aos 130 m) e os sectores com valores altimétricos mais significativos (cerca dos 550 m, embora 

um pouco mais a norte, nos municípios vizinhos, a altitude possa mesmo atingir os 900 m). 

 

 
Figura 2 - Hipsometria. 

 

Assim, os sectores ocidental e central refletem as características essenciais que o litoral ocidental 

português apresenta e que resultaram do recuo progressivo da linha de costa ao longo do Quaternário, cuja 

sua forma dominante é a plataforma litoral Pliocénica. Caracterizada por apresentar uma faixa aplanada e 

contínua, mas de largura e altitude desiguais, ela define diretamente a topografia de amplos sectores do 

município, nomeadamente os de Ventosa do Bairro, Antes, Carqueijo, Silvã e Barcouço, a oeste do rio 
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Cértima, assim como se reflete em inúmeros retalhos existentes na própria vertente da serra do Buçaco 

(aqui apresentando altitudes entre os 170 e os 240 m), o que, neste último caso, parece mostrar que esta 

terá funcionado como uma arriba do “mar pliocénico”. 

A irregularidade desta superfície no território municipal nos tempos atuais deve-se, no essencial, à incisão 

quaternária do rio Cértima, o qual, aproveitando um fosso tectónico de orientação meridiana, foi 

desmantelando essa mesma superfície, tornando possível o aparecimento dos calcários margosos liássicos, 

tão característicos dos sectores de vinha e que se encontram na base dos depósitos marinhos correlativos 

do trabalho do mar pliocénico. É neste sector, dominado pelo plaino aluvial do rio Cértima, que muita da 

atividade agrícola, tão característica das gentes da Bairrada, se desenvolveu ao longo dos séculos, 

determinando, mesmo hoje em dia, os ritmos socioeconómicos do município. 

Por seu turno, o sector oriental do território municipal caracteriza-se por se desenvolver já no Maciço 

Hespérico, onde os xistos, os conglomerados e, em especial, os quartzitos, vão, por força da erosão 

diferencial e com a ajuda essencial da tectónica, oferecer um quadro morfológico muito diferente dos 

outros sectores do município. O relevo de toda a freguesia do Luso e do sector oriental da freguesia da 

Vacariça refletem essa mesma influência, oferecendo nuances muito particulares, tanto em termos de 

declives, e logo de ocupação humana e de acessibilidades, como de índole climática. 

Em termos gerais, o território municipal apresenta valores altimétricos compreendidos entre os 50 e os 

100 m, exceção feita ao sector oriental, onde se observam valores superiores aos 500 m (a Cruz Alta, com 

548 m, apresenta-se como o ponto mais elevado de todo o município), correspondentes ao relevo 

quartzítico da serra do Buçaco. 

As inclinações morfológicas do terreno são representadas pelos declives, os quais são essenciais na 

identificação de fatores limitantes ou condicionantes à ocupação humana do território, sendo geralmente 

apontados como um dos fatores não antrópicos que mais contribuem para os diferentes riscos naturais. 

A análise dos declives reforça a dicotomia existente no território municipal (Figura 3). No interior do 

município encontram-se os declives mais baixos, que refletem uma associação quer à plataforma litoral 

Pliocénica, quer aos fundos de vale, associados, neste caso particular, ao rio Cértima. Por seu turno, os 

sectores a oriente - freguesias do Luso e Vacariça -, a sul - freguesia de Barcouço -, ou mesmo a noroeste - 

união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes -, são aqueles que apresentam os declives mais 

acentuados, embora sejam os da serra do Buçaco que se assumem como mais significativos. 

Quando se analisam os declives preferenciais saem reforçadas as áreas da união de freguesias da 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, onde a maioria das suas superfícies apresentam declives inferiores a 

5º, assim como partes significativas das freguesias de Barcouço, Casal Comba, Pampilhosa e a parte 

correspondente à ex freguesia de Ventosa do Bairro que integra a nova união de freguesias da Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes que, de igual modo se caracterizam por declives inferiores a esse mesmo limiar 

(Figura 4). De fora, em termos de grandes áreas disponíveis com baixos declives, encontra-se a quase 

totalidade da freguesia do Luso, assim como uma parte significativa da freguesia da Vacariça. 
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Figura 3 - Declives. 

 

 
Figura 4 - Declives preferenciais. 

 
Importa referir, no entanto, que uma análise linear dos declives preferenciais pode levar a alguns 

equívocos, uma vez que muitos destes sectores de baixos declives se encontram associados ao plaino 

aluvial do rio Cértima, sendo por isso absolutamente necessário o cruzamento dos declives preferenciais 

com os materiais de fundo de vale, por norma abrangidos pela Reserva Ecológica Nacional (REN), tanto por 

força da sua integração com sectores de máxima infiltração, mas, em especial, com sectores de inundação. 
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A análise do clima ao nível de um relatório de uma Carta Social pode parecer, numa primeira abordagem, 

algo pouco compreensível. No entanto, é uma variável natural ao ordenamento e planeamento do território 

que condiciona uma série de usos de solo (como o urbano, o agrícola, o florestal e o turístico-recreativo), 

pelo seu papel ao nível do balanço hídrico do solo e da capacidade erosiva, do conforto humano e das 

necessidades bioclimáticas. Tem importância a diferentes níveis, como por exemplo: como indicador das 

condições ambientais (índices bioclimáticos e/ou de aptidão bioclimática, como condicionante da 

distribuição e alteração dos elementos climáticos (chuva, vento, insolação, neve, entre outros), como 

recurso (hídrico, avaliação energética da insolação e dos ventos) e como condicionante da localização 

(capacidade dispersante da atmosfera e sua direção dominante, conforto climático). O estudo da ocorrência 

e da distribuição local e regional de manifestações médias e extremas dos diferentes fatores climáticos 

torna-se, deste modo, fundamental para a compreensão do ambiente e da paisagem natural e humanizada 

de uma área. 

A caracterização climática da área em estudo, e tendo em consideração a inexistência de uma qualquer 

estação meteorológica no território municipal, foi realizada a partir da estação meteorológica de Anadia, 

que apresenta características de enquadramento muito idênticas às do município, com toda a dificuldade e 

falibilidade que uma análise com estas características acarreta (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Gráfico termopluviométrico - Estação meteorológica de Anadia. 

Fonte - Anuários climatológicos de Portugal, de 1958 a 1973. 

 
Do ponto de vista climático, o município da Mealhada, tal como o amplo espaço regional onde se integra, 

apresenta, por força de se encontrar localizado numa área de baixa altitude e de efetiva proximidade ao 

litoral ocidental, um clima muito próximo do que é habitualmente caracterizado como de influência 

mediterrânea, atenuado pela proximidade do mar e sem grande intervenção do relevo, embora o caso da 

serra do Buçaco deva vir a ser realçado em momento posterior. 

Os verões não se apresentam muito quentes, uma vez que a temperatura média dos meses mais quentes 

raramente atinge valores superiores aos 20ºC, mais concretamente os 20,7ºC, embora estas possam por 

vezes atingir ou mesmo ultrapassar os 40ºC nos meses de julho e agosto. É no decorrer destes mesmos 

meses que se observa uma estação seca em que os valores de precipitação mensal não ultrapassam os 20 
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mm. Por seu turno, os Invernos são moderados a frescos, com o mês mais frio a baixar raramente do valor 

de 10ºC de temperatura média, mais concretamente os 8,9ºC, podendo registar-se, no entanto, 2 a 12 dias 

com valores inferiores a 0ºC, embora após alguns dias de forte calor ou de frio sensível estas situações 

sejam rapidamente ultrapassadas sob a ação da brisa do mar ou pela chegada da massa de ar oceânica, 

respetivamente no verão e no inverno (Daveau et coll., 1977). 

A proximidade com o oceano Atlântico faz com que o território municipal sofra o seu efeito amenizador, 

regulador do clima, facto que explica que a amplitude térmica anual seja moderada (11,8ºC). 

O ritmo pluviométrico não se apresenta contínuo, nem no tempo, nem no espaço, apresentando uma 

clara variabilidade estacional. A maior parte das chuvas (cerca de 80%) cai entre Outubro e Maio, 

denunciando, assim, uma característica tipicamente mediterrânea, com a existência de uma estação seca 

de dois a três meses. 

Os totais de pluviosidade rondam os 1000 mm, só excecionalmente ultrapassando este valor, mais 

concretamente os 1153,5 mm. Quanto aos valores mensais mais elevados o mês mais chuvoso é Janeiro, 

com 160 mm, enquanto os mínimos se verificam no mês de Julho, que regista apenas 12,8 mm. 

A análise do ritmo pluviométrico parece indicar uma génese das precipitações maioritariamente associada 

a perturbações frontais provenientes do Oceano Atlântico, facto que motiva valores mais elevados durante 

o período em que o anticiclone dos Açores se localiza mais para sul. 

Em função da localização dos centros barométricos e da interferência da orografia se mostrar pouco 

significativa, com exceção da serra do Buçaco, o regime de ventos vai apresentar-se como muito 

semelhante em toda esta faixa litoral a norte do rio Mondego. Em termos genéricos, os ventos oriundos de 

oeste são habitualmente mais húmidos, por força do seu trajeto marítimo, enquanto que os ventos 

provenientes de este, com a sua génese e/ou trajeto continental, se apresentam como bastante mais secos. 

Os ventos dos quadrantes de sul, sudeste e este são, em todo este sector, mais usuais nos meses de 

inverno, apresentando, de uma forma sistemática, maiores velocidades, enquanto que nos meses de verão 

os quadrantes mais representados são de norte e noroeste, refletindo de um modo claro as habitualmente 

designadas “nortadas”. Porém, e embora a sua ocorrência seja muito frequente, é de referir que a sua 

velocidade é, normalmente, baixa, raramente atingindo valores superiores aos 30 km/hora. 

Do ponto de vista climático, e utilizando a classificação que nos parece ser a mais correta para o território 

de Portugal Continental, a de Daveau et coll. (1977), a área em análise insere-se numa região climática mais 

vasta de tipo marítimo da fachada atlântica e que se apresenta com um clima térmico ainda suave, mas 

com alguns dias de forte calor ou frio sensível. 

 
1.3. Rede de acessibilidades 

O sistema de acessibilidades desempenha um papel determinante na organização territorial de um 

município, verificando-se que em torno deste se geram dinâmicas de aglomeração e económicas. 
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No caso do município da Mealhada, as dinâmicas demográficas identificadas anteriormente colocam em 

evidência um crescimento motivado, no essencial, pelo saldo migratório, colocando em evidência a 

importância das acessibilidades na atratividade em termos de captação de população dos municípios 

próximos, particularmente Coimbra. 

De facto, a localização do município da Mealhada, na sub-região de Coimbra coloca-o numa posição 

privilegiada no centro litoral, território que apresenta uma forte dinâmica, quer em termos populacionais, 

quer económicos. 

Esta dinâmica denota um predomínio efetivo das atividades terciárias embora, no caso dos municípios da 

sub-região de Coimbra, este seja também industrial, entre as principais áreas urbanas da região Centro: 

Aveiro a norte e Coimbra a sul, com as quais mantêm fortes relações funcionais. 

As acessibilidades ao município assumem-se, deste modo, como um dos principais fatores potenciadores 

do desenvolvimento, verificando-se que o crescimento dos aglomerados urbanos tem ocorrido segundo o 

desenho dos principais eixos viários. 

Poderá mesmo falar-se de uma posição estratégica e central do município no trânsito nacional (norte/sul) 

e regional, associada sobretudo às acessibilidades resultantes da articulação de quatro grandes eixos quer 

rodoviários (A1 e IC2), quer ferroviários (Linha do norte e linha da Beira Alta). 

Em termos de infraestruturas rodoviárias fundamentais, o município é atravessado, no sentido norte-sul 

pela A1, com acesso pelo nó da Mealhada e pelo IC2, ambos de grande relevância na ligação Lisboa-Porto e, 

portanto, eixos de importância estratégica no desenvolvimento nacional e regional (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Rede de acessibilidades municipal. 
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Se estes eixos se mostram de importância nacional evidente, outro eixo rodoviário deve merecer 

destaque, a EN234, que faz a ligação de Mira a Mangualde (via IC12), via que desde sempre funcionou como 

principal acesso entre os municípios de Mira, Cantanhede e Mealhada, e o interior do país, mas que, ao 

atravessar transversalmente o território municipal, é também fundamental enquanto elo de ligação entre a 

sede de município e várias das freguesias que o constituem. 

Para além destes elementos, não deve deixar de ser mencionado que o município é indiretamente servido 

pelo IP3/A14 (quer através da ligação do IC2 ao nó de Trouxemil, quer através do acesso de Souselas), 

dispondo assim de uma ligação rápida desde o litoral centro (Figueira da Foz) até à região do Alto Trás-os-

Montes, e mesmo ao país vizinho. Qualquer um destes eixos se tem mostrado fundamental em toda a 

dinâmica e fluxos entre o município da Mealhada e os municípios vizinhos. 

Obviamente que estes eixos que efetuam as ligações intermunicipais, mostram-se também, em termos 

municipais, como elos fundamentais de ligação entre a sede de município e algumas freguesias, um vez 

que, obedecendo a uma clara hierarquização, é a partir dos eixos fundamentais que se desenha a rede 

rodoviária secundária (ou rede municipal). Relativamente a esta, o município da Mealhada encontra uma 

cobertura relativamente bem distribuída quando se analisa a acessibilidade das diferentes freguesias à sede 

de município, podendo mesmo dizer-se que, na maioria dos casos, responde às necessidades da população. 

Ainda assim, deve a este nível ser referida a situação do sector oriental, onde os constrangimentos 

associados à orografia, marcada pela presença da serra do Buçaco, significam uma rede de acessibilidades 

com características mais deficitárias. 

É de destacar uma oposição entre as freguesias atravessadas pelo IC2 e servidas também pela EN234 e as 

restantes freguesias, ainda que seja nestas duas artérias que se realiza a convergência das principais 

estradas municipais de acesso ao restante território municipal: união de freguesias de Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes (EM614), Vacariça (EM620), Pampilhosa (EM602), Barcouço (EM617) e Casal Comba 

(EM616), embora se note uma certa deficiência de acessibilidade no sector sudoeste do território 

municipal. 

Em termos de rede ferroviária, o território deste município é atravessado pelas linhas de caminho-de-

ferro do norte e da Beira Alta, constituindo a estação de Pampilhosa um nó ferroviário fundamental na rede 

nacional, desempenhando um papel decisivo na evolução socioeconómica deste município e, em particular, 

da freguesia da Pampilhosa, uma vez que faz a ligação ao norte e ao interior (Linha da Beira Alta). 

A linha da Beira Alta, faz a ligação entre Pampilhosa e Figueira da Foz. Este troço, de diminuta 

importância, apresenta bastantes deficiências, nomeadamente ao nível dos tempos de percurso. 

Relativamente à linha do norte, apresenta-se, atualmente, como um factor de grande atractividade, 

assegurando não só a circulação de pessoas, mas assumindo uma importância crescente no transporte de 

mercadorias. 
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Em termos globais, pode concluir-se que todas as freguesias dispõem de boas acessibilidades rodoviárias, 

quer à sede de município, quer aos municípios limítrofes, o mesmo não se podendo referir em termos de 

ferrovia. 

Para além disto, não se pode deixar de ser referido o papel que as acessibilidades têm desempenhado 

contribuindo numa tendência de êxodo urbano dos principais centros urbanos para as periferias próximas e 

dotadas de boa acessibilidade como é caso para Coimbra do município da Mealhada e, que tem constituído 

um fator decisivo no crescimento populacional, observado especialmente no último período intercensitário. 

 
1.4. Evolução do construído 

Um documento com as características de uma Carta Social não pode deixar de abordar a questão da 

evolução do construído, por um lado, pela necessidade de se constatar o dinamismo da ocupação humana 

do território ao longo das últimas décadas, e, por outro lado, porque os aglomerados populacionais se 

relacionam com a construção de diversos equipamentos coletivos. 

Para uma análise ao crescimento do espaço com construções humanas no município da Mealhada, são 

utilizados dois momentos: as cartas militares dos finais da década de 40 e os ortofotomapas de 2003. Este 

olhar atento sobre a evolução do construído, com um espaçamento de meio século, permite uma melhor 

compreensão da intervenção antrópica na modificação do uso do solo e particularmente nas tendências de 

crescimento, em particular nos sectores menos rurais, e mesmo fatores condicionantes desse crescimento. 

Por outro lado, podem-se estabelecer algumas relações entre o carácter do povoamento nos momentos 

em análise com determinadas características da população associada a estes momentos. 

O município da Mealhada, como foi já referido, apresenta uma distribuição populacional irregular, 

resultado da existência de barreiras geográficas, mas em particular de aspetos relacionados com o facto de 

se localizar entre as áreas urbanas e industrializadas a norte do município e da cidade de Coimbra a sul, o 

que obviamente condiciona a estrutura do povoamento. 

Antes de analisar concretamente o construído, torna-se importante referir algumas características do 

município, designadamente as que se relacionam com o seu carácter urbano. Recorrendo à Tipologia de 

Áreas Urbanas1, apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é possível definir este município 

                                                                 
1 Integram as Áreas Predominantemente Urbanas (APU) as seguintes situações: 

 Freguesias urbanas; 

 Freguesias semiurbanas contíguas às freguesias urbanas, segundo orientações e critérios de 
funcionalidade/planeamento; 

 Freguesias semiurbanas constituindo por si só áreas predominantemente urbanas segundo orientações e critérios de 
funcionalidade/planeamento; 

 Freguesias sedes de concelho com população residente superior a 5 000 habitantes. 

Integram as Áreas Mediamente Urbanas (AMU) as seguintes situações: 

 Freguesias semiurbanas não incluídas na área predominantemente urbana; 

 Freguesias sedes de concelho não incluídas na área predominantemente urbana. 

Integram as Áreas Predominantemente Rurais (APR) os restantes casos. 
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como sendo medianamente urbano, dado que das seis freguesias que constituem o município apenas uma 

(Barcouço) é classificada como “Área Predominantemente Rural” (APR), sendo que as restantes 

classificadas como “Área Medianamente Urbana” (AMU). 

Através da observação da ocupação do solo do município da Mealhada pode-se constatar que as 

“Florestas” e a “Indústria, comércio e transportes” ocupam cerca de 95% do território, respetivamente 69% 

e 26%, enquanto as “Pastagens permanentes” e as “Zonas húmidas interiores” representam valores 

inferiores a 1% (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Carta de ocupação do solo. 

Fonte - Direção-Geral do Território. 

 

Os restantes cerca de 5% são referentes às “Culturas permanentes” (1,52%), às “Áreas agrícolas 

heterogéneas” (1,40%), às “Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea” (0,95%), ao “Tecido 

urbano” (0,73%), às “Culturas temporárias” (0,56%), aos “Espaços verdes urbanos, equipamentos 

desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas” (30,12%), às “Áreas de extração de inertes, áreas de 

deposição de resíduos e estaleiros de construção” (28,04%) e às “Zonas descobertas e com pouca 

vegetação” (0,01%). 

Em termos de padrão territorial da concentração da população, verifica-se que há uma polarização em 

torno de duas freguesias (Pampilhosa a sul e união de freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes a 

norte), o que se justifica, por um lado, por se tratar da freguesia sede de município (união de freguesias da 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes) e, por outro, de áreas que têm beneficiado não só da dinâmica 

económica do município, como da relação proximidade/localização favorável, com a cidade de Coimbra, 
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facto que tem motivado uma procura crescente de habitação (Figura 8). É também nestas freguesias que se 

verifica o maior crescimento entre as décadas de 40 a 90. 

 

 
Figura 8 - Evolução do construído. 

 

Uma análise da relação entre a evolução da população e do edificado coloca em evidência um aumento 

significativo da população entre os dois períodos em análise. Este aumento dos quantitativos populacionais 

foi acompanhado por um aumento do solo edificado que se traduziu num reforço do padrão territorial em 

que as áreas mais populosas aparecem polarizadas por união de freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro 

e Antes, Pampilhosa e Luso, sendo que nas restantes freguesias a implantação no solo aparece com um 

padrão claro de concentração ao longo das vias de comunicação. 

De um modo global, a evolução da distribuição do povoamento no município mostra que há um 

crescimento associado a localizações preferenciais em função da rede viária (Figura 9), verificando-se uma 

expansão do construído ao longo das vias rodoviárias principais (IC2 e EN234). Assim, se na década de 40 

era possível identificar vários núcleos populacionais diferenciados associados às sedes de freguesia, 

atualmente essa concentração não é tão evidente, verificando-se uma maior dispersão. 

Paralelamente, ao observar-se o parque habitacional, através de uma análise simples dos loteamentos 

para habitação aprovados no município, constata-se que este apresenta uma forte tendência de 

crescimento, no que diz respeito, à implantação imobiliária, facto que vai reforçar esse padrão de 

concentração em torno dos principais eixos viários, o que se explica sobretudo pela proximidade ao centro 

urbano de Coimbra, que tem vindo a conferir um carácter próximo do de dormitório a alguns sectores do 

município. 
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Figura 9 - Relação entre o construído e a rede de acessibilidades. 

 

Este crescimento populacional, que se encontra associado sobretudo à fuga de jovens casais do município 

de Coimbra, onde os preços da habitação são demasiado elevados, é um aspeto importante a considerar na 

análise da população escolar futura, uma vez que pode significar um aumento significativo durante os 

próximos anos, em especial no sector sul. 

 

2. DEMOGRAFIA 

O município da Mealhada apresenta uma localização privilegiada no Centro Litoral entre as principais 

áreas urbanas (Aveiro a Norte e Coimbra a Sul), com as quais mantém fortes relações funcionais (mais 

expressivas no caso de Coimbra). Por outro lado, este município insere-se num território (Centro Litoral) 

que apresenta uma forte dinâmica, quer em termos populacionais com acréscimos expressivos de 

população residente na década de noventa, quer económicos com predomínio de atividades terciárias e, no 

caso dos municípios da sub-região de Coimbra, também industriais. 

Numa referência ao tecido económico do município, os valores de 2001 e 2011 indicam um reforço de 

emprego no sector terciário (de 57,4% para 66,0%) e a perda de relevância do sector secundário (de 38,0% 

para 32,0%) e do sector primário (de 4,6% para 2,0%), no quadro de uma evolução demográfica 

desfavorável, já que ocorreu entre 2001 e 2011 um decréscimo populacional de 1,56% considerando o 

município. A sub-região do Baixo Mondego registou no mesmo período um decréscimo de 2,4% de 

população residente (-9078 residentes), sendo que a evolução na Região Centro traduziu-se no mesmo 

período por um decréscimo ligeiro de 0,9%. 
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2.1. Evolução e distribuição da população residente 

Mealhada com os seus 20428 habitantes (dados de 2011) apresenta-se como o quinto município mais 

populoso da sub-região do Baixo Mondego, representando 6,15% do total populacional desta sub-região, 

valor que deve ser interpretado atendendo ao elevado número de municípios desta sub-região (10). No 

contexto desta sub-região são os municípios de Coimbra e Figueira da Foz que apresentam os maiores 

quantitativos populacionais (143396 e 62125 habitantes, respetivamente). 

O município da Mealhada registou na última década um ligeiro aumento da importância no contexto do 

Baixo Mondego, uma vez que passou a representar 6,15% do total populacional quando dez anos antes 

representava 5,61%. 

A análise da distribuição dos valores de população residente nas seis freguesias que integram na 

atualidade o município da Mealhada permite distinguir grupos de freguesias que apresentam 

comportamentos demográficos semelhantes nos dez anos mais recentes (Quadro 1 e figuras 10 e 11). A 

união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes assume-se no período em análise como a mais 

populosa, ao representar 31,61% dos habitantes no município (6457). Em seguida, e com quantitativos de 

relevo, surge a freguesia de Pampilhosa com os seus 4098 habitantes (20,06%). Em conjunto, estas 

freguesias representam 51,67% dos habitantes no município (10555 indivíduos). Trata-se, por um lado, da 

freguesia que sempre se assumiu como sede de município (Mealhada) e, por outro, de áreas que têm 

beneficiado não só da dinâmica económica do município, como da proximidade/localização favorável, em 

particular, a Coimbra, facto que tem motivado uma procura crescente de habitação, em função dos valores 

praticados na maior cidade do Centro do país. 

 

Quadro 1 - População residente por freguesia no município da Mealhada de 1991 a 2011. 

Nº % Nº % Nº %

Barcouço 1777 9,73 2147 10,35 2152 10,53

Casal Comba 3124 17,10 3298 15,89 3183 15,58

Luso 2713 14,85 2750 13,25 2593 12,69

Pampilhosa 3516 19,24 4218 20,33 4098 20,06

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 5016 27,45 6258 30,16 6457 31,61

Vacariça 2126 11,64 2080 10,02 1945 9,52

Total 18272 100 20751 100 20428 100

1991 2001 2011
Freguesias

 
Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Um segundo grupo é formado pelas freguesias de Casal Comba e do Luso, contíguas às freguesias 

anteriormente referidas (como é o caso de Casal Comba) ou na proximidade da Mealhada (no caso do 

Luso). Estas freguesias representam cerca de 29% dos habitantes num total de 3183 e 2593 habitantes, 

respetivamente. Estas quatro freguesias representam cerca de 80% dos residentes no município. 

Por fim, as freguesias de Barcouço e Vacariça constituem um grupo com pesos populacionais mais 

reduzidos. Com efeito, representam 10,53% e 9,52%, a que correspondem respetivamente 2152 e 1945 

indivíduos. 
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Figura 10 - População residente, de 1991 a 2011. 

 

 
Figura 11 - População residente em 2011 Variação populacional entre 2001 e 2011. 

 

Regista-se, assim, um padrão territorial em que as áreas mais populosas aparecem polarizadas pela 

recente criada união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. Casal Comba e Luso, dado que 

confrontam com as duas freguesias que apresentam os maiores quantitativos populacionais, parecem 

capitalizar as vantagens desta posição privilegiada no quadro municipal. Esta repartição da população é já 

evidente na análise dos dados relativos a 2001. Com efeito e como veremos, verifica-se na última década 

um reforço da população essencialmente na união de freguesias e na freguesia de Barcouço. 

Apresentando o Baixo Mondego uma repartição desigual da população por município, também no caso do 

município da Mealhada se verifica uma oposição entre as freguesias atravessadas pela EN 1 (atual IC 2), 
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ligação desde sempre fundamental entre o Norte e o Sul do País, e servidas, também pela estrada 234 (que 

liga o município à cidade de Cantanhede e ao Interior) e as restantes freguesias. 

A consideração para o município da Mealhada dos valores de população residente desde os anos oitenta 

do século XX permite uma leitura em termos evolutivos, ao mesmo tempo que possibilita igualmente 

algumas reflexões sobre as características do território (Quadro 2 e figura 12). 

 

Quadro 2 - Evolução da população residente e variação populacional no município da Mealhada de 1981 a 2011. 

Anos População residente Variação populacional (%)

1981 19305 -

1991 18272 -5,35

2001 20751 13,57

2011 20428 -1,56  
Fonte: INE, Recenseamento da População de 1981, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

 
Figura 12 - -Evolução da população residente no município da Mealhada de 1981 a 2011. 

 

A sua posição privilegiada entre as áreas urbanas e industrializadas contribuiu para que, entre 1981 e 

2011, ocorresse um acréscimo populacional. No entanto, se entre 1991 e 2001 se registou um acréscimo da 

população no município (de 13,57% correspondendo a um aumento de 2479 habitantes), na década 

seguinte verificou-se um decréscimo de população residente, que se traduziu por um decréscimo de 323 

habitantes entre 2001 e 2011 (-1,56%). Este facto que deve ser entendido no quadro da dinâmica 

demográfica e económica global do território do Centro Litoral, mostra que depois de um nítido fenómeno 

de concentração da população nos centros urbanos mais importantes, tem vindo a ocorrer, na década de 

noventa, uma tendência que configura um êxodo urbano para as periferias próximas e dotadas de boa 

acessibilidade. 

Globalmente, entre 1981 e 2011, o município registou um acréscimo populacional de cerca de 5,8% com 

um aumento de 1123 habitantes (de 19305 residentes para 20428 residentes). 

As seis freguesias que constituem o município apresentam, nas últimas duas décadas do século XX, 

dinâmicas demográficas distintas, com freguesias a registarem acréscimos consideráveis de população e 

outras em perda populacional (Quadro 3 e figura 13). 
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Quadro 3 - Variação da população residente entre 1991 e 2011. 

Nº % Nº % Nº %

Barcouço 370 20,82 5 0,23 375 21,10

Casal Comba 174 5,57 -115 -3,49 59 1,89

Luso 37 1,364 -157 -5,71 -120 -4,42

Pampilhosa 702 19,97 -120 -2,84 582 16,55

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 1242 24,76 199 3,18 1441 28,73

Vacariça -46 -2,164 -135 -6,49 -181 -8,51

Total 2479 13,57 -323 -1,56 2156 11,80

Freguesias
1991-2001 2001-2011 1991-2011

 
Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

 
Figura 13 - Variação da população residente entre 2001 e 2011. 

 

No essencial, distinguem-se dois tipos de comportamentos para a década mais recente, já que entre 1991 

e 2001 se verifica um acréscimo populacional em todas as freguesias do município (Vacariça constitui a 

exceção com uma evolução ligeiramente negativa de -2,16%). Por outro lado, entre 2001 e 2011 verifica-se 

uma inversão na tendência de acréscimo, observando-se um decréscimo populacional em praticamente 

todas as freguesias, à exceção da união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 

(fundamentalmente devido ao acréscimo na freguesia de Mealhada) e da freguesia de Barcouço (3,18% e 

0,23%, correspondendo ao acréscimo de 199 e 5 indivíduos). Neste período, as freguesias de Vacariça e 

Luso registaram os decréscimos mais expressivos (-6,49% e -5,71%, correspondendo a -135 e -157 

indivíduos). As freguesias de Casal Comba e Pampilhosa registaram decréscimos com menor expressividade 

(-3,49% e -2,84%). Em termos globais, o município da Mealhada perdeu na última década cerca de 323 

residentes (-1,56%). 

 
2.2. Fatores da dinâmica demográfica: crescimento natural e saldo migratório 

As variações observadas na população do município e das freguesias que o integram relacionam-se de 

forma clara com dois fatores primordiais: por um lado, o crescimento natural, cuja relação com o próprio 

planeamento de equipamentos sociais se torna elemento fundamental e, por outro, o saldo migratório, que 

no contexto da atual conjuntura se assume como um fator também decisivo, mas cuja análise se torna 

particularmente difícil dada a dificuldade em prever a sua evolução. 
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A análise da evolução dos valores da natalidade entre 1991 e 2013 para o município da Mealhada revela 

um comportamento irregular expresso em ligeiros aumentos e decréscimos (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Nados-vivos por freguesia entre 1991 e 2013 (Nº). 

Freguesias 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Barcouço 25 17 14 17 17 26 17 23 9 17 11 13 25 14 16 15 20 16 20 16 12 11 8 379

Casal Comba 41 34 31 31 33 31 25 37 36 21 38 30 24 28 29 20 22 33 18 25 22 20 22 651

Luso 32 30 41 30 20 20 25 19 28 27 21 32 24 24 20 18 17 15 24 18 13 13 17 528

Pampilhosa 26 30 38 33 42 22 43 37 51 35 35 40 51 32 46 50 51 36 41 36 35 37 24 871

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e 

Antes
70 66 45 61 51 64 67 68 63 82 63 76 57 71 66 62 84 77 48 73 54 63 51 1482

Vacariça 20 17 14 22 16 19 13 14 17 24 11 16 14 15 14 21 15 12 13 12 13 9 4 345

Total 214 194 183 194 179 182 190 198 204 206 179 207 195 184 191 186 209 189 164 180 149 153 126 4256

 
Fonte: INE. 

 

A consideração do número de nados-vivos mostra, no entanto, uma tendência geral que se expressa num 

número de nascimentos anual inferior às duas centenas na década de noventa. Este valor só é superior nos 

anos de 1991 e 2007, registando-se respetivamente, 214 e 209 nascimentos. Nos anos mais recentes 

observa-se uma tendência de decréscimo no número de nascimentos (para 164 e 126 nascimentos em 2009 

e 2013). 

A evolução da taxa de natalidade mostra uma tendência de oscilação, ora com pequenas subidas ora com 

decréscimos entre 1991 e 2013. Uma análise mais detalhada da evolução ocorrida na década de noventa 

indica um decréscimo da taxa de natalidade entre 1991 e 1995 (de 11,71‰ para 9,39‰) e um acréscimo 

contínuo até ao ano 2000 (para 10,07‰). A partir desse ano e até 2013 verificam-se taxas de natalidade 

entre 6,00‰ e 9,00‰. No ano de 2011 verifica-se uma taxa de natalidade de 6,22‰, valor mais reduzido 

do período em análise. Por outro lado, destaca-se o facto de os valores da taxa de natalidade serem sempre 

inferiores a 12,00‰ e inferiores, como veremos, aos valores da taxa de mortalidade (que apresenta 

resultados geralmente acima dos 8,00‰). 

A análise da evolução no mesmo período de tempo do número de óbitos destaca, igualmente, um 

comportamento irregular, cuja oscilação é no entanto menos acentuada, superando os valores em grande 

parte dos anos da década de noventa as duas centenas (Quadro 5). Este número só é inferior no ano de 

2001 e 2005 (180 e 181 óbitos, respetivamente), registando o valor mais elevado no ano de 1998 (231 

óbitos). Nos anos mais recentes o número de óbitos parece evidenciar uma tendência no sentido de uma 

manutenção, registando-se 221 óbitos nos anos de 2009 e 2010, 218 óbitos no ano de 2011 e 217 óbitos no 

ano de 2013. 
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Quadro 5 - Óbitos por freguesia entre 1991 e 2013 (Nº). 

Freguesias 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Barcouço 26 27 26 17 28 16 23 34 24 26 21 18 20 22 23 16 13 22 22 27 21 32 16 520

Casal Comba 35 35 27 32 41 29 37 44 37 31 30 41 35 29 22 33 34 34 37 41 31 27 31 773

Luso 27 28 23 19 27 33 27 32 28 27 25 28 24 20 21 21 24 30 25 24 23 27 32 595

Pampilhosa 24 29 35 43 38 40 41 35 38 32 22 39 52 42 29 29 38 52 43 40 28 32 42 843

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 61 72 68 60 61 65 72 66 50 66 68 85 69 75 65 63 68 58 67 74 84 66 74 1557

Vacariça 29 22 21 18 19 22 19 20 12 13 14 15 15 19 21 20 16 21 27 15 31 16 22 447

Total 202 213 200 189 214 205 219 231 189 195 180 226 215 207 181 182 193 217 221 221 218 200 217 4735

 
Fonte: INE. 

 

A taxa de mortalidade apresenta, assim, entre 1991 e 2013 uma evolução com oscilações, sendo que até 

1992 os valores de mortalidade sofreram um ligeiro acréscimo (de 11,06‰ para 11,54‰), seguindo-se um 

período com acréscimos e decréscimos, sendo que o ano de 2006 foi o que apresentou a mais baixa taxa de 

mortalidade (8,30‰). De registar o valor mais elevado desta taxa ter ocorrido no ano de 1998 (11,67‰). 

Em alguns anos (1991, 1994, 1999, 200, 2005, 2006 e 2007) a natalidade apresenta valores superiores aos 

registados pela mortalidade, traduzindo-se em crescimentos naturais positivos (Quadro 6 e figura 14). As 

perdas populacionais que ocorrem nos restantes anos não ultrapassam os 2,00‰. De referir que as perdas 

com maior significado ocorrem nos anos de 1995, 2009, 2011 e 2013 (-1,84‰, -2,55‰, 3,38‰ e -4,49‰). 

 

Quadro 6 - Dinâmica natural entre 1991 e 2013. 

Anos Natalidade 
Taxa de 

natalidade 
Mortalidade 

Taxa de 

mortalidade 

Crescimento 

natural

Taxa de 

crescimento 

natural 

1991 214 11,71 202 11,06 12 0,66

1992 194 10,51 213 11,54 -19 -1,03

1993 183 9,81 200 10,73 -17 -0,91

1994 194 10,28 189 10,02 5 0,26

1995 179 9,39 214 11,23 -35 -1,84

1996 182 9,44 205 10,63 -23 -1,19

1997 190 9,73 219 11,21 -29 -1,48

1998 198 10,00 231 11,67 -33 -1,67

1999 204 10,14 189 9,40 15 0,75

2000 206 10,07 195 9,53 11 0,54

2001 179 8,63 180 8,67 -1 -0,05

2002 207 9,84 226 10,75 -19 -0,90

2003 195 9,16 215 10,10 -20 -0,94

2004 184 8,56 207 9,63 -23 -1,07

2005 191 8,79 181 8,33 10 0,46

2006 186 8,49 182 8,30 4 0,18

2007 209 9,46 193 8,73 16 0,72

2008 189 8,51 217 9,77 -28 -1,26

2009 164 7,35 221 9,90 -57 -2,55

2010 180 8,04 221 9,87 -41 -1,83

2011 149 7,29 218 10,67 -69 -3,38

2012 153 7,52 200 9,83 -47 -2,31

2013 126 6,22 217 10,71 -91 -4,49  
Fonte: INE. 
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Figura 14 - Evolução da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento natural entre 1991 e 2013. 

 

A análise anteriormente realizada da evolução demográfica no município da Mealhada indiciava estas 

tendências ao nível da dinâmica natural da população, ao mesmo tempo que reflete um poder de atração 

sobre populações exógenas. 

Considerando uma outra escala espacial de análise, das seis freguesias que integram o município apenas 

Pampilhosa e Casal Comba, apresentam um crescimento natural ligeiramente positivo em 2001, com um 

acréscimo natural de respetivamente 13 e 8 indivíduos (Quadro 7 e figura 15). As restantes freguesias 

apresentam um crescimento natural ligeiramente negativo, entre os -3 e -10 indivíduos. No ano mais 

recente, apenas a freguesia de Pampilhosa regista um crescimento natural positivo (de 7 indivíduos, 

correspondendo a 1,71‰). As freguesias de Vacariça e união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro 

e Antes apresentam um crescimento natural com valores mais negativos (-9,25‰ e -4,65‰, 

respetivamente). 

 

Quadro 7 - Dinâmica natural por freguesia em 2001 e 2011. 
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Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰

Barcouço 11 5,12 21 9,78 -10 -4,66 12 5,58 21 9,76 -9 -4,18

Casal Comba 38 11,52 30 9,10 8 2,43 22 6,91 31 9,74 -9 -2,83

Luso 21 7,64 25 9,09 -4 -1,45 13 5,01 23 8,87 -10 -3,86

Pampilhosa 35 8,30 22 5,22 13 3,08 35 8,54 28 6,83 7 1,71

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 63 10,07 68 10,87 -5 -0,80 54 8,36 84 13,01 -30 -4,65

Vacariça 11 5,29 14 6,73 -3 -1,44 13 6,68 31 15,94 -18 -9,25

Total 179 8,63 180 8,67 -1 -0,05 149 7,29 218 10,67 -69 -3,38

Freguesias

2001 2011

 
Fonte: INE. 
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Figura 15 - Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento natural em 2011. 

 

Os comportamentos descritos devem ser contextualizados no âmbito dos valores absolutos da população 

residente e no quadro da história do município e do território. Efetivamente, são as freguesias menos 

populosas que revelam uma tendência de evolução negativa da dinâmica natural na década mais recente, já 

que tendo presente, quer para 2001 quer para 2011, os resultados das taxas de natalidade e de mortalidade 

e correspondente crescimento natural, são estas freguesias que apresentam uma evolução negativa 

traduzida num decréscimo populacional. A consideração da dinâmica das migrações totais para o município 

da Mealhada para o período de 2001 a 2011 vem reforçar o cenário de evolução natural negativa do 

município (Quadro 8). Efetivamente, se o crescimento natural é negativo na década (-228 indivíduos), o 

saldo migratório total apresenta um valor negativo de 95 pessoas, o que em termos globais se traduz num 

decréscimo de 323 indivíduos. 

 

Quadro 8 - Dinâmica da população por freguesia entre 2001 e 2011 (Nº). 

 
Fonte: INE. 

 

À exceção da união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes e da freguesia de Barcouço, 

todas as restantes registam saldos migratórios negativos (entre -37 e -159 indivíduos). 

Relativamente à freguesia de Barcouço, não obstante apresentar um crescimento natural negativo (-47 

indivíduos), registou um saldo migratório de 52 indivíduos, traduzindo um crescimento efetivo de 5 

indivíduos, revelando uma certa capacidade de atracão, partilhada juntamente com a união de freguesias. 
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Freguesias Nados-Vivos Óbitos Crescimento Natural Saldo Migratório Crescimento Efectivo

Barcouço 178 225 -47 52 5

Casal Comba 289 367 -78 -37 -115

Luso 226 265 -39 -118 -157

Pampilhosa 453 414 39 -159 -120

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 731 776 -45 244 199

Vacariça 156 214 -58 -77 -135

Total 2033 2261 -228 -95 -323
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2.3. Estrutura etária, envelhecimento e dependência 

A análise da evolução da população deve contemplar também o estudo das pirâmides etárias. Estas 

representações gráficas traduzem não apenas a imagem da população num dado momento, mas permitem 

uma leitura da perspetiva histórica dos acontecimentos que marcam a população representada ao longo de 

décadas de vida das gerações mais antigas. Considera-se, para efeitos de análise, a pirâmide etária relativa 

a 2001 e 2011 para o município da Mealhada, centrando a atenção nos respetivos perfis populacionais. Em 

paralelo, apresentam-se alguns índices que resumem o comportamento da estrutura etária da população. 

Conjuntamente com os dados avançados para a dinâmica natural da população permitem contextualizar e 

refletir sobre as principais características da população. 

A primeira conclusão a retirar da análise dos valores da população por escalão etário parece ser a 

crescente diminuição das classes mais jovens, prosseguida pelo aumento das classes mais idosas, o que 

espelha de modo bastante claro a crescente tendência para o envelhecimento da população. 

Procedendo-se a uma análise mais pormenorizada dos grupos etários (Quadro 9 e figura 16), verifica-se 

que no município o peso da população adulta (25-64 anos) sofreu um aumento desde 1991 (de 50,78% para 

55,01%), tal como a população idosa (mais de 65 anos) (de 14,68% para 21,18%). Por outro lado, a 

população jovem (0-14 anos) apresentou um decréscimo, no mesmo período, de 18,88% para 13,86%, 

assim como a população jovem adulta (15-24 anos) que apresentou uma diminuição de 15,66% para 9,95%. 

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

desenvolvidos, e deve merecer uma reflexão dada a rapidez em que se passou de uma sociedade com uma 

população jovem para uma outra envelhecida (a população de 65 anos ou mais representava 21,18% da 

população total em 2011). 

 

Quadro 9 - População residente, segundo os grandes grupos etários, de 1991 a 2011. 

Nº % Nº % Nº %

0 - 14 anos 3449 18,88 3148 15,17 2831 13,86

15 - 24 anos 2862 15,66 2841 13,69 2033 9,95

25 - 64 anos 9279 50,78 11012 53,07 11238 55,01

65 anos ou mais 2682 14,68 3750 18,07 4326 21,18

Total 18272 100 20751 100 20428 100

Grupos etários
1991 2001 2011

 
Fonte: Censos 1991, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

 
Figura 16 - População residente, segundo os grandes grupos etários, de 1991 a 2011. 
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A análise dos resultados da estrutura etária para o município da Mealhada sublinha, para o último período 

intercensitário, uma evolução demográfica no sentido do rápido envelhecimento da população, tendência 

que deve motivar uma séria reflexão. 

Em termos relativos, esta evolução representa, por um lado, uma perda de população jovem e jovem 

adulta (-17,9% e -29%), e, por outro, um acréscimo de população adulta (21,1%), e o extraordinário 

aumento da população com 65 e mais anos (61,3%) entre 1991 e 2011. 

A consideração da estrutura etária por grandes grupos funcionais por município destaca desde os anos 

noventa do século XX, uma evolução com perda de jovens e aumento de idosos. 

A análise da pirâmide etária para o ano de 2011 confirma, comparativamente ao ano de 2001, este 

envelhecimento da população, o que se traduz por um estreitamento da base e um alargamento do topo da 

pirâmide (Figura 17). Ao decréscimo da população pertencente às classes etárias mais jovens corresponde, 

naturalmente, um aumento da população idosa, não havendo diferenças significativas por sexo. 

 

 
Figura 17 - Pirâmide etária da população residente entre 2001 e 2011. 

 

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

de 119,1% em 2001 para 152,8% em 2001 (Quadro 10). Trata-se de valores claramente mais expressivos 

tendo por base o contexto nacional, já que esta relação era no Continente de 104,5% em 2001 evoluindo 

para 131,3% % em 2011. 

A leitura dos resultados do índice de dependência ajuda, também, a refletir sobre a necessidade de definir 

políticas ativas no que diz respeito à população. Para o município da Mealhada ocorreu um ligeiro aumento 

do valor deste índice entre 2001 e 2011, de 49,8% para 53,9%, o que significa que para cada 100 indivíduos 

potencialmente ativos em 2001 e 2011 existiam respetivamente 49 e 53 não ativos. As freguesias de 
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Vacariça e Luso apresentam os valores mais expressivos (196,2% e 183,5%). Este facto faz depender mais 

acentuadamente os não ativos dos ativos, sendo cada vez menos os jovens e mais os idosos também no 

município da Mealhada, o que condicionará as políticas sociais no futuro próximo. 

 

Quadro 10 - Índice de envelhecimento, índice de dependência e estrutura etária, em 2001 e 2011. 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Barcouço 109,2 148,7 49,1 54,2 25,6 32,4 23,5 21,8

Casal Comba 120,0 177,9 50,7 56,2 27,6 36,0 23,0 20,2

Luso 125,2 183,5 46,7 52,8 26,0 34,2 20,8 18,6

Pampilhosa 118,2 133,0 49,8 53,1 27,0 30,3 22,8 22,8

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 114,9 134,8 51,2 52,8 27,4 30,3 23,8 22,5

Vacariça 137,5 196,2 49,0 57,2 28,4 37,9 20,6 19,3

Total 119,1 152,8 49,8 53,9 27,1 32,6 22,7 21,3

Freguesias
Índice de envelhecimento 

Índice de Dependência 

Total Idosos Jovens

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Em relação ao índice de dependência de idosos2, verificou-se um acréscimo entre 2001 e 2011 (de 27,1% 

para 32,6%). No ano de 2011, as freguesias de Vacariça e Casal Comba apresentam valores muito 

preocupantes neste indicador (37,9% e 36,0%). 

Numa referência ao índice de dependência de jovens3, as alterações foram menos significativas entre 

2001 e 2011 (de 22,7% para 21,3%). A união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes e a 

freguesia de Pampilhosa apresentam, para o ano mais recente, um maior peso da população jovem em 

relação à população ativa (22,5% e 22,8%, respetivamente). 

Esta leitura deve ser realizada com algum cuidado, já que diminuindo o número de jovens não se verifica 

uma evolução no mesmo sentido dos idosos, logo as políticas sociais tenderão a ter mais peso nas 

estratégias de desenvolvimento dos territórios no futuro. 

Em síntese, e como se procurou demonstrar, a população do município, tem envelhecido, acompanhando 

aliás a tendência de quase todo o país. Este facto parece estar relacionado segundo os especialistas não só 

com a mudança de mentalidades, o que se reflete na diminuição do número de filhos por casal, mas 

também pela procura de melhores condições de vida por parte da população ativa jovem e em idade de 

procriar que migra para os espaços urbanos próximos (Coimbra e Aveiro), para as duas grandes metrópoles 

nacionais, e para o estrangeiro. 

  

                                                                 
2 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, 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 (expressa habitualmente 
por 100 (102) pessoas com 15-64 anos). 

3 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de 
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 
anos (expressa habitualmente por 100 (102) pessoas com 15-64 anos). 
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2.3.1. População residente com dificuldades 

Nos Censos de 2011 não foi recolhida a população com deficiência tal como nos Censos de 2001. Apenas 

foi efetuada uma avaliação do grau de dificuldade que a pessoa sente (autoavaliação), diariamente, na 

realização de determinadas atividades devido a problemas de saúde ou decorrentes da idade 

(envelhecimento)4. 

Dos 20428 residentes no município, 3898 indivíduos referiram que apresentam uma ou mais dificuldades, 

ou seja, 19,1% da população residente. Estes valores são mais expressivos nas freguesias de Casal Comba e 

Vacariça, com 23,2% e 22,3% da população residente a apresentar dificuldades, designadamente 738 e 434 

indivíduos. Por outro lado, as freguesias de Luso e Pampilhosa registam um menor número de população 

residente com dificuldades (446 e 706 habitantes, a que correspondem 17,2% da população nessas 

freguesias). 

No município da Mealhada existem 1731 residentes com pelo menos uma dificuldade (Quadro 11), sendo 

que 30,0% reside na união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (519 indivíduos) e 18,4% 

reside na freguesia de Pampilhosa (319 indivíduos). 

 

Quadro 11 - População residente com pelo menos uma dificuldade. 

Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

Barcouço 199 11,5 117 12,6 55 10,8 40 12,4 23 11,4 25 12,1 459

Casal Comba 309 17,9 185 20,0 101 19,8 66 20,4 39 19,4 38 18,4 738

Luso 208 12,0 108 11,7 68 13,4 24 7,4 20 10,0 18 8,7 446

Pampilhosa 319 18,4 157 16,9 88 17,3 71 22,0 43 21,4 28 13,5 706

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 519 30,0 245 26,4 118 23,2 99 30,7 51 25,4 83 40,1 1115

Vacariça 177 10,2 115 12,4 79 15,5 23 7,1 25 12,4 15 7,2 434

Total 1731 100 927 100 509 100 323 100 201 100 207 100 3898

Freguesias

Dificuldades

1 2 3 4 5 6

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Em termos gerais, no município estão identificadas 8751 dificuldades da população residente. Deste 

modo, e numa referência aos grupos etários, são os idosos, com 65 e mais anos que apresentam um maior 

número de dificuldades (69,5%, correspondendo a 6011 dificuldades identificadas). Destes, cerca de 5238 

têm dificuldade em realizar uma ação e 773 não conseguem simplesmente realizar uma determinada ação. 

Relativamente ao grupo etário dos jovens (0-14 anos) e jovens adultos (15-24 anos), foram identificadas 

134 e 136 dificuldades, respetivamente. No que concerne à população adulta (25-64 anos), esta apresenta 

2370 dificuldades (Quadro 12). 

  

                                                                 
4 As dificuldades englobam 6 categorias diferentes: a) dificuldade em ver mesmo usando óculos ou lentes de contacto; b) dificuldade 

em ouvir mesmo usando aparelho auditivo; c) dificuldade em andar ou subir degraus; d) dificuldades de memória ou de concentração; 
e) dificuldade em tomar banho ou vestir-se sozinho; f) dificuldade em compreender os outros ou fazer-se entender. 
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Quadro 12 - Dificuldades identificadas pela população residente, segundo o grupo etário e o grau de dificuldade. 

Nº % Nº % Nº %

0-14 101 1,3 33 3,2 134 1,5

15-24 108 1,4 28 2,7 136 1,6

25-64 2158 28,4 212 20,3 2370 27,4

65 e + anos 5238 68,9 773 73,9 6011 69,5

Total 7605 100 1046 100 8651 100

Tem muita dificuldade em 

efetuar a açãoGrupo etário
Não consegue efetuar a ação Total

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

As principais dificuldades identificadas pelos residentes (Figura 18 e quadro 13) correspondem a 

dificuldades de dificuldades em andar e subir degraus e dificuldades de visão (2307 e 1827 indivíduos). Por 

outro lado, é tão expressiva a quantidade de indivíduos com dificuldades em tomar banho ou vestir-se 

sozinho (1049), como compreender os outros ou fazer-se compreender (867 indivíduos). 

 

 
Figura 18 - Dificuldades da população residente, segundo o tipo e grau dificuldade, em 2011. 

 

Quadro 13 - Dificuldades da população residente, segundo o tipo e grau de dificuldade, em 2011. 

Total Total Total

Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº

Barcouço 213 12,0 7 13,5 220 130 11,6 7 10,8 137 229 11,1 31 12,3 260

Casal Comba 358 20,2 10 19,2 368 241 21,5 9 13,8 250 400 19,5 28 11,1 428

Luso 184 10,4 6 11,5 190 132 11,8 6 9,2 138 226 11,0 29 11,5 255

Pampilhosa 328 18,5 5 9,6 333 187 16,7 7 10,8 194 392 19,1 33 13,0 425

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 505 28,5 18 34,6 523 323 28,8 23 35,4 346 553 26,9 109 43,1 662

Vacariça 187 10,5 6 11,5 193 110 9,8 13 20,0 123 254 12,4 23 9,1 277

Total 1775 100 52 100 1827 1123 100 65 100 1188 2054 100 253 100 2307

Freguesias

Ver Ouvir Andar ou subir degraus

Muita dificuldade Não consegue Muita dificuldade Não consegue Muita dificuldade Não consegue

  
(continua) 

 

(continuação) 

Fonte: INE, Censos 2011. 
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Total Total Total

Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº

Barcouço 155 12,9 19 9,1 174 81 11,1 44 13,8 125 98 13,6 9 6,1 107

Casal Comba 245 20,3 25 12,0 270 142 19,5 44 13,8 186 146 20,3 21 14,2 167

Luso 137 11,4 15 7,2 152 81 11,1 34 10,6 115 72 10,0 10 6,8 82

Pampilhosa 234 19,4 44 21,2 278 125 17,1 49 15,3 174 130 18,1 30 20,3 160

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 309 25,6 81 38,9 390 216 29,6 115 35,9 331 204 28,4 56 37,8 260

Vacariça 125 10,4 24 11,5 149 84 11,5 34 10,6 118 69 9,6 22 14,9 91

Total 1205 100 208 100 1413 729 100 320 100 1049 719 100 148 100 867

Muita dificuldade Não consegueFreguesias

Memória ou concentração Tomar banho ou vestir-se sozinho Compreender ou fazer-se compreender

Muita dificuldade Não consegue Muita dificuldade Não consegue
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2.4. Volume e características da população nas primeiras décadas do século XXI: principais tendências 

Tendo em atenção as dinâmicas populacionais descritas e as principais implicações do ponto de vista da 

organização das infraestruturas e das atividades no território importa, no quadro dos objetivos desta 

análise, tentar enquadrar as tendências de evolução no horizonte temporal das próximas duas décadas. 

Utilizou-se o método das componentes por coortes como metodologia de base para uma análise mais 

detalhada (por grupos de idades). 

Os resultados da aplicação deste método a populações particulares dão informações sobre o volume e a 

composição (segundo o sexo e as idades) da população em momentos futuros, não tendo em atenção 

acontecimentos de natureza excecional (catástrofes, guerras, epidemias, entre outros). Os resultados 

projetados para o futuro traduzem não só a composição da população no presente, como têm que ser 

interpretados a partir das hipóteses assumidas sobre a evolução, ao longo do período prospetivo, dos 

comportamentos demográficos (mortalidade, fecundidade e movimentos migratórios). O momento de 

partida utilizado foi a data do último recenseamento (21 de Março de 2011), projetando-se sucessivamente 

para períodos de 5 anos até 2031. 

A análise dos resultados indica uma diminuição da população no município da Mealhada para as próximas 

duas décadas (Quadro 14). Com efeito, o município da Mealhada terá -2554 habitantes em 2031 tendo por 

referência a população residente de 2011 (-12,50%). Este resultado deverá ser entendido no quadro da 

metodologia de projeção da população que considera apenas a dinâmica natural (nascimentos e óbitos). 

 

Quadro 14 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia entre 2011 e 2031. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Barcouço 2152 2106 2041 1970 1893 -46 -2,12 -66 -3,11 -71 -3,48 -77 -3,90 -259 -12,04

Casal Comba 3183 3120 3018 2884 2747 -63 -1,98 -102 -3,28 -133 -4,42 -138 -4,77 -436 -13,70

Luso 2593 2545 2470 2374 2261 -48 -1,86 -75 -2,94 -96 -3,90 -113 -4,77 -332 -12,82

Pampilhosa 4098 4113 4069 3991 3899 15 0,36 -44 -1,07 -77 -1,90 -92 -2,32 -199 -4,85

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 6457 6301 6111 5903 5692 -156 -2,42 -190 -3,01 -208 -3,41 -211 -3,57 -765 -11,84

Vacariça 1945 1849 1742 1631 1522 -96 -4,92 -107 -5,79 -111 -6,38 -109 -6,67 -423 -21,73

Total 20428 20004 19381 18645 17874 -424 -2,08 -623 -3,11 -735 -3,79 -771 -4,13 -2554 -12,50

2026-2031 2011-2031
2031Freguesias 2011* 2016 2021 2026

2011-2016 2016-2021 2021-2026

* INE, Censos 2011. 

 

Entre 2011 e 2031 projeta-se uma diminuição no número de residentes em todas as freguesias. Para as 

freguesias de Vacariça e Casal Comba projetam-se decréscimos mais expressivos (-21,73% e -13,70%, 

correspondendo a -423 e -436 indivíduos). Por outro lado, para a freguesia de Pampilhosa projeta-se um 

decréscimo menor (-4,85%, correspondendo a -199 indivíduos). Para a união de freguesias de Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes a diminuição será de 11,84%, correspondendo a -765 indivíduos. 

As restantes freguesias apresentarão decréscimos entre -259 indivíduos (Barcouço) e -332 indivíduos 

(Luso). Em termos relativos, estas últimas freguesias verão a sua população reduzida em -12,04% e -12,82%, 

respetivamente. 
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Se atendermos também à dinâmica migratória e admitindo como cenário que nas próximas décadas se 

manterá o saldo migratório negativo registado na última década (-95 residentes), significa que a tendência 

de decréscimo projetada para a maior parte das freguesias poderá ser ligeiramente superior, em virtude do 

saldo migratório ser negativo para grande parte das freguesias (Quadro 15). 

 

Quadro 15 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia, com saldo migratório, entre 2011 e 2031. 

Nº % Nº % Nº %

Barcouço 2152 2093 1945 -59 -2,7 -148 -7,1 -207 -9,6

Casal Comba 3183 2981 2710 -202 -6,4 -271 -9,1 -473 -14,9

Luso 2593 2352 2143 -241 -9,3 -210 -8,9 -450 -17,4

Pampilhosa 4098 3910 3740 -188 -4,6 -170 -4,3 -358 -8,7

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 6457 6355 5936 -102 -1,6 -419 -6,6 -521 -8,1

Vacariça 1945 1665 1445 -280 -14,4 -220 -13,2 -500 -25,7

Total 20428 19286 17779 -1142 -5,6 -1506 -7,8 -2649 -13,0

2011-2021 2021-2031 2011-2031
Freguesias 2011* 2021 2031

 
* INE, Censos 2011. 

 

Considerando o saldo migratório, projeta-se um decréscimo de 5,15% entre 2011 e 2021, correspondendo 

a -1047 indivíduos. Entre 2011 e 2031 projeta-se uma diminuição de 2554 indivíduos, correspondendo a -

12,56%. 

As alterações registadas nas seis freguesias do município da Mealhada, considerando a dimensão 

migratória, permitem distinguir o comportamento das freguesias de Vacariça e Casal Comba, para as quais 

se projeta um decréscimo muito expressivo (-22,7% e -14,9%). Este cenário evidencia a fraca capacidade de 

atração que estas freguesias têm conhecido nas últimas décadas. 

A consideração da dimensão dinâmica natural permite assim compreender uma parte da amplitude e 

complexidade das alterações demográficas. Mas, no contexto da reorganização da rede de equipamentos 

sociais é importante analisar os nascimentos projetados até 2031. A análise do comportamento desta 

variável é fundamental para que se possa prospetivar quais serão os volumes de população para os 

diferentes escalões de idades, mesmo não se considerando o efeito resultante da presença de populações 

imigrantes e a diferente taxa de fecundidade.  

A evolução do número de sobreviventes por ano para as diferentes freguesias evidencia desde logo a 

quebra nos nascimentos projetados (Quadro 16). Para o município da Mealhada projeta-se um decréscimo 

no número de nascimentos logo a partir de 2011, projetando-se para os anos de 2021, 2026 e 2031 a 

ocorrência de respetivamente 131, 118 e 112 nascimentos. Em 2011 ocorreram 149 nascimentos. 

As taxas de natalidade passarão a apresentar em todas as freguesias valores entre os 4,00‰ e 8,00‰ no 

ano de 2031 (Quadro 17), taxas ligeiramente inferiores às observadas em 2011 (entre 4,00‰ e 10,00‰). A 

união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes terá uma taxa de natalidade de 7,06‰, inferior 

à observada no ano de 2011 (8,36‰). 
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Quadro 16 - Nados-vivos por freguesia entre 2011 e 2031 (Nº). 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 12 14 13 13 13 1 10,1

Casal Comba 22 20 17 16 15 -7 -31,6

Luso 13 17 15 12 11 -2 -15,8

Pampilhosa 35 35 30 27 26 -9 -26,3

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 54 53 46 42 40 -14 -25,5

Vacariça 13 12 10 9 8 -5 -37,7

Total 149 152 131 118 112 -37 -24,7  
* INE, Censos 2011. 

 

Quadro 17 - Taxa de natalidade por freguesia entre 2011 e 2031 (‰). 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031

Barcouço 5,58 6,88 6,41 6,78 6,98

Casal Comba 6,91 6,46 5,78 5,46 5,48

Luso 5,01 6,78 6,00 5,20 4,84

Pampilhosa 8,54 8,45 7,41 6,78 6,62

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 8,36 8,48 7,49 7,10 7,06

Vacariça 6,68 6,36 5,78 5,37 5,32

Total 7,29 7,58 6,75 6,34 6,28  
* INE, Censos 2011. 

 

O efeito da diminuição da fecundidade e da taxa de natalidade tem tradução na diminuição do número de 

indivíduos dos 0 a 4 anos no município da Mealhada (Quadro 18). Entre 2011 e 2021, o número de crianças 

deste grupo etário registará um decréscimo de 239 indivíduos, passando dos atuais 890 para 651 crianças. A 

análise por freguesia destaca o decréscimo de 80 e de 53 crianças para a união de freguesias Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes e para a freguesia de Pampilhosa, sendo que as restantes freguesias registarão 

decréscimos entre 17 crianças (Luso) e 33 crianças (Casal Comba). Esta tendência prosseguirá na década 

seguinte com uma diminuição de 93 crianças com estas idades no município. Para o horizonte temporal 

2001-2031 projetam-se diminuições de 332 crianças no município, correspondendo a -37,3%. 

 

Quadro 18 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 0 a 4 anos entre 2011 e 2031. 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº) 2011-2031 (%)

Barcouço 96 72 65 67 66 -30 -31,2

Casal Comba 116 96 83 75 72 -44 -37,9

Luso 91 86 74 62 55 -36 -39,9

Pampilhosa 204 174 151 135 129 -75 -36,8

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 315 267 229 209 201 -114 -36,2

Vacariça 68 59 50 44 41 -27 -40,4

Total 890 754 651 588 558 -332 -37,3  
* INE, Censos 2011. 

 

Nos escalões etários dos 5 a 9 anos e dos 10 a 14 anos e considerando o período 2011-2021, registam-se 

decréscimos de respetivamente 186 e 111 jovens no município da Mealhada (Quadros 19 e 20). Destaca-se 

o exemplo da união de freguesias que perderá 36 crianças dos 5 aos 9 anos e terá uma perda de 17 jovens 

dos 10 aos 14 anos. Para o horizonte temporal 2011-2031 projetam-se decréscimos no município de 362 

crianças no escalão dos 5 a 9 anos (-37,5%) e -351 jovens no escalão dos 10 a 14 anos (-35,0%). 
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Quadro 19 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 5 a 9 anos entre 2011 e 2031. 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 95 96 72 65 67 -28 -29,7

Casal Comba 148 116 96 83 75 -73 -49,2

Luso 118 91 86 74 62 -56 -47,7

Pampilhosa 197 204 174 151 135 -62 -31,3

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 303 315 267 229 209 -94 -30,9

Vacariça 79 68 59 50 44 -35 -44,6

Total 940 890 754 650 588 -352 -37,5  
* INE, Censos 2011. 

 

Quadro 20 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 10 a 14 anos entre 2011 e 2031.  

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 113 95 96 72 65 -48 -42,1

Casal Comba 148 148 116 96 83 -65 -43,7

Luso 107 118 91 86 74 -33 -30,7

Pampilhosa 209 197 204 174 151 -58 -27,8

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 332 303 315 267 229 -103 -31,1

Vacariça 92 79 68 59 50 -42 -45,2

Total 1001 940 890 754 650 -351 -35,0  
* INE, Censos 2011. 

 

Os sobreviventes no grupo etário dos 15 a 19 anos terão uma diminuição de 59 indivíduos entre 2011 e 

2021, correspondendo a -5,9% (Quadro 21). Entre 2011 e 2031 este escalão etário registará um decréscimo 

de 245 indivíduos, correspondendo a -24,5%. A análise por freguesia destaca para este período um 

decréscimo mais acentuado nas freguesias de Barcouço e Casal Comba (-42,7% e -41,3%). Com efeito, estas 

freguesias perderão 53 e 68 residentes. De sublinhar que para a união de freguesias de Mealhada, ventosa 

do Bairro e Antes é esperada uma diminuição de 46 indivíduos com estas idades (-14,7%). 

 

Quadro 21 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 15 a 19 anos entre 2011 e 2031. 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 124 111 93 94 71 -53 -42,7

Casal Comba 164 148 148 116 96 -68 -41,3

Luso 116 107 118 91 86 -30 -25,7

Pampilhosa 195 209 197 204 174 -21 -10,9

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 313 332 303 315 267 -46 -14,7

Vacariça 85 92 79 68 59 -26 -30,8

Total 997 999 938 887 752 -245 -24,5  
* INE, Censos 2011. 

 

A diminuição de população projetada para o município (Quadros 22 e 23) não se reflete na evolução 

registada nos escalões etários dos idosos (65 anos ou mais e 70 anos ou mais). 

Com efeito, o município verá a população do escalão etário dos 65 e mais anos ser aumentada em 692 

indivíduos (16,0%) entre 2011 e 2031, tendência semelhante quando consideramos o grupo dos 70 e mais 

anos (aumento de 418 indivíduos, correspondendo a 12,7%). A freguesia de Vacariça será a única a registar 

uma diminuição de residentes em 2031 com 65 e mais anos (-32 indivíduos, correspondendo a -6,8%). Por 
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outro lado, sublinha-se o acréscimo esperado de 43,3% de idosos com 65 e mais anos na freguesia de 

Pampilhosa (351 idosos). 

 

Quadro 22 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 65 anos ou mais entre 2011 e 2031. 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 452 475 498 521 527 75 16,5

Casal Comba 733 790 823 825 869 136 18,6

Luso 580 645 694 732 780 200 34,4

Pampilhosa 811 908 976 1060 1162 351 43,3

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 1281 1271 1256 1312 1361 80 6,2

Vacariça 469 453 450 440 437 -32 -6,8

Total 4326 4515 4640 4802 5018 692 16,0  
* INE, Censos 2011. 

 

Quadro 23 - População residente, sobreviventes e variação populacional por freguesia no grupo etário 70 anos ou mais entre 2011 e 2031. 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031 2011-2031 (Nº)2011-2031 (%)

Barcouço 330 359 370 387 405 75 22,8

Casal Comba 542 600 632 640 640 98 18,0

Luso 433 469 518 559 585 152 35,2

Pampilhosa 626 670 731 783 858 232 37,1

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 1000 939 935 926 989 -11 -1,1

Vacariça 348 351 332 329 324 -24 -6,9

Total 3279 3366 3463 3542 3697 418 12,7  
* INE, Censos 2011. 

 

Finalmente, esta evolução expressa, para o município da Mealhada, um nítido fenómeno de 

envelhecimento da população com a continuação da perda de população no escalão jovem (0 a 14 anos) e 

um aumento, até meados da década de vinte do atual século, do número de idosos, expressando os índices 

de envelhecimento esta evolução (Quadros 24 e 25). 

 

Quadro 24 - População residente, sobreviventes e variação populacional por escalão etário entre 2011 e 2031 (Nº). 

Estrutura Etária 2011* 2016 2021 2026 2031

0 a 4 890 754 651 588 558

5 a 9 940 890 754 650 588

10 a 14 1001 940 890 754 650

15 a 19 997 999 938 887 752

20 a 24 1036 995 996 935 885

25 a 29 1153 1031 990 991 931

30 a 34 1526 1146 1025 983 985

35 a 39 1600 1521 1143 1021 980

40 a 44 1508 1587 1508 1133 1013

45 a 49 1509 1493 1571 1493 1122

50 a 54 1420 1488 1474 1550 1472

55 a 59 1296 1391 1458 1446 1520

60 a 64 1226 1253 1344 1409 1400

65 a 69 1047 1149 1176 1260 1321

70 a 74 1107 967 1062 1089 1164

75 a 79 965 1007 879 966 991

80 a 84 715 778 814 710 781

85 e + 492 614 708 777 762

Total 20428 20004 19381 18645 17874  
* INE, Censos 2011. 
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Quadro 25 - Índice de envelhecimento e estrutura da população entre 2011 e 2031 (%). 

Indicadores 2011 2016 2021 2026 2031

Índice de Envelhecimento - Homens 121,8 138,7 157,8 189,5 219,5

Índice de Envelhecimento - Mulheres 187,5 214,2 250,3 295,7 342,9

Índice de Envelhecimento - Total 152,8 174,7 202,2 241,0 279,4

População com idades entre 0 e 14 anos 13,9 12,9 11,8 10,7 10,0

População com idades entre 15 a 39 anos 30,9 28,5 26,3 25,8 25,4

População com idades entre 40 a 64 anos 34,1 36,1 38,0 37,7 36,5

População com idades entre 65 e + anos 21,2 22,6 23,9 25,8 28,1  
* INE, Censos 2011. 

 

Os resultados do índice de envelhecimento espelham um aumento a partir de 2011, atingindo o valor de 

202,2% em 2021, 241,0% em 2026 e 279,4% em 2031, quando em 2011 o índice de envelhecimento era de 

152,8%. Isto significa que para cada 100 jovens existirão 279 idosos em 2031. 

Um último comentário destaca os elevados índices de envelhecimento (Quadro 26) que as freguesias de 

Luso e Casal Comba terão em 2031 (409,1% e 377,1%). Por outro lado, a união de freguesias e a freguesia 

de Barcouço apresentarão índices de envelhecimento mais reduzidos (212,8% e 265,7%).  

 

Quadro 26 - Índice de envelhecimento por freguesia entre 2011 e 2031 (%). 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031

Barcouço 148,7 180,5 212,8 254,9 265,7

Casal Comba 177,9 219,3 278,7 323,8 377,1

Luso 183,5 218,4 276,2 329,4 409,1

Pampilhosa 133,0 157,9 184,7 230,5 280,0

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 134,8 143,5 154,9 186,0 212,8

Vacariça 196,2 220,2 254,2 287,6 324,8

Total 152,8 174,7 202,2 241,0 279,4
 

* INE, Censos 2011. 

 

Relativamente ao índice de dependência (Quadro 27), projeta-se um acréscimo entre 2011 e 2031 (de 

53,9% para 61,6%). A união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes apresentará valores 

menos expressivos em 2031 (54,2%), mesmo assim superior ao observado no ano de 2011 (52,8%). Por 

outro lado, as freguesias de Luso e Pampilhosa registarão os valores mais expressivos em 2031 (75,2% e 

67,9%). 

 

Quadro 27 - Índice de dependência por freguesia entre 2011 e 2031 (%). 

Freguesias 2011* 2016 2021 2026 2031

Barcouço 54,2 54,0 55,9 58,4 62,1

Casal Comba 56,2 58,4 58,9 59,9 66,8

Luso 52,8 58,6 62,0 67,2 75,2

Pampilhosa 53,1 56,4 58,7 61,5 67,9

UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 52,8 52,0 51,1 51,9 54,2

Vacariça 57,2 55,4 56,3 57,1 60,2

Total 53,9 55,0 55,7 57,3 61,6
 

* INE, Censos 2011. 
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3. SOCIOECONOMIA 

A caracterização da população deve também avaliar as principais alterações da geografia das atividades, 

assim como os elementos associados à componente social. 

As mudanças observadas na economia e na sociedade consideram aspetos relativos às variáveis que 

caracterizam quantitativamente e qualitativamente o local de habitação dos residentes, as famílias base 

fundamental de estruturação da sociedade tendo em atenção as mudanças que têm vindo a ocorrer nas 

décadas mais recentes e a abertura da sociedade analisada pela presença de indivíduos de outras 

nacionalidades. Por outro lado, são também analisadas as características das atividades económicas, base 

essencial para compreender a produção e a forma de obtenção dos rendimentos e os problemas associados 

à dinâmica atual da economia. 

É neste quadro que é feita uma análise detalhada dos principais aspetos dos meios de vida, destacando-se 

as situações mais problemáticas do ponto de vista social e de política de suporte que é necessário 

desenvolver. A dinâmica económica e social descrita tem tradução no posicionamento que os territórios 

revelam em termos de nível de vida (poder de compra). 

 

3.1. Nacionalidade da população residente 

Considerando os 20428 residentes no município da Mealhada no ano de 2011 (Quadro 28), 19673 

apresentam nacionalidade portuguesa (96,3%), sendo que apenas 321 residentes apresentam 

nacionalidade estrangeira (1,6%). Importa referir ainda que 431 residentes apresentam dupla nacionalidade 

(2,1%) e 3 residentes representam a população apátrida. De salientar que o peso de população estrangeira 

é apenas inferior para os municípios de Penacova e Cantanhede (0,7% e 1,3%). 

 

Quadro 28 - População residente segundo a nacionalidade em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº

Anadia 30427 96,5 27666 94,9 447 1,4 654 2,2 139052 29150

Baixo Vouga 351048 96,2 370543 94,8 5932 1,6 7762 2,0 364973 390822

Cantanhede 36662 96,7 35062 95,8 406 1,1 468 1,3 298 36595

Coimbra 144876 97,6 137966 96,2 2107 1,4 3038 2,1 4890 143396

Mealhada 20285 97,8 19673 96,3 186 0,9 321 1,6 357792 20428

Mortágua 10141 97,7 9241 96,2 116 1,1 205 2,1 836 9607

Penacova 16355 97,8 14862 97,4 142 0,8 114 0,7 91 15251

Baixo Mondego 362922 97,7 320590 96,5 4131 1,1 5719 1,7 371439 332326

Região Centro 2288438 97,4 2229634 95,8 28751 1,2 48626 2,1 2348397 2327755

Unidade geográfica

Portuguesa Estrangeira População residente

2001 2011 2001 2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Comparativamente ao ano de 2001 verifica-se um acréscimo de população de origem estrangeira, 

passando de 186 para 321 residentes. 
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Fazendo referência aos 321 residentes estrangeiros e tendo em consideração o ano de 2011, 52,0% são 

oriundos do continente europeu, correspondendo a 167 residentes, sendo que 26,8% são oriundos do 

continente americano (86 residentes) e 16,5% são provenientes do continente africano (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - População residente segundo o continente de origem em 2011. 

Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

Anadia 363 55,5 82 12,5 161 24,6 47 7,2 1 0,2 654

Baixo Vouga 3358 43,3 1206 15,5 2682 34,6 492 6,3 24 0,3 7762

Cantanhede 186 39,7 55 11,8 208 44,4 18 3,8 1 0,2 468

Coimbra 931 30,6 846 27,8 995 32,8 262 8,6 4 0,1 3038

Mealhada 167 52,0 53 16,5 86 26,8 14 4,4 1 0,3 321

Mortágua 59 28,8 63 30,7 78 38,0 5 2,4 0 0,0 205

Penacova 65 57,0 22 19,3 24 21,1 3 2,6 0 0,0 114

Baixo Mondego 2077 36,3 1222 21,4 1999 35,0 414 7,2 7 0,1 5719

Região Centro 23329 48,0 6375 13,1 15907 32,7 2935 6,0 79 0,2 48626

Oceânia
Unidade geográfica

Europa África América Ásia

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Por outro lado, e assumindo quantitativos de maior expressividade surgem os indivíduos oriundos da Ásia 

(14 residentes, correspondendo a 4,4%) e da Oceânia (apenas 1 indivíduo). 

Os municípios que confrontam com o município da Mealhada apresentam um cenário idêntico ao 

descrito: um aumento de indivíduos de nacionalidade estrangeira, assim como uma predominância destes 

indivíduos oriundos da Europa e da América. Para a sub-região do Baixo Mondego ocorreu um acréscimo de 

indivíduos de nacionalidade estrangeira (de 4131 em 2001 para 5719 residentes em 2011). 

 

3.2. Tipologia das famílias 

Relativamente ao tipo de famílias existentes no município da Mealhada, predominam as famílias clássicas, 

ou seja, os conjuntos de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco 

entre si e que ocupam a totalidade ou parte do alojamento (Quadro 30). Efetivamente em 2011 existiam 

cerca de 7742 famílias clássicas no município, correspondendo a 99,9% do total de famílias, sendo que no 

mesmo ano existiam apenas 6 famílias institucionais, ou seja, residentes num alojamento coletivo 

governados por uma entidade interior ou exterior ao grupo. Esta situação é idêntica à observada no ano de 

2001, em linha com o registado para os municípios limítrofes e para a sub-região que o integra. 

A média de pessoas por família ronda os 2,6 indivíduos em 2011 para o município da Mealhada, sendo 

que em 2091 o valor era superior: 2,9 (Quadro 31). Neste contexto, os municípios limítrofes apresentam 

valores idênticos, sendo que os municípios de Coimbra e Mortágua apresentam valores inferiores em 2001 

(2,4 e 2,5 indivíduos, respetivamente). 

Numa referência ao número de pessoas existente nas famílias clássicas (Quadro 32), verifica-se uma 

predominância de famílias constituídas por duas pessoas (2424 famílias em 2001, correspondendo a 31,4%). 

As famílias clássicas constituídas por três e por quatro elementos apresentam resultados expressivos (1956 
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e 1385 famílias, correspondendo a 25,3% e 17,9%, respetivamente), sendo que as famílias compostas por 

uma pessoa apresentam valores menos expressivos (1363 famílias, correspondendo a 17,7%). De salientar 

ainda que existem 593 famílias constituídas por cinco e mais elementos, correspondendo a 7,7%. Tendo por 

referência os valores do ano de 2011, interessa referir que comparativamente a 2001 verificou-se um 

acréscimo no número de famílias com um, dois e três elementos (correspondendo a um aumento de 33,2%, 

10,6%, e 1,6%), enquanto que as famílias com quatro e cinco e mais elementos apresentaram um 

decréscimo de 8,6% e 3,7% no mesmo período (Quadro 33). De salientar que dominam as famílias clássicas 

constituídas por dois elementos, em linha com o observado para os municípios limítrofes e para a sub-

região do Baixo Mondego. 

 

Quadro 30 - Tipo de famílias em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº

Anadia 10544 99,8 10853 99,8 16 0,2 27 0,2 10560 10880

Baixo Vouga 122383 99,9 145258 99,9 111 0,1 167 0,1 122494 145425

Cantanhede 12767 99,9 13811 99,9 12 0,1 16 0,1 12779 13827

Coimbra 55402 99,9 58101 99,8 76 0,1 93 0,2 55478 58194

Mealhada 7271 99,9 7742 99,9 5 0,1 6 0,1 7276 7748

Mortágua 3736 99,9 3773 99,9 2 0,1 4 0,1 3738 3777

Penacova 5732 99,9 5841 99,9 6 0,1 8 0,1 5738 5849

Baixo Mondego 134212 99,9 130747 99,9 155 0,1 186 0,1 134367 130933

Região Centro 847265 99,9 904770 99,8 1021 0,1 1477 0,2 848286 906247

Unidade geográfica

Famílias cássicas Famílias institucionais Total

2001 2011 2001 2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Quadro 31 - Pessoas por família em 2001 e 2011 (Nº). 

2001 2011

Anadia 3,0 2,6

Baixo Vouga 3,0 2,7

Cantanhede 3,0 2,6

Coimbra 2,7 2,4

Mealhada 2,9 2,6

Mortágua 2,7 2,5

Penacov a 2,9 2,6

Baixo Mondego 2,8 2,5

Região Centro 2,7 2,5

Unidade geográfica
Família clássica

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 
Quadro 32 - Famílias clássicas segundo a dimensão em 2001 e 2011. 

N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º % N º %

Anadia 1456 13,8 2004 18,5 3006 28,5 3576 33,0 2552 24,2 2509 23,2 2278 21,6 1850 17,1 1252 11,9 895 8,3

B aixo  Vo uga 16901 13,8 25927 17,9 33255 27,2 45196 31,2 31370 25,6 36070 24,9 26650 21,8 25821 17,8 14207 11,6 11778 8,1

Cantanhede 1935 15,2 2706 19,6 3715 29,1 4595 33,3 2792 21,9 3122 22,6 2667 20,9 2439 17,7 1658 13,0 944 6,8

Coimbra 12140 21,9 14711 25,3 15187 27,4 18823 32,4 13650 24,6 13056 22,5 10657 19,2 8719 15,0 3768 6,8 2770 4,8

M ealhada 1023 14,1 1363 17,7 2191 30,1 2424 31,4 1925 26,5 1956 25,3 1516 20,8 1385 17,9 616 8,5 593 7,7

M ortágua 581 15,6 710 18,9 1195 32,0 1332 35,4 920 24,6 843 22,4 733 19,6 580 15,4 307 8,2 298 7,9

Penacova 928 16,2 1025 17,6 1633 28,5 1847 31,6 1367 23,8 1433 24,5 1175 20,5 1024 17,5 629 11,0 509 8,7

B aixo  M o ndego 24623 18,3 29472 22,5 39280 29,3 43024 32,9 33235 24,8 30607 23,4 26223 19,5 20791 15,9 10851 8,1 6806 5,2

R egião  C entro 2E+05 17,9 2E+05 21,6 3E+05 30,4 3E+05 33,3 2E+05 23,7 2E+05 23,1 2E+05 19,7 1E+05 16,5 70677 8,3 49732 5,5

Unidade geo gráf ica

 1 pesso a  2 pesso as  3 pesso as 4 pesso as 5 e mais

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 
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Quadro 33 - Variação das famílias clássicas segundo a dimensão entre 2001 e 2011 (%). 

Unidade geográfica 1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 e mais

Anadia 37,6 19,0 -1,7 -18,8 -28,5

Baixo Vouga 53,4 35,9 15,0 -3,1 -17,1

Cantanhede 39,8 23,7 11,8 -8,5 -43,1

Coimbra 21,2 23,9 -4,4 -18,2 -26,5

Mealhada 33,2 10,6 1,6 -8,6 -3,7

Mortágua 22,2 11,5 -8,4 -20,9 -2,9

Penacov a 10,5 13,1 4,8 -12,9 -19,1

Baixo Mondego 19,7 9,5 -7,9 -20,7 -37,3

Região Centro 28,6 17,0 4,0 -10,2 -29,6  
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Um último aspeto destaca a partir da leitura dos valores relativos à estrutura etária o predomínio de 2 ou 

3 indivíduos por família clássica com indivíduos de diferentes idades (Quadro 34). 

 

Quadro 34 - Famílias clássicas segundo a estrutura etária dos membros da família em 2011. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 26 0,2 478 4,4 262 2,4 29 0,3 405 3,7 886 8,1 11 0,1

Baixo Vouga 356 0,2 6889 4,7 2950 2,0 356 0,2 6733 4,6 9857 6,7 245 0,2

Cantanhede 43 0,3 469 3,4 400 2,9 34 0,2 471 3,4 1289 9,3 19 0,1

Coimbra 269 0,5 3368 5,8 1166 2,0 342 0,6 4805 8,3 4734 8,2 111 0,2

Mealhada 11 0,1 296 3,8 191 2,5 15 0,2 285 3,7 633 8,1 12 0,2

Mortágua 37 1,0 133 3,5 118 3,1 25 0,7 117 3,1 367 9,7 4 0,1

Penacov a 5 0,1 166 2,8 146 2,5 12 0,2 183 3,1 564 9,6 6 0,1

Baixo Mondego 356 0,2 6889 4,7 2950 2,0 356 0,2 6733 4,6 9857 6,8 245 0,2

Região Centro 2102 0,2 42161 4,6 24627 2,7 2145 0,2 41841 4,6 81573 9,0 1570 0,2

1 M 25 e 64 anos 1 M 65 ou mais 1 H, 1 ou + < 15Unidade 

geográfica

1 H 15 e 24 1 H 25 e 64 anos 1 H 65 ou mais 1 M 15 e 24

 
(Continua) 

 

(Continuação) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 129 1,2 14 0,1 1314 12,0 170 1,6 1993 18,2 1535 14,0 3674 33,6

Baixo Vouga 2591 1,8 373 0,3 18652 12,7 2903 2,0 21664 14,8 24462 16,7 48307 33,0

Cantanhede 180 1,3 21 0,2 1538 11,1 193 1,4 2714 19,7 1952 14,1 4485 32,5

Coimbra 1000 1,7 139 0,2 7823 13,5 1295 2,2 8767 15,1 7831 13,5 16417 28,3

Mealhada 118 1,5 14 0,2 930 12,0 135 1,7 1321 17,0 1349 17,4 2463 31,7

Mortágua 37 1,0 9 0,2 432 11,4 35 0,9 828 21,8 429 11,3 1220 32,2

Penacov a 67 1,1 6 0,1 747 12,7 69 1,2 1113 19,0 883 15,1 1897 32,3

Baixo Mondego 2591 1,8 373 0,3 18652 12,8 2903 2,0 21664 14,9 24462 16,9 47129 32,5

Região Centro 14559 1,6 1987 0,2 112049 12,3 15875 1,7 159309 17,5 141466 15,6 267955 29,5

Unidade 

geográfica

1 M, 1 ou + < 

15
2, 15 e 24 2, 25 e 64

2, 15 e 24  e  

25 e 64

2, ambas ou pelo 

menos 1 com 65 ou 

+

2 ambas 15 ou 

+, outras <15 

anos 

3 ou mais 15 

ou + anos

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

No município da Mealhada as famílias com 3 ou mais elementos representam 31,7% do total de famílias 

clássicas, correspondendo a 2463 famílias. Estes valores são semelhantes aos observados na sub-região do 

Baixo Mondego e na região Centro (32,5% e 29,5%). Uma análise mais detalhada indica que as famílias com 

3 ou mais indivíduos com 15 ou mais anos são as estruturas características no município da Mealhada e no 

território em que se enquadra. 
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3.3. Habitação 

No município da Mealhada no ano de 2001 (Quadro 35) observa-se um predomínio de edifícios com 

função residencial (99,3%), tendo por comparação os edifícios com função não residencial (0,7%), sendo 

que se constata a mesma tendência no contexto da sub-região do Baixo Mondego (99,4% e 0,6%, 

respetivamente) e da região Centro (99,0% e 1,0%, respetivamente). Para o ano mais recente, no contexto 

do município da Mealhada, o predomínio dos edifícios com função residencial mantém-se de forma 

evidente (98,8%), tal como na sub-região do Baixo Mondego e na região Centro (99,2% e 99,4%, 

respetivamente). 

 

Quadro 35 - Tipo de utilização dos edifícios em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº

Anadia 11639 99,1 12860 99,1 111 0,9 117 0,9 11750 12977

Baixo Vouga 124837 99,3 148794 99,2 844 0,7 1127 0,8 125681 149921

Cantanhede 16702 99,7 18571 99,3 52 0,3 124 0,7 16754 18695

Coimbra 35564 99,3 40332 99,2 243 0,7 309 0,8 35807 40641

Mealhada 7310 99,3 8337 98,8 51 0,7 97 1,2 7361 8434

Mortágua 4690 99,7 5513 99,5 16 0,3 29 0,5 4706 5542

Penacov a 7235 99,6 7835 99,5 31 0,4 41 0,5 7266 7876

Baixo Mondego 125274 99,4 127105 99,2 782 0,6 1034 0,8 126056 128139

Região Centro 982398 99,0 1104778 99,4 9923 1,0 7174 0,6 992321 1111952

Unidade geográfica

Residenciais Não residenciais Total

2001 2011 2001 2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Os municípios que confrontam com Mealhada evidenciam, igualmente, um predomínio de edifícios com 

função residencial, apresentando, para ambos os anos, valores idênticos aos observados no município da 

Mealhada. 

Relativamente à época de construção ou reconstrução de edifícios (Quadro 36), para o município da 

Mealhada verifica-se um predomínio de construções entre 1971 e 1990 (35,1%), sendo que as construções 

relativas aos períodos 1991-2001 e 1946-1970 apresentam também valores significativos (28,5% e 27,9%). 

Por outro lado, as construções anteriores a 1919 (2,5%) e entre 1919-1945 (6,0%) apresentam uma menor 

representatividade. 

 

Quadro 36 - Época de construção ou reconstrução dos edifícios. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 472 3,6 1094 8,4 3490 26,9 4597 35,4 3324 25,6

Baixo Vouga 7163 4,8 11158 7,4 33915 22,6 52508 35,0 45177 30,1

Cantanhede 687 3,7 1417 7,6 4596 24,6 6781 36,3 5214 27,9

Coimbra 1776 4,4 3298 8,1 10912 26,8 13449 33,1 11206 27,6

Mealhada 209 2,5 509 6,0 2354 27,9 2959 35,1 2403 28,5

Mortágua 145 2,6 320 5,8 1284 23,2 2304 41,6 1489 26,9

Penacov a 568 7,2 800 10,2 1640 20,8 2531 32,1 2337 29,7

Baixo Mondego 6000 4,7 10764 8,4 32155 25,1 43609 34,0 35611 27,8

Região Centro 57408 5,2 100388 9,0 264198 23,8 368429 33,1 321529 28,9

Unidade geográfica
Antes de 1919 1919 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1990 1991 - 2011

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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Os municípios limítrofes apresentam um comportamento semelhante, com um predomínio de 

construções entre 1971 e 1990, apresentando todos eles valores idênticos aos observados no município da 

Mealhada, sendo que o município de Mortágua regista valores mais expressivos (41,6%). 

Considerando os edifícios segundo o número de pavimentos (Quadro 37), importa referir que no ano de 

2011 predominam os edifícios com 1 e 2 pavimentos (35,0% e 56,3%, correspondendo a 2948 e 4749 

edifícios). Por outro lado, os edifícios com 3, 4, 5 e mais pavimentos apresentam uma menor percentagem 

(7,0%, 0,9% e 0,9%, correspondendo a 587, 72 e 78 edifícios, respetivamente). 

 

Quadro 37 - Edifícios segundo o número de pavimentos em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 5367 45,7 5631 43,4 5750 48,9 6684 51,5 491 4,2 502 3,9 67 0,6 73 0,6 75 0,6 87 0,7 11750 12977

Baixo Vouga 62896 50,0 67545 45,1 52809 42,0 68589 45,8 6367 5,1 9177 6,1 1752 1,4 2306 1,5 1857 1,5 2304 1,5 125681 149921

Cantanhede 9626 57,5 9998 53,5 6466 38,6 7929 42,4 565 3,4 552 3,0 54 0,3 181 1,0 43 0,3 35 0,2 16754 18695

Coimbra 12368 34,5 13003 32,0 15719 43,9 18614 45,8 4376 12,2 5236 12,9 1737 4,9 1895 4,7 1607 4,5 1893 4,7 35807 40641

Mealhada 2597 35,3 2948 35,0 4047 55,0 4749 56,3 573 7,8 587 7,0 77 1,0 72 0,9 67 0,9 78 0,9 7361 8434

Mortágua 870 18,5 982 17,7 3332 70,8 3913 70,6 464 9,9 590 10,6 22 0,5 29 0,5 18 0,4 28 0,5 4706 5542

Penacov a 819 11,3 1040 13,2 4055 55,8 4851 61,6 2215 30,5 1845 23,4 156 2,1 121 1,5 21 0,3 19 0,2 7266 7876

Baixo Mondego 55515 44,0 55056 43,0 53801 42,7 55636 43,4 11387 9,0 11388 8,9 2827 2,2 3225 2,5 2526 2,0 2834 2,2 126056 128139

Região Centro 400913 40,4 441104 39,7 454144 45,8 521850 46,9 107330 10,8 114069 10,3 17474 1,8 19526 1,8 12460 1,3 15403 1,4 992321 1111952

Unidade geográfica

1 2 3 4 5 e mais Total

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Nº

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Tendo por referência a sub-região do Baixo Mondego, observa-se um predomínio dos edifícios com 2 

pavimentos (42,7% em 2001 e 43,4% em 2011). Paralelamente, na região Centro e para o ano de 2011, 

denota-se uma maior representatividade de edifícios com 2 pavimentos (46,9%). 

No município da Mealhada (Quadro 38), para o ano de 2011 observa-se um claro predomínio de edifícios 

com apenas 1 alojamento (94,0%), sendo que se constata a mesma tendência no contexto da sub-região do 

Baixo Mondego e da região Centro (88,8% e 92,6%, respetivamente). 

 

Quadro 38 - Edifícios segundo o número de alojamentos em 2011. 

Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Anadia 12325 95,0 562 4,3 71 0,5 19 0,1 12977

Baixo Vouga 137415 91,7 9457 6,3 2385 1,6 664 0,4 149921

Cantanhede 17927 95,9 696 3,7 61 0,3 11 0,1 18695

Coimbra 32686 80,4 5688 14,0 1579 3,9 688 1,7 40641

Mealhada 7929 94,0 409 4,8 76 0,9 20 0,2 8434

Mortágua 5361 96,7 162 2,9 16 0,3 3 0,1 5542

Penacov a 7653 97,2 203 2,6 17 0,2 3 0,0 7876

Baixo Mondego 113835 88,8 10492 8,2 2731 2,1 1081 0,8 128139

Região Centro 1029542 92,6 62568 5,6 15216 1,4 4626 0,4 1111952

Unidade geográfica
1 2 - 6 

alojamentos

7 - 12 

alojamentos

13 ou mais 

alojamentos

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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Os municípios que confrontam com Mealhada evidenciam, igualmente, este predomínio de edifícios com 

apenas 1 alojamento, apresentando todos eles, para ambos os anos, valores idênticos aos observados no 

município da Mealhada. 

Considerando os edifícios segundo a existência de recolha de resíduos sólidos urbanos (Quadro 39), 

importa referir que em 2011 observa-se no município da Mealhada um predomínio de edifícios com recolha 

de resíduos sólidos urbanos (96,3%), tendo por comparação os edifícios sem recolha de resíduos sólidos 

urbanos (2,9%), sendo que se constata a mesma tendência no contexto da sub-região do Baixo Mondego 

(94,9% e 5,1%, respetivamente) e da região Centro (94,0% e 6,0%, respetivamente). 

 

Quadro 39 - Edifícios segundo a existência de recolha de resíduos sólidos urbanos em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 10890 92,7 12648 97,5 860 7,3 329 2,5 11750 12977

Baixo Vouga 117581 93,6 142335 94,9 8100 6,4 7586 5,1 125681 149921

Cantanhede 15182 90,6 17768 95,0 1572 9,4 927 5,0 16754 18695

Coimbra 32876 91,8 38240 94,1 2931 8,2 2401 5,9 35807 40641

Mealhada 7088 96,3 8190 97,1 273 3,7 244 2,9 7361 8434

Mortágua 4634 98,5 5479 98,9 72 1,5 63 1,1 4706 5542

Penacov a 6810 93,7 7443 94,5 456 6,3 433 5,5 7266 7876

Baixo Mondego 118144 93,7 121591 94,9 7912 6,3 6548 5,1 126056 128139

Região Centro 913865 92,1 1045160 94,0 78456 7,9 66792 6,0 992321 1111952

Unidade geográfica

Com Sem Total

2001 2011 2001 2011

Nº

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 
De salientar que entre 2001 e 2011 ocorreu um acréscimo de edifícios abrangidos pela recolha de 

resíduos sólidos (de 96,3% para 97,1%). 

Os municípios que confrontam com Mealhada evidenciam, igualmente, este predomínio de edifícios com 

recolha de resíduos sólidos urbanos, sendo que o município de Cantanhede apresenta uma menor 

cobertura (90,6%). 

A consideração das condições de alojamento revela que o município da Mealhada, tal como os municípios 

com os quais confronta, apresenta uma cobertura quase total considerando as redes de água canalizada, as 

instalações sanitárias e o sistema de esgotos, com um grau de cobertura superior a 99,0% (Quadro 40). 

 
Quadro 40 - Alojamentos familiares clássicos segundo as condições dos alojamentos em 2011. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 10709 99,4 62 0,6 10675 99,1 96 0,9 10597 98,4 174 1,6 10720 99,5 51 0,5 1198 11,1 9573 88,9

Baixo Vouga 142560 99,2 1139 0,8 142619 99,2 1080 0,8 140889 98,0 2810 2,0 142761 99,3 938 0,7 16716 11,6 126983 88,4

Cantanhede 12476 98,5 196 1,5 12210 96,4 462 3,6 11897 93,9 775 6,1 12449 98,2 223 1,8 719 5,7 11953 94,3

Coimbra 52942 99,5 240 0,5 52323 98,4 859 1,6 51096 96,1 2086 3,9 52852 99,4 330 0,6 3072 5,8 50110 94,2

Mealhada 7579 99,7 25 0,3 7559 99,4 45 0,6 7493 98,5 111 1,5 7583 99,7 21 0,3 847 11,1 6757 88,9

Mortágua 3654 99,2 31 0,8 3638 98,7 47 1,3 3609 97,9 76 2,1 3657 99,2 28 0,8 1009 27,4 2676 72,6

Penacov a 5624 99,4 33 0,6 5542 98,0 115 2,0 5456 96,4 201 3,6 5629 99,5 28 0,5 793 14,0 4864 86,0

Baixo Mondego 129128 98,8 1511 1,2 126457 96,8 4182 3,2 123214 94,3 7425 5,7 128610 98,4 2029 1,6 7886 6,0 122753 94,0

Região Centro 888393 99,2 6921 0,8 886744 99,0 8570 1,0 875590 97,8 19724 2,2 889781 99,4 5533 0,6 119812 13,4 775502 86,6

Unidade geográfica

Água canalizada Instalações sanitárias Instalação de banho ou duche Sistema de esgotos
Sistema de aquecimento 

central

Com Sem Com retrete Sem retrete Com Sem Com Sem Com Sem

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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No caso dos alojamentos com instalação de banho ou duche os valores assumem-se também muito 

expressivos (98,5%). 

Quanto à existência de sistema de aquecimento central (11,1%), os resultados menores de cobertura 

devem ser entendidos no quadro da evolução do número de alojamentos, sendo que apenas nos 

alojamentos construídos na última década houve uma preocupação de dotar as habitações com este tipo 

de resposta social. 

A análise dos resultados para estas variáveis sublinha o facto de o território em que se insere o município 

não apresentar grandes diferenças no grau de cobertura e também o reforço que nas últimas décadas 

ocorreu em todos os municípios em análise. 

 

3.4. Atividade económica 

Considerando a estrutura e variação da população ativa para o município da Mealhada (Quadro 41), 

importa referir que em 2001 a população ativa tem maior expressividade nos Homens (55,1%), em 

comparação com as Mulheres (44,9%). Para o ano mais recente, apesar de menos expressiva, esta 

tendência mantém-se (51,7% e 48,3%, respetivamente). 

 

Quadro 41 - População ativa e variação em 2001 e 2011. 

HM HM H M HM

Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº

Anadia 8487 56,1 6638 43,9 15125 7119 52,7 6391 47,3 13510 -16,1 -3,7 -10,7

Baixo Vouga 93482 55,3 75640 44,7 169122 99057 52,1 91028 47,9 190085 6,0 20,3 12,4

Cantanhede 9626 56,4 7449 43,6 17075 8458 52,5 7648 47,5 16106 -12,1 2,7 -5,7

Coimbra 37476 50,6 36609 49,4 74085 34409 48,6 36366 51,4 70775 -8,2 -0,7 -4,5

Mealhada 5440 55,1 4441 44,9 9881 5066 51,7 4741 48,3 9807 -6,9 6,8 -0,7

Mortágua 2617 60,0 1745 40,0 4362 2207 57,3 1646 42,7 3853 -15,7 -5,7 -11,7

Penacov a 4366 59,5 2966 40,5 7332 3601 53,7 3106 46,3 6707 -17,5 4,7 -8,5

Baixo Mondego 93413 53,8 80132 46,2 173545 78455 50,5 76843 49,5 155298 -16,0 -4,1 -10,5

Região Centro 598194 56,0 469670 44,0 1067864 553200 52,4 503025 47,6 1056225 -7,5 7,1 -1,1

Unidade geográfica

2001 2011 2001-2011

H M H M

%

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Analisando a variação observada entre 2001-2011, os Homens apresentam um decréscimo da população 

ativa de 6,9%, sendo que as Mulheres apresentam um acréscimo (de 6,8%). Tendo em conta os valores 

totais ocorreu no município da Mealhada uma diminuição da população ativa (de 0,7%). 

A taxa de atividade refere-se à razão entre a população ativa e a população residente (Quadro 42). Para o 

município da Mealhada, de acordo com os dados de 2001 e 2011, a taxa de atividade é superior nos 

Homens (53,9% e 51,6%, respetivamente), comparativamente ao observado no sexo feminino (41,6% e 

44,7%, respetivamente), Relativamente à taxa de atividade total, esta era de 47,6% em 2001 e 48,0% em 

2011. Os municípios que confrontam com Mealhada apresentam uma dinâmica semelhante à referida 

anteriormente, tal como também se pode constatar a partir dos resultados registados na sub-região do 

Baixo Mondego e na região Centro. 
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Quadro 42 - Taxa de atividade em 2001 e 2011 (%). 

H M HM H M HM

Anadia 55,8 40,6 47,9 51,0 42,1 42,1

Baixo Vouga 53,0 40,1 46,3 53,0 44,7 44,7

Cantanhede 52,8 37,9 45,0 48,6 39,8 44,0

Coimbra 53,9 46,4 49,9 51,4 47,6 49,4

Mealhada 53,9 41,6 47,6 51,6 44,7 48,0

Mortágua 51,6 32,9 42,0 47,8 33,0 40,1

Penacov a 54,6 34,0 43,8 50,0 38,6 44,0

Baixo Mondego 52,9 41,1 46,7 50,1 43,7 46,7

Região Centro 52,90 38,60 45,50 49,8 41,4 45,4

Unidade geográfica
2001 2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Numa referência à população empregada segundo o sector de atividade no município da Mealhada, os 

valores recentes de 2001 e 2011 indicam uma diminuição dos valores referentes ao emprego no sector 

primário (de 4,6% para 2,0%), uma perda da importância dos valores referentes ao sector secundário (de 

38,0% para 32,0%), assim como um reforço da relevância do emprego no sector terciário (de 57,4% para 

66,0%), acompanhando a tendência observada a nível da sub-região, e dos municípios limítrofes, sendo 

notório o predomínio de população empregada no sector terciário (Quadro 43). 

 

Quadro 43 - População empregada segundo o sector de atividade em 2001 e 2011. 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 978 6,8 434 3,6 6738 46,8 4867 39,9 6694 46,5 6893 56,5 14410 12194

Baixo Vouga 7893 4,6 4398 2,6 80381 47,2 63596 37,7 82037 48,2 100840 59,7 170311 168834

Cantanhede 2104 13,1 775 5,3 5630 35,0 4283 29,2 8359 51,9 9603 65,5 16093 14661

Coimbra 695 1,0 421 0,7 14868 21,4 9588 15,1 54035 77,6 53589 84,3 69598 63598

Mealhada 432 4,6 177 2,0 3534 38,0 2873 32,0 5342 57,4 5922 66,0 9308 8972

Mortágua 673 16,4 282 8,0 1607 39,2 1237 35,1 1823 44,4 2010 57,0 4103 3529

Penacov a 597 8,6 198 3,2 2583 37,2 1740 28,4 3760 54,2 4179 68,3 6940 6117

Baixo Mondego 8053 5,0 3601 2,6 47684 29,3 30724 22,1 106782 65,7 104863 75,3 162519 139188

Região Centro 68479 6,8 35018 3,7 4E+05 38,1 282800 30,1 554358 55,1 622393 66,2 1006373 940211

2001 2011 2001Unidade geográfica

Primário Secundário Terciário Total

20112011 2001

Nº

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Considerando a população empregada segundo a situação na profissão no município da Mealhada, os 

valores recentes de 2001 e 2011 indicam uma diminuição de 11,4% da população empregadora e uma 

diminuição de 11,9% e 17,7% da população trabalhadora por conta própria (TCP) e da população familiar 

não renumerada (TFNR), respetivamente (Quadro 44). É de salientar o claro predomínio da população por 

conta de outrem (TCO), apresentando 79,8% em 2001 e 82,4% em 2011. A população empregada segundo a 

situação de membro ativo cooperativa regista um forte aumento, passando de 4 para 7 indivíduos, e a 

população empregada segundo outra situação apresenta um acréscimo de 24,1%. Os municípios que 

confrontam com Mealhada apresentam uma dinâmica idêntica à referida anteriormente, tal como na sub-

região do Baixo Mondego e na região Centro. 
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Quadro 44 - População empregada segundo a situação na profissão em 2001 e 2011. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 1588 11,0 1354 11,1 1196 8,3 1029 8,4 167 1,2 108 0,9

Baixo Vouga 17850 10,5 17734 10,5 12439 7,3 12012 7,1 1494 0,9 1042 0,6

Cantanhede 2470 15,3 1767 12,1 2031 12,6 1540 10,5 447 2,8 229 1,6

Coimbra 6039 8,7 6272 9,9 3512 5,0 3365 5,3 280 0,4 212 0,3

Mealhada 971 10,4 860 9,6 758 8,1 556 6,2 62 0,7 51 0,6

Mortágua 519 12,6 438 12,4 516 12,6 375 10,6 149 3,6 30 0,9

Penacov a 740 10,7 706 11,5 762 11,0 590 9,6 87 1,3 50 0,8

Baixo Mondego 16389 10,1 13798 9,9 11959 7,4 9400 6,8 1734 1,1 875 0,6

Região Centro 112590 11,2 102495 10,9 81127 8,1 70539 7,5 11946 1,2 6836 0,7

Unidade geográfica

Empregador TCP TFNR

2001 2011 2001 2011 2001 2011

 
(Continua) 

 

(Continuação) 

2001 2011

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 11338 78,7 9573 78,5 3 0,0 4 0,0 118 0,8 126 1,0 14410 12194

Baixo Vouga 137164 80,5 136101 80,6 38 0,0 96 0,1 1326 0,8 1849 1,1 170311 168834

Cantanhede 10934 67,9 10976 74,9 8 0,0 3 0,0 203 1,3 146 1,0 16093 14661

Coimbra 58511 84,1 52450 82,5 42 0,1 12 0,0 1214 1,7 1287 2,0 69598 63598

Mealhada 7430 79,8 7395 82,4 4 0,0 7 0,1 83 0,9 103 1,1 9308 8972

Mortágua 2885 70,3 2663 75,5 8 0,2 1 0,0 26 0,6 22 0,6 4103 3529

Penacov a 5311 76,5 4723 77,2 1 0,0 0 0,0 39 0,6 48 0,8 6940 6117

Baixo Mondego 130046 80,0 112979 81,2 126 0,1 52 0,0 2265 1,4 2084 1,5 162519 139188

Região Centro 790232 78,5 749892 79,8 534 0,1 420 0,0 9944 1,0 10029 1,1 1006373 940211

Unidade geográfica

TCO Total Membro activo cooperativa Outra situação Total

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Nº

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Considerando a população empregada segundo os grupos de profissões para o município da Mealhada 

constata-se um predomínio do grupo de profissões correspondente a Pessoal dos Serviços e Vendedores 

(CNP5), correspondendo a 21,2%, sendo que os grupos de profissões correspondentes a Operários, Artífices 

e Trabalhadores Similares (CNP7), Trabalhadores Não Qualificados (CNP9), e Especialistas das Profissões 

Intelectuais e Científicas (CNP2), assumem alguma importância no contexto do município, correspondendo 

a 15,9%, 14,7% e 12,7%, respetivamente (Quadro 45). Por outro lado, os grupos de profissões 

correspondentes a Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio (CNP3), Pessoal Administrativo e Similares 

(CNP4) e Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem (CNP8), Quadros Superiores 

da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa (CNP1), Trabalhadores Qualificados 

da Agricultura e Pescas (CNP6) e Forças Armadas (CNP0) têm uma menor representatividade no contexto 

do município. 

Os municípios que confrontam com Mealhada apresentam uma realidade idêntica à referida 

anteriormente, tal como na sub-região do Baixo Mondego e no distrito de Aveiro. 

Numa referência à população desempregada no município da Mealhada (Quadro 46), os valores recentes 

de 2001 e 2011 indicam um acréscimo da população desempregada nos Homens (de 186 desempregados 

em 2001 para 412 desempregados em 2011, correspondendo a um aumento de 121,5%) e um acréscimo 

nas Mulheres (de 387 em 2001 para 423 desempregados em 2011, correspondendo a um aumento de 
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9,3%), o que em termos totais se traduz num aumento de 45,7% da população desempregada (de 573 

desempregados em 2001 para 835 em 2011). 

 

Quadro 45 - População empregada segundo os grupos de profissões em 2011. 

Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Anadia 889 7,3 1396 11,4 1106 9,1 967 7,9 2228 18,3 376 3,1 2515 20,6 1007 8,3 1672 13,7 38 0,3 12194

Baixo Vouga 12802 7,6 22422 13,3 17791 10,5 13285 7,9 29347 17,4 3424 2,0 33479 19,8 12480 7,4 23113 13,7 691 0,4 168834

Cantanhede 84 0,6 1038 7,1 1875 12,8 1308 8,9 1019 7,0 2937 20,0 632 4,3 2629 17,9 934 6,4 2205 15,0 14661

Coimbra 229 0,4 4376 6,9 19248 30,3 7134 11,2 5816 9,1 12264 19,3 385 0,6 5502 8,7 2206 3,5 6438 10,1 63598

Mealhada 595 6,6 1136 12,7 956 10,7 751 8,4 1906 21,2 162 1,8 1430 15,9 683 7,6 1322 14,7 31 0,3 8972

Mortágua 204 5,8 358 10,1 293 8,3 236 6,7 606 17,2 272 7,7 779 22,1 279 7,9 486 13,8 16 0,5 3529

Penacov a 349 5,7 481 7,9 415 6,8 417 6,8 1235 20,2 196 3,2 1196 19,6 578 9,4 1221 20,0 29 0,5 6117

Baixo Mondego 742 0,5 9074 6,5 29394 21,1 14282 10,3 11673 8,4 28007 20,1 2851 2,0 17625 12,7 7972 5,7 17568 12,6 139188

Região Centro 67436 7,2 129069 13,7 91610 9,7 76875 8,2 182781 19,4 27246 2,9 164352 17,5 68364 7,3 125599 13,4 6879 0,7 940211

CNP 9 CNP 0
Unidade geográfica

CNP 1 CNP 2 CNP 3 CNP 4 CNP 5 CNP 6 CNP 7 CNP 8

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Quadro 46 - População desempregada, variação e taxa de desemprego em 2001 e 2011. 

H M HM

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Anadia 290 646 425 670 715 1316 122,8 57,6 84,1 3,4 9,1 6,4 10,5 4,7 9,7

Baixo Vouga 3821 9893 5566 11358 9387 21251 158,9 104,1 126,4 4,1 10,0 7,4 12,5 5,6 11,2

Cantanhede 347 686 635 759 982 1445 97,7 19,5 47,1 3,6 8,1 8,5 9,9 5,8 9,0

Coimbra 2010 3822 2477 3355 4487 7177 90,1 35,4 60,0 5,4 11,1 6,8 9,2 6,1 10,1

Mealhada 186 412 387 423 573 835 121,5 9,3 45,7 3,4 8,1 8,7 8,9 5,8 8,5

Mortágua 106 150 153 174 259 324 41,5 13,7 25,1 4,1 6,8 8,8 10,6 5,9 8,4

Penacov a 148 299 244 291 392 590 102,0 19,3 50,5 3,4 8,3 8,2 9,4 5,3 8,8

Baixo Mondego 4350 7983 6676 8127 11026 16110 83,5 21,7 46,1 4,7 10,2 8,3 10,6 6,4 10,4

Região Centro 23501 55259 37990 60755 61491 116014 135,1 59,9 88,7 3,9 10,0 8,1 12,1 5,8 11,0

Unidade geográfica

População desempregada (Nº) População desempregada (%) Taxa de desemprego (%)

H M HM H M HM

2001-2011

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

Por outro lado, de acordo com os dados de 2001 e 2011, ocorreu no município da Mealhada um 

acréscimo da taxa de desemprego nos Homens (de 3,4% em 2001 para 8,1% em 2011) e nas Mulheres (de 

8,7% em 2001 para 8,9% em 2011), o que em termos totais se traduz num acréscimo na taxa de 

desemprego (de 5,8% em 2001 para 8,5% em 2011). 

Efetivamente, a população desempregada e a taxa de desemprego assumem valores mais expressivos no 

sexo feminino, tendo por comparação o sexo masculino. 

Os municípios que confrontam com Mealhada apresentam uma dinâmica idêntica à referida 

anteriormente, sendo que os municípios de Coimbra e Anadia apresentam taxas de desemprego mais 

expressivas (10,1% e 9,7%, respetivamente). 

Um comentário adicional sublinha que o principal meio de vida da população desempregada relaciona-se 

com a família, uma vez que no município da Mealhada, cerca de metade dos desempregados encontra um 

suporte na família para sobreviver (Quadro 47). Ressalva-se ainda que 29,7% dos desempregados recebem 

o subsídio de desemprego (248 indivíduos), assumindo valores semelhantes aos municípios limítrofes. 
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Quadro 47 - População residente desempregada segundo o principal meio de vida em 2011. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Anadia 207 15,7 9 0,7 444 33,7 2 0,2 28 2,1 6 0,5 0 0,0 13 1,0 468 35,6 139 10,6

Baixo Vouga 3351 15,8 190 0,9 6696 31,5 31 0,1 1004 4,7 153 0,7 63 0,3 209 1,0 7759 36,5 1795 8,4

Cantanhede 240 16,6 9 0,6 422 29,2 3 0,2 79 5,5 11 0,8 4 0,3 13 0,9 557 38,5 107 7,4

Coimbra 1246 17,4 56 0,8 1921 26,8 7 0,1 506 7,1 50 0,7 30 0,4 92 1,3 2703 37,7 566 7,9

Mealhada 129 15,4 6 0,7 248 29,7 2 0,2 25 3,0 7 0,8 5 0,6 3 0,4 351 42,0 59 7,1

Mortágua 67 20,7 3 0,9 93 28,7 0 0,0 13 4,0 1 0,3 2 0,6 2 0,6 120 37,0 23 7,1

Penacov a 110 18,6 7 1,2 170 28,8 0 0,0 22 3,7 2 0,3 1 0,2 7 1,2 226 38,3 45 7,6

Baixo Mondego 2838 17,6 131 0,8 4465 27,7 14 0,1 1061 6,6 120 0,7 56 0,3 181 1,1 5977 37,1 1267 7,9

Região Centro 19256 16,6 961 0,8 35512 30,6 176 0,2 5573 4,8 868 0,7 376 0,3 1273 1,1 42322 36,5 9697 8,4

A cargo da 

família
Outro

Unidade geográfica
Trabalho

Reforma/ 

Pensão

Subsidio de 

desemprego

Subsidio por acidente 

de trabalho ou 

doença profissional

Rendimento 

social de 

inserção

Outro 

subsídio 

temporário 

Rendimento da 

propriedade 

ou da empresa

Apoio 

social

 
Fonte: INE. 

 
A análise da população desempregada (835) na categoria de 1º Emprego (156) e Novo Emprego (679) 

segundo o sexo (Figura 19) revela uma predominância do sexo feminino (423) em relação ao sexo 

masculino (412). 

 

 
Figura 19 - População desempregada segundo o sexo e a categoria em 2011. 

 
Por outro lado, será de referir que a faixa etária (Figura 20) que apresenta os valores mais elevados de 

desemprego é a dos 35 aos 54 anos (348 indivíduos), seguindo-se a faixa etária dos 25 a 34 anos (221). 

Apresentando valores semelhantes, surgem os desempregados com idade inferior a 25 anos (165) e os 

desempregados com mais de 54 anos (101 indivíduos). 

 

 
Figura 20 - População desempregada segundo o sexo e a idade em 2011. 

 
Em relação à distribuição da população desempregada segundo as habilitações literárias (Figura 21) de 

referir os elevados valores da população que apenas concluiu o 1º CEB (152). Relativamente ao 2º e 3º CEB 
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existem 257 indivíduos, com o ensino secundário 226 indivíduos e com o ensino superior existem 178 

indivíduos desempregados. 

 

 
Figura 21 - População desempregada segundo o sexo e a habilitação literária em 2011. 

 
Em termos de número de desempregados e de beneficiários do subsídio de desemprego é, naturalmente, 

a união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes que apresenta os valores mais elevados, com 

270 desempregados (32,3%) e 73 beneficiários do subsídio de desemprego (Quadro 48). 

 
Quadro 48 - Desempregados e beneficiários do subsídio de desemprego em 2011. 

Nº % Nº %

Barcouço 92 11,0 37 14,9

Casal Comba 106 12,7 31 12,5

Luso 136 16,3 40 16,1

Pampilhosa 170 20,4 47 19,0

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
270 32,3 73 29,4

Vacariça 61 7,3 20 8,1

Total 835 100 248 100

Freguesias
Desempregados

Beneficiários do subsídio 

de desemprego

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 
Em termos de distribuição dos desempregados segundo a área de residência e faixa etária verifica-se que, 

do total de 270 desempregados registados na união de freguesias, a maioria integra a faixa etária dos 35 

aos 54 anos (114 indivíduos, correspondendo a 42,2%), sendo que esta situação é comum na maioria das 

freguesias que integram este território concelhio (Quadro 49). 

 
Quadro 49 - Desempregados segundo a freguesia de residência e a idade em 2011. 

Total

Nº % Nº % Nº % Nº % N.º 

Barcouço 23 25,0 16 17,4 42 45,7 11 12,0 92

Casal Comba 25 23,6 32 30,2 34 32,1 15 14,2 106

Luso 22 16,2 27 19,9 70 51,5 17 12,5 136

Pampilhosa 36 21,2 46 27,1 66 38,8 22 12,9 170

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
49 18,1 84 31,1 114 42,2 23 8,5 270

Vacariça 10 16,4 16 26,2 22 36,1 13 21,3 61

Total 165 19,8 221 26,5 348 41,7 101 12,1 835

Grupos etários

< 25 anos 25 a 34 anos 35 a 54 anos > 54 anosFreguesias

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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Relativamente à distribuição dos desempregados por freguesia e habilitação literária de destacar, o 

elevado valor de desempregados que concluíram o ensino secundário, sendo de destacar um maior número 

de indivíduos nas freguesias do Casal Comba e Pampilhosa (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Desempregados segundo a freguesia de residência e a habilitação literária em 2011. 

 

Em relação aos desempregados na categoria de 1º Emprego é possível observar que a faixa etária com 

maior percentagem de desempregados é a inferior a 25 anos, e que na globalidade representa 62,2% do 

total de desempregados nesta categoria (Figura 23). Os desempregados com idades compreendidas entre 

os 25 e os 34 anos representam 27,6%,enquanto que as restantes faixas etárias apresentam valores menos 

expressivos. 

 

 
Figura 23 - Desempregados segundo a freguesia de residência e a idade, com a categoria de 1º emprego, em 2011. 

 

Relativamente aos desempregados na categoria de novo emprego, predominam os indivíduos 

pertencentes à faixa etária dos 35 aos 54 anos (Figura 24). De salientar as elevadas percentagens de 

indivíduos nesta categoria com mais de 54 anos nas freguesias de Casal Comba e Pampilhosa (16,7% e 

14,9%, respetivamente). 
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Figura 24 - Desempregados, segundo a freguesia de residência e a idade, com a categoria de novo emprego, em 2011. 

 

3.5. Nível de vida (Poder de compra) 

Numa referência ao poder de compra no município da Mealhada, os valores de 1993 e 2009 indicam um 

aumento deste indicador de 59,0% para 75,4%, respetivamente, acompanhando a dinâmica registada na 

sub-região do Baixo Mondego, que apresentou um acréscimo do poder de compra de 90,0% em 1993 para 

105,2% em 2009 (Quadro 50). Importa referir que o valor de referência se situa nos 100%. 

 

Quadro 50 - Indicador per capita. 

1993 2004 2009

Anadia 61,0 73,5 70,6

Baixo Vouga 77,0 83,0 86,6

Cantanhede 58,0 70,2 73,5

Coimbra 129,0 132,5 144,9

Mealhada 59,0 73,1 75,4

Mortágua 52,0 61,0 62,2

Penacov a 33,0 51,2 52,8

Baixo Mondego 90,0 99,1 105,2

Região Centro - 79,0 84,4

Unidade geográfica
%

 
Fonte: INE. 

 

Embora os valores do poder de compra estejam abaixo dos valores de referência, o município de 

Montemor apresenta valores superiores comparativamente aos municípios limítrofes. Neste contexto, 

apenas Coimbra apresenta valores superiores (144,9%). 

Sendo o indicador per capita no município da Mealhada inferior ao valor de referência, devemos refletir 

quer sobre as características do desenvolvimento económico e social, quer também sobre as opções de 

política no quadro dos investimentos em equipamentos sociais. 

Os aspetos de caracterização da dinâmica demográfica e os elementos da geografia das atividades 

económicas permitem entender o comportamento das variáveis sociais, devendo constituir o suporte para 

a reorganização quantitativa e qualitativa da rede de equipamentos sociais do município da Mealhada. 
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4. EDUCAÇÃO 

 

4.1. Oferta e procura da rede educativa 

No ano letivo 2014/2015 existiam 2487 alunos repartidos pelos 26 estabelecimentos de ensino presentes 

no município da Mealhada (Quadro 51). 

 

Quadro 51 - Oferta e procura da rede educativa no ano letivo 2014/2015. 
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Barcouço 1 51 1 69 2 120

Casal Comba 2 43 1 34 3 77

Luso 2 51 1 66 3 117

Pampilhosa 3 92 1 205 1 298 5 595

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
4 173 2 262 2 561 1 238 1 292 10 1526

Vacariça 2 30 1 22 3 52

Total 14 440 7 658 3 859 1 238 1 292 26 2487

Total
 1º Ciclo 2º e 3º Ciclo

Freguesias

Educação 

pré-escolar

Ensino básico Ensino 

secundário 

Ensino 

profissional

 
 

Numa análise global dos estabelecimentos existentes no município, existem 14 estabelecimentos de 

educação pré-escolar frequentados por 440 crianças, 7 estabelecimentos de 1º CEB frequentados por 658 

alunos, 3 estabelecimentos de 2º e 3º CEB frequentados por 859 alunos, 1 estabelecimento de ensino 

secundário frequentado por 238 alunos e 1 estabelecimento de ensino profissional frequentado por 292 

alunos. 

A união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes apresenta o maior número de 

estabelecimentos (10), frequentados por 1526 alunos, ou seja, cerca de 61,36% dos alunos presentes no 

município. Segue-se a freguesia da Pampilhosa, com 5 estabelecimentos, frequentados por 595 alunos, o 

que representa aproximadamente 23,92% da população escolar total. 

Relativamente à educação pré-escolar verifica-se que as freguesias com maior número de equipamentos 

correspondem à união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (4 equipamentos) e à 

freguesia da Pampilhosa (3 equipamentos). Ao nível do número de crianças destaca-se novamente a união 

de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (173 crianças), seguindo-se a freguesia da 

Pampilhosa (92 crianças). 

Ao nível do 1º CEB todas as freguesias apresentam apenas um equipamento, à exceção da união de 

freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, com dois equipamentos. No que respeita à população 

escolar salienta-se a união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (262 alunos) e a freguesia 

da Pampilhosa (205 alunos). 
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O 2º e 3º CEB situa-se na união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, com dois 

equipamentos, e na freguesia da Pampilhosa, com um estabelecimento. Na união de freguesias de 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes são 561 os alunos a frequentar o 2º e 3º CEB, enquanto na freguesia 

da Pampilhosa são 298 os alunos matriculados no 2º e 3º CEB. 

O ensino secundário e o ensino profissional encontram-se apenas na união de freguesias de Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes e são frequentados por 238 e 292 alunos, respetivamente. 

 

4.2. Nível de ensino atingido da população residente 

Relativamente ao nível de ensino atingido pelos munícipes, cerca de 27,9% da população residente 

apenas possui habilitações ao nível do 1º ciclo, valor correspondente a 5701 indivíduos (Quadro 52). A 

percentagem de população que não atingiu qualquer nível de ensino corresponde a 18,2% dos residentes 

(3725 habitantes). No ano censitário de 2011, 2631 pessoas detinham o segundo ciclo de escolaridade 

(12,9%) e 3308 pessoas finalizaram o terceiro ciclo (16,2%). Importa referir que a percentagem de pessoas 

que frequentaram o ensino secundário (12,9%, correspondendo a 2644 indivíduos) é inferior aos que 

frequentaram o terceiro ciclo. 

 

Quadro 52 - População residente segundo o nível de escolaridade mais elevado completo em 2011. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

Barcouço 492 22,9 570 26,5 284 13,2 346 16,1 1200 55,8 244 11,3 16 0,7 23 1,1 200 9,3 2152

Casal Comba 618 19,4 980 30,8 432 13,6 514 16,1 1926 60,5 368 11,6 47 1,5 36 1,1 224 7,0 3183

Luso 403 15,5 866 33,4 349 13,5 399 15,4 1614 62,2 310 12 27 1,0 42 1,6 239 9,2 2593

Pampilhosa 697 17,0 982 24,0 537 13,1 728 17,8 2247 54,8 592 14,4 36 0,9 70 1,7 526 12,8 4098

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
1133 17,5 1608 24,9 774 12 1048 16,2 3430 53,1 931 14,4 87 1,3 123 1,9 876 13,6 6457

Vacariça 382 19,6 695 35,7 255 13,1 273 14 1223 62,9 199 10,2 20 1,0 17 0,9 121 6,2 1945

Total 3725 18,2 5701 27,9 2631 12,9 3308 16,2 11640 57,0 2644 12,9 233 1,1 311 1,5 2186 10,7 20428

População 

residente1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total
 SuperiorSecundário

Pós-

secundário
Bacharelato

Freguesias
Nenhum

Básico

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Por outro lado, é também possível observar que 233 indivíduos concluíram o ensino pós-secundário, 

correspondendo a 1,1% do total de residentes do município da Mealhada, enquanto que 2497 indivíduos 

eram detentores de habilitação superior, correspondendo a 12,2% do total de residentes. 

Numa análise às freguesias, importa destacar as freguesias de Barcouço, Vacariça e Casal Comba com 

elevadas percentagens de população sem qualquer nível de ensino (22,9%, 19,6% e 19,4%, correspondendo 

a 492, 382 e 618 indivíduos). Apresentando percentagens menores, nas freguesias do Luso e Pampilhosa 

cerca de 15,5% e 17,0% da população residente não apresenta qualquer nível de escolaridade (403 e 697 

indivíduos). 

A percentagem de pessoas com habilitação superior é superior na união de freguesias de Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes (13,6%, correspondendo a 876 indivíduos), e inferior nas freguesias de Vacariça 

(6,2%) e Casal Comba (7,0%). 
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Dos 20428 residentes no município no ano de 2011 (Quadro 53), cerca de 4,3% eram analfabetos com 10 

ou mais anos, correspondendo a 880 indivíduos, sendo que 685 pertenciam ao sexo feminino (77,8%) e 195 

correspondiam ao sexo masculino (22,2%). 

 

Quadro 53 - Analfabetos com 10 ou mais anos em 2001 e 2011 (Nº). 

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Barcouço 72 37 168 112 240 149

Casal Comba 64 28 218 116 282 144

Luso 42 24 145 76 187 100

Pampilhosa 46 23 184 94 230 117

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
108 59 348 206 456 265

Vacariça 54 24 129 81 183 105

Total 386 195 1192 685 1578 880

Freguesias
Homens Mulheres Total

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

O número de analfabetos diminuiu cerca de 44,2% entre 2001 e 2011, correspondendo a uma diminuição 

de 698 indivíduos. Todas as freguesias registaram uma diminuição de indivíduos analfabetos. De sublinhar 

que os decréscimos mais expressivos ocorreram nas freguesias de Pampilhosa e Casal Comba. 

Neste contexto, a taxa de analfabetismo diminuiu entre 2001 e 2011, de 8,4% para 4,7% (Quadro 54 e 

figura 25). Este decréscimo foi mais expressivo no sexo feminino (de 12,3% para 7,0%), comparativamente 

ao sexo masculino que registou um decréscimo inferior (de 4,3% para 2,2%). 

 

Quadro 54 - Taxa de analfabetismo em 2001 e 2011 (%). 

2001 2011 2001 2011 2001 2011

Barcouço 7,6 3,9 17,3 11,1 12,5 7,6

Casal Comba 4,4 2,0 14,4 7,6 9,5 4,9

Luso 3,5 2,1 11,0 6,2 7,5 4,2

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

UF Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes
4,0 2,2 11,9 6,6 8,1 4,5

Vacariça 6,0 2,8 13,0 8,7 9,7 5,8

Total 4,3 2,2 12,3 7,0 8,4 4,7

Freguesias
Homens Mulheres Total

 
Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011. 

 

 
Figura 25 - Taxa de analfabetismo em 2001 e 2011. 
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Dos 20428 residentes no município da Mealhada (Quadro 55), cerca de 81,8% possui um nível de ensino 

(16703 habitantes), 4,3% dos residentes são analfabetos com 10 ou mais anos (880 indivíduos) e 13,9% dos 

habitantes não possui qualquer nível de ensino (2845 habitantes). Dos 16703 habitantes com nível de 

ensino, 8366 são mulheres e 8337 são homens. 

 

Quadro 55 - População residente segundo o nível de ensino atingido em 2011. 

Nº % Nº % Nº %

Analfabetos com 10 ou mais anos 195 2,0 685 6,5 880 4,3

Sem nível de ensino 1291 13,1 1554 14,7 2845 13,9

Com nível de ensino 8337 84,9 8366 78,9 16703 81,8

Total 9823 100 10605 100 20428 100

Nível de instrução
H M HM

 
Fonte: INE, Censos 2011. 

 

5. SAÚDE 

 

5.1. Infraestruturas básicas e serviços complementares 

Em termos de infraestruturas básicas de saúde, verifica-se que o município da Mealhada apresenta um 

centro de saúde, localizado na freguesia da Mealhada e cinco extensões de centro de saúde, localizadas nas 

freguesias de Barcouço, Vacariça, Pampilhosa, Luso e união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e 

Antes (Quadro 56). De salientar ainda que existem sete farmácias e postos farmacêuticos móveis. 

 

Quadro 56 - Infraestruturas básicas de saúde em 2011. 

Município
Centros de 

saúde

Extensões dos 

centros de saúde

Farmácias e postos 

farmacêuticos 

móveis

Mealhada 1 5 7  
Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais, Inquérito aos Centros de Saúde e Estatísticas das Farmácias, 2011. 

 

5.2. Indicadores de saúde 

Dos 39 médicos presentes no município da Mealhada no ano de 2011, 12 apresentam especialidade em 

medicina geral e familiar (Quadro 57). Os restantes médicos dividiam-se pelas especialidades de 

oftalmologia (1), cirurgia geral (2), estomatologia (2), pediatria (2) e outras especialidades (20). 

 

Quadro 57 - Médicos segundo as especialidades em 2011. 

Município
Cirurgia 

geral
Estomatologia

Medicina 

geral e 

familiar

Oftalmologia Pediatria
Outras 

especialidades
Total

Mealhada 2 2 12 1 2 20 39
 

Fonte: INE, Estatísticas do Pessoal de Saúde, 2011. 
 

O quadro seguinte revela o número de consultas efetuadas pelos centros de saúde, extensões e 

especialidades no ano de 2011 (Quadro 58). A grande maioria recai sobre a medicina geral e familiar (58439 
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consultas), seguido pelas consultas de saúde infantil e juvenil (com 5428 consultas). As especialidades de 

planeamento familiar e saúde materna registaram 4239 e 1090 consultas, respetivamente. Em termos 

globais, realizaram-se 69275 consultas no município da Mealhada. 

 

Quadro 58 - Consultas efetuadas nos centros de saúde ou extensões segundo as especialidades em 2011. 

Município

Medicina geral e 

familiar/Clínica geral - 

saúde de adultos

Planeamento familiar

Saúde do recém-

nascido, da criança e 

do adolescente

Saúde materna
Outras 

especialidades
Total

Mealhada 58439 4239 5428 1090 79 69275
 

Fonte: INE, Inquérito aos Centros de Saúde, 2011. 

 

No ano de 2011 existiam 2,6 médicos por cada 1000 habitantes, 2,9 enfermeiros por 1000 habitantes e 

cerca de 0,3 farmácias por 1000 habitantes (Quadro 59). Neste mesmo ano realizou-se uma média de 3,4 

consultas por cada habitante nos estabelecimentos de saúde. 

 

Quadro 59 - Indicadores de saúde em 2011. 

Município

Consultas nos 

centros de saúde e 

suas extensões por 

habitante

Farmácias e postos 

farmacêuticos 

móveis por 1000 

habitantes

Enfermeiros por 1000 

habitantes

Médicos por 1000 

habitantes

Mealhada 3,4 0,3 2,9 2,6
 

Fonte: INE, Estatísticas dos Estabelecimentos de Saúde e Estatísticas das Farmácias, 2011. 
 





 

 

B. Mecanismos de combate à pobreza e à 
exclusão social 
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1. REDE DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS5 

A análise da rede de serviços e equipamentos sociais6, sua distribuição espacial e respetiva caracterização 

geral ao nível das entidades gestoras, dos equipamentos sociais e das respostas sociais, sempre tendo em 

consideração a distinção entre as diferentes naturezas jurídicas, populações-alvo e grupos-alvo, é 

fundamental para a compreensão da realidade social do município da Mealhada (Quadro 60).7 

 

1.1. Análise global 

 

1.1.1. Entidades gestoras dos equipamentos sociais 

A rede de serviços e equipamentos sociais é uma realidade que resulta do esforço e envolvimento de 

entidades de diversas naturezas, no sentido de fazer face às dificuldades geradas pelas dinâmicas sociais, 

localizadas nas zonas consideradas pelas próprias como prioritárias para a intervenção social. 

 

1.1.1.1. Distribuição das entidades gestoras segundo a natureza jurídica 

O estudo da localização e caracterização das diversas entidades gestoras a intervir em território municipal 

permitiu concluir que são 14 as entidades gestoras que desempenham um papel ativo no apoio social 

(Quadro 61). No entanto, uma determinada entidade pode estar fisicamente localizada numa freguesia e, 

simultaneamente, estender o seu apoio a outras freguesias através da edificação de equipamentos para 

esse fim. Deste modo, e considerando a análise à freguesia é possível observar que 19 entidades gestoras 

prestam apoio no município da Mealhada (Quadro 62 e figura 26). A análise da natureza jurídica8 das 

entidades gestoras no município permite concluir que a rede solidária tem representação neste território 

municipal através de sete entidades públicas sem fins lucrativos e 13 entidades privadas sem fins lucrativos. 

Relativamente à distribuição das diferentes entidades gestoras por freguesia destacam-se a freguesia do 

Luso, com quatro entidades gestoras, seguida das freguesias de Casal Comba, Mealhada e Pampilhosa, com 

três entidades gestoras. Em sentido inverso será de destacar a freguesia de Barcouço, em que apenas uma 

entidade gestora presta apoio social. 

  

                                                                 
5 Embora no enquadramento do município se tenha optado pela utilização das freguesias definidas pela Lei n.º 11-A-2013 de 28 de 

janeiro, que dá cumprimento à reorganização administrativa do território das freguesias constante da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, 
no restante documento as freguesias utilizadas são as anteriores, uma vez que o objetivo é assegurar o maior detalhe possível na 
análise. 

6 A rede de serviços e equipamentos sociais do município da Mealhada considerada no presente relatório inclui os estabelecimentos 
de educação pré-escolar do Ministério da Educação, bem como uma resposta social que no momento do levantamento de campo se 
encontrava a funcionar com a situação por regularizar, o Lar Doutor Canova Ribeiro II. 

7 Os dados trabalhados no presente relatório são referentes a 2012, momento a que se reporta o levantamento de campo, 
posteriormente atualizados no que respeita às respostas socias que encerraram ou entraram em funcionamento pós-levantamento. 

8 A natureza jurídica pode ser pertencente à rede solidária ou à rede privada, sendo que a rede solidária integra entidades públicas e 
privadas sem fins lucrativos e a rede privada apenas entidades privadas com fins lucrativos. 
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Quadro 60 - Rede de serviços e equipamentos sociais. 

Freguesias Entidade gestora Natureza jurídica Equipamento social Resposta social Grupo-alvo Ano de início de funcionamento

Ministério da Educação Entidade pública sem fins lucrativos Jardim de Infância de Antes Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1979

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1995

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1997

Centro de dia Pessoas idosas 1995

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas 1996

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1996

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1996

Centro de dia Pessoas idosas 1992

Centro Cultural Sargento Mor Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1998

Creche Crianças e jovens 1979

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1979

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 2009

Jardim de Infância de Carqueijo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens –

Jardim de Infância de Casal Comba Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1979

Jardim de Infância de Vimieira Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1985

Centro de atividades ocupacionais Pessoas adultas com deficiência 1997

Lar residencial Pessoas adultas com deficiência 2007

Centro Social da Freguesia de Casal 

Comba - Centro de atividades de 

tempos livres

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1998

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1999

Centro de convívio Pessoas idosas 1994

Centro de dia Pessoas idosas 1994

Ministério da Educação Entidade pública sem fins lucrativos Jardim de Infância do Luso Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1978

Associação Jovens Cristãos do Luso Entidade privada sem fins lucrativos
ATL da Associação Jovens Cristãos do 

Luso
Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1998

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 2003

Centro de dia Pessoas idosas 1999

Creche Crianças e jovens –

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens –

Ministério da Educação Entidade pública sem fins lucrativos Jardim de Infância da Mealhada Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1978

Creche Crianças e jovens 1997

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1978

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1982

Creche Crianças e jovens 1997

Creche Crianças e jovens 2006

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1997

Obra Social Dr. Santos Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1995

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1992

Centro de dia Pessoas idosas 1992

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas 1975

Lar Doutor Canova Ribeiro II Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas 2011

Prolongamento de Lar de Idosos Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas 1999

Jardim de Infância de Canedo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1982

Jardim de Infância da Pampilhosa Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1981

Creche Crianças e jovens 1976

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 1979

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1979

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1997

Centro de dia Pessoas idosas 1995

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas 1995

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1999

Atendimento/acompanhamento social Família e comunidade em geral 2005

Jardim de Infância da Quinta do Valongo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens –

Jardim de Infância da Vacariça Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens 2004

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1998

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 2000

Centro de dia Pessoas idosas 1991

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens 1983

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas 1999

Centro de dia Pessoas idosas 1990

 Jardim de Infância Doutora Odete Isabel Entidade privada sem fins lucrativos

Centro de Dia de Barcouço

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel

Entidade privada sem fins lucrativos
Centro Paroquial de Solidariedade Social de 

Ventosa do Bairro

Entidade pública sem fins lucrativos

APPACDM - Associação de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental
Entidade privada sem fins lucrativos Centro de Santo Amaro

Antes

Entidade privada sem fins lucrativos
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de 

Antes

Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa de Antes

Luso

Centro Social Comendador Melo Pimenta Entidade privada sem fins lucrativos

Barcouço

Casal Comba

 Ministério da Educação 

Centro Social da Freguesia de Casal Comba Entidade privada sem fins lucrativos

Centro Social Comendador Melo 

Pimenta

Fundação Bissaya Barreto Entidade privada sem fins lucrativos
Casa da Criança Maria do Resgate 

Salazar

Centro Social da Freguesia de Casal 

Comba

Mealhada

Jardim de Infância de Sant'ana Entidade privada sem fins lucrativos Jardim de Infância de Sant'ana

Santa Casa da Misericórdia da Mealhada Entidade privada sem fins lucrativos

Casa da Criança

Lar Doutor Canova Ribeiro

Pampilhosa

Ministério da Educação Entidade pública sem fins lucrativos

Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa Entidade privada sem fins lucrativos

ATL do Infantário

Centro de Idosos

ADELO - Associação de Desenvolvimento Local da 

Bairrada e Mondego

Ventosa do Bairro

Entidade privada sem fins lucrativos Centro Comunitário do Canedo

Vacariça

Ministério da Educação Entidade pública sem fins lucrativos

Casa do Povo da Vacariça Entidade privada sem fins lucrativos Casa do Povo da Vacariça

Centro Paroquial de Solidariedade 

Social de Ventosa do Bairro

  



CARTA SOCIAL DO CONCELHO DA MEALHADA 

83 

Quadro 61 - Rede de entidades gestoras dos equipamentos sociais. 

Entidade gestora Natureza jurídica Equipamento social Resposta social Grupo-alvo

Jardim de Infância de Antes Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância de Carqueijo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância de Casal Comba Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância de Vimieira Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância do Luso Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância da Mealhada Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância de Canedo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância da Pampilhosa Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância da Quinta do Valongo Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância da Vacariça Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Atendimento/acompanhamento social Família e comunidade em geral

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas

Associação Jovens Cristãos do Luso
Entidade privada sem fins 

lucrativos
ATL da Associação Jovens Cristãos do Luso Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Centro de atividades ocupacionais Pessoas adultas com deficiência

Lar residencial Pessoas adultas com deficiência

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Creche Crianças e jovens

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Centro Social da Freguesia de Casal Comba - Centro de 

atividades de tempos livres
Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de convívio Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Creche Crianças e jovens

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Centro Cultural Sargento Mor Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Creche Crianças e jovens

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Creche Crianças e jovens

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Creche Crianças e jovens

Creche Crianças e jovens

Estabelecimento de educação pré-escolar Crianças e jovens

Obra Social Dr. Santos Centro de atividades de tempos livres Crianças e jovens

Serviço de apoio domiciliário Pessoas idosas

Centro de dia Pessoas idosas

Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas

Lar Doutor Canova Ribeiro II Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas

Prolongamento de Lar de Idosos Estrutura residencial para idosos Pessoas idosas

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel

Centro de Dia de Barcouço

 Jardim de Infância Doutora Odete Isabel 
Entidade privada sem fins 

lucrativos

APPACDM - Associação de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental

Entidade privada sem fins 

lucrativos

Fundação Bissaya Barreto
Entidade privada sem fins 

lucrativos
Casa da Criança Maria do Resgate Salazar

Casa do Povo da Vacariça

Centro Social da Freguesia de Casal Comba
Entidade privada sem fins 

lucrativos

Centro Social Comendador Melo Pimenta
Entidade privada sem fins 

lucrativos
Centro Social Comendador Melo Pimenta

Centro Social da Freguesia de Casal Comba

Jardim de Infância de Sant'ana
Entidade privada sem fins 

lucrativos
Jardim de Infância de Sant'ana

Santa Casa da Misericórdia da Mealhada
Entidade privada sem fins 

lucrativos

Casa da Criança

Lar Doutor Canova Ribeiro

Ministério da Educação
Entidade pública sem fins 

lucrativos

ATL do Infantário

Centro de Idosos

ADELO - Associação de Desenvolvimento 

Local da Bairrada e Mondego

Entidade privada sem fins 

lucrativos

Associação Desportiva, Cultura e Recreativa de 

Antes

Entidade privada sem fins 

lucrativos
Associação Desportiva Cultura e Recreativa de Antes

Entidade privada sem fins 

lucrativos

Centro Comunitário do Canedo

Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa

Centro de Santo Amaro

Entidade privada sem fins 

lucrativos

Centro Paroquial de Solidariedade Social de 

Ventosa do Bairro

Entidade privada sem fins 

lucrativos

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do 

Bairro

Casa do Povo da Vacariça
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Quadro 62 - Distribuição das entidades gestoras, segundo a natureza jurídica, por freguesia.910 

Entidades 

públicas sem 

fins lucrativos

Entidades 

privadas sem 

fins lucrativos
10

Antes 2 1 1

Barcouço 1 1

Casal Comba 3 1 2

Luso 4 1 3

Mealhada 3 1 2

Pampilhosa 3 1 2

Vacariça 2 1 1

Ventosa do Bairro 1 1

Total das freguesias 19 6 13

Total do município 14 1 13

Freguesias Total
9

Rede solidária

 
 

 
Figura 26 - Distribuição das entidades gestoras, segundo a natureza jurídica, por freguesia. 

 

1.1.2. Equipamentos sociais 

Os equipamentos sociais11 correspondem à aplicação prática da maioria das respostas sociais, integrando-

as, independentemente da sua natureza, residencial, ambulatória ou mista. De uma situação em que um 

equipamento social abrangia apenas uma resposta social, passou-se para uma situação em que no mesmo 

equipamento social estão sedeadas várias respostas sociais, dirigidas ou não para a mesma população-alvo 

ou grupo-alvo. Esta realidade, que se traduz em benefícios de aproveitamento de infraestruturas e de 

meios humanos com claras vantagens para os diversos tipos de utentes, tem vindo a ser cada vez mais 

equacionada, quer ao nível da conceção inicial do equipamento, quer mesmo, posteriormente, aquando do 

trabalho de ampliação ou remodelação das instalações existentes. 

  

                                                                 
9 O total de entidades gestoras no município não corresponde à soma das mesmas por freguesia, isto porque existem entidades 

gestoras que assumem responsabilidades sociais em diferentes freguesias, estando, neste caso, contabilizadas mais do que uma vez. 

10 Associações de Solidariedade Social, Fundações de Solidariedade Social, Centros Sociais e Paroquiais, Outras Instituições e 
Organizações Religiosas, Misericórdias, Uniões/Federações/Confederações, Organizações Não-Governamentais (ONG's), entre outras. 

11 Por equipamentos sociais entendem-se os equipamentos sociais com respostas sociais. 
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1.1.2.1. Distribuição dos equipamentos sociais segundo a natureza jurídica da entidade gestora 

A enumeração dos equipamentos sociais nas diversas freguesias, em função da natureza jurídica das 

entidades gestoras indica um total de 31 equipamentos que, na sua totalidade integram a rede solidária, 

sendo que 10 integram a rede pública sem fins lucrativos e 21 integram equipamentos da rede privada sem 

fins lucrativos (Quadro 63 e figuras 27 e 28). 

 

Quadro 63 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, por freguesia.  

Entidades públicas 

sem fins lucrativos

Entidades privadas 

sem fins lucrativos

Antes 2 1 1

Barcouço 4 4

Casal Comba 5 3 2

Luso 4 1 3

Mealhada 7 1 6

Pampilhosa 5 2 3

Vacariça 3 2 1

Ventosa do Bairro 1 1

Sub-total 31 10 21

Total 31 31

Freguesias Total

Rede solidária

 
 

 

Figura 27 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, por freguesia. 

 

1.1.2.2. Distribuição dos equipamentos sociais segundo a população-alvo 

A análise da distribuição dos equipamentos sociais no município da Mealhada realça que estes são 

dirigidos, na sua totalidade, a três populações-alvo12, designadamente infância e juventude, população 

adulta e família e comunidade (Quadro 64 e figura 29). 

  

                                                                 
12 Por população-alvo entende-se um grupo genérico de pessoas com características globais idênticas (ex. infância e juventude, 

população adulta e família e comunidade). 
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Figura 28 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, por freguesia. 

 

Quadro 64 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo a população-alvo, por freguesia.13 

Infância e juventude Família e comunidade

Crianças e jovens Pessoas idosas
Pessoas adultas com 

deficiência

Família e comunidade 

em geral

Antes 2 2 3 5

Barcouço 4 4 3 7

Casal Comba 5 4 3 2 9

Luso 4 4 2 6

Mealhada 7 8 5 13

Pampilhosa 5 6 3 1 10

Vacariça 3 3 2 5

Ventosa do Bairro 1 1 2 3

Sub-total 31 32 23 2 1 58

Total 31 32 1 58

Freguesias

Número de 

equipamentos 

sociais

População adulta 

Total
13

25  
 

No caso da infância e juventude (55%) as respostas sociais encontram-se vocacionadas apenas para o 

grupo-alvo14 crianças e jovens, enquanto no caso da população adulta (43%) são dirigidas para os grupos-

alvo pessoas idosas (40%) e pessoas adultas com deficiência (3%). Já no caso da família e comunidade a 

única resposta social existente encontra-se vocacionada para a família e comunidade em geral (2%). 

  

                                                                 
13 O total de equipamentos sociais segundo a população-alvo não corresponde ao total de equipamentos sociais, isto porque existem 

equipamentos sociais que desenvolvem respostas sociais para mais do que um tipo de população-alvo, estando, neste caso, 
contabilizados mais do que uma vez. 

14 Por grupo-alvo entende-se um grupo com características específicas inseridas numa população-alvo (ex. crianças e jovens, crianças 
e jovens com deficiência, pessoas idosas e pessoas adultas com deficiência). 
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Figura 29 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo o grupo-alvo, no município. 

 

No que diz respeito à infância e juventude é possível observar que todas as freguesias do município da 

Mealhada disponibilizam uma resposta social direcionada para esta população-alvo, o mesmo se 

verificando ao nível das respostas sociais vocacionadas para a população adulta, e mais especificamente 

para as pessoas idosas (Figura 30). 

 

 
Figura 30 - Distribuição dos equipamentos sociais, segundo o grupo-alvo, por freguesia. 

 

Por outro lado, verifica-se que apenas a freguesia de Casal Comba apresenta equipamentos vocacionados 

para pessoas adultas com deficiência, enquanto que apenas a freguesia da Pampilhosa disponibiliza uma 

resposta social dedicada à família e comunidade em geral. 

 

 

1.1.3. Respostas sociais 

Denominam-se respostas sociais as desenvolvidas no interior ou a partir de um equipamento social. Deste 

modo, mais do que analisar o número de equipamentos sociais, importa analisar a quantidade e a 

diversidade das respostas sociais existentes, as quais, progressivamente, se têm vindo a ajustar à evolução 

das necessidades sociais. 
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1.1.3.1. Distribuição das respostas sociais segundo a natureza jurídica da entidade gestora 

Numa perspetiva global, verifica-se que os 31 equipamentos sociais existentes no município da Mealhada 

integram 58 respostas sociais, o que vem corroborar a tendência progressiva de um equipamento social 

abranger várias respostas sociais, dirigidas ou não para a mesma população ou grupo-alvo (Quadro 65 e 

figura 31). 

 

Quadro 65 - Distribuição das respostas sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, por população-alvo e tipo. 

Entidades públicas sem fins 

lucrativos

Entidades privadas 

sem fins lucrativos

Antes 5 1 4

Barcouço 7 7

Casal Comba 9 3 6

Luso 6 1 5

Mealhada 13 1 12

Pampilhosa 10 2 8

Vacariça 5 2 3

Ventosa do Bairro 3 3

Sub-total 58 10 48

Total 58

Freguesias Total

Rede solidária

58  
 

 
Figura 31 - Distribuição das respostas sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, por população-alvo e tipo. 

 

Assim, observa-se um claro predomínio das respostas sociais que integram a rede privada sem fins 

lucrativos (48), em relação às respostas sociais afetas à rede pública sem fins lucrativos (10). 

No que diz respeito à sua distribuição por freguesia, de referir os valores registados nas freguesias da 

Mealhada, Pampilhosa, Casal Comba, com 13, 10 e 9 respostas sociais. Numa situação intermédia 

encontram-se as freguesias de Barcouço, Luso, Antes e Vacariça, onde o número de respostas sociais varia 

entre sete e cinco. Por último surge a freguesia de Ventosa do Bairro, com três respostas sociais. 

Do total de 58 respostas sociais representadas neste território municipal é possível observar que apenas 

os estabelecimentos de educação pré-escolar se encontram afetos à rede pública sem fins lucrativos, sendo 

de referir que as freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro apenas apresentam respostas sociais afetas à 

rede privada sem fins lucrativos. 
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1.1.3.2. Distribuição das respostas sociais segundo a população-alvo 

A análise da distribuição das respostas sociais segundo a população-alvo no território municipal permite 

concluir que as respostas sociais vocacionadas para a infância e juventude são em número ligeiramente 

superior às destinadas para a população adulta, com 32 e 25 (Quadro 66 e figura 32). Por sua vez, a família 

e comunidade apresenta apenas uma resposta social. 

 
Quadro 66 - Distribuição das respostas sociais, segundo a população-alvo e tipo, por freguesia.15 

Infância e juventude Família e comunidade

Família e comunidade 

em geral

Creche JI ATL SAD
Centro de 

convívio

Centro de 

dia
ERPI CAO Lar residencial

Atendimento/acompa

nhamento social

Antes 2 1 1 1 1 1 5

Barcouço 4 1 1 2 2 1 7

Casal Comba 5 3 1 1 1 1 1 1 9

Luso 4 1 2 1 1 1 6

Mealhada 7 3 3 2 1 1 3 13

Pampilhosa 5 1 3 2 1 1 1 1 10

Vacariça 3 2 1 1 1 5

Ventoda do Bairro 1 1 1 1 3

Sub-total 31 6 15 11 9 1 8 5 1 1 1 58

Total 31 1 5823 232

Freguesias

Número de 

equipamentos 

sociais
Total

15

Crianças e jovens

População adulta

Pessoas idosas
Pessoas adultas com 

deficiência

 
 

 
Figura 32 - Distribuição das respostas sociais, segundo o grupo-alvo, no município. 

 
No que diz respeito à infância e juventude (Figura 33) são de referir os estabelecimentos de educação pré-

escolar (15), seguido dos centros de atividades de tempos livres (11) e das creches (6). Ao nível da 

população adulta destacam-se os serviços de apoio domiciliário (9), os centros de dia (8), os lares de idosos 

(5), o centro de convívio (1), o centro de atividades ocupacionais (1) e o lar residencial (1). Por último, na 

família e comunidade é de referir apenas o atendimento/acompanhamento social. 

Globalmente, a freguesia da Mealhada apresenta o maior número de respostas sociais (13), 

imediatamente seguida pela freguesia da Pampilhosa (10). Numa situação intermédia encontram-se as 

freguesias de Casal Comba e Barcouço, com nove e sete. Nas restantes freguesias o número de respostas 

sociais varia entre seis e três. 

                                                                 
15 O total de respostas sociais segundo a população-alvo e tipo não corresponde ao total dos equipamentos sociais, isto porque 

existem equipamentos sociais que desenvolvem mais do que um tipo de resposta social para a mesma ou diferentes populações-alvo, 
estando, neste caso, contabilizados mais do que uma vez. 
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Figura 33 - Distribuição das respostas sociais, segundo o tipo, no município. 

 

Em relação à distribuição das respostas sociais segundo o grupo-alvo por freguesia é possível observar 

que a totalidade apresenta respostas sociais dos grupos-alvo crianças e jovens e pessoas idosas (Figura 34). 

No que diz respeito à distribuição das respostas sociais segundo o tipo por freguesia verifica-se que as 

freguesias de Casal Comba e Pampilhosa são aquelas que apresentam uma maior diversidade ao nível da 

oferta (Figura 35). 

 

                                     

Figura 34 - Distribuição das respostas sociais, segundo o grupo-alvo, por freguesia. 

 

 
Figura 35 - Distribuição das respostas sociais, segundo o tipo, por freguesia. 
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1.1.3.3. Modo de inserção das respostas sociais no equipamento social 

Tal como foi referido, os 31 equipamentos sociais do município da Mealhada integram um total de 58 

respostas sociais, o que indicia a existência de diferentes respostas sociais a funcionar no mesmo 

equipamento social (Figura 36). Uma análise mais pormenorizada permite concluir que no município da 

Mealhada 16 equipamentos sociais funcionam apenas com uma resposta social, 10 integram respostas 

sociais para o mesmo grupo-alvo e 5 funcionam com diferentes grupos-alvo. 

 

 
Figura 36 - Modo de inserção das respostas sociais no equipamento social. 

 

1.1.3.4. Início de funcionamento das respostas sociais 

A análise do início de funcionamento das respostas sociais no município da Mealhada permite concluir 

que apenas a creche, o estabelecimento de educação pré-escolar, o centro de atividades de tempos livres e 

a estrutura residencial para idosos entraram em funcionamento no período compreendido entre os anos de 

1975 e 1979 (Figura 37). 

 

 
Figura 37 - Início de funcionamento das respostas sociais. 

 

No período seguinte (1980-1984) observou-se a entrada em funcionamento de mais dois 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dois centros de atividades de tempos livres, enquanto entre 

1985 e 1989 apenas se registou a entrada de um estabelecimento de educação pré-escolar. 

Entre os anos de 1990 e 1994 foi possível registar um acréscimo das respostas sociais destinadas a 

pessoas idosas, enquanto entre os anos 1995-1999 se observou um reforço das respostas sociais destinadas 

a crianças e jovens e a pessoas idosas, bem como a entrada em funcionamento da resposta social de centro 
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de atividades ocupacionais. Estes últimos cinco anos correspondem ao período onde o crescimento das 

respostas sociais foi superior. Após o ano de 2000 o ritmo desacelerou, mas é de destacar o aparecimento 

do lar residencial e do atendimento/acompanhamento social. 

 

1.1.3.5. Capacidade das respostas sociais segundo a natureza jurídica da entidade gestora 

Em termos de capacidade verifica-se que são as respostas sociais de entidades privadas sem fins 

lucrativos que apresentam os valores mais significativos, representando cerca de 83% da capacidade total 

no município, seguindo-se as respostas sociais afetas à rede pública sem fins lucrativos com 17% (Figura 

38). 

 

 
Figura 38 - Capacidade das respostas sociais, segundo a natureza jurídica da entidade gestora, no município. 

 

1.1.3.6. Capacidade, frequência, lotação do acordo e utentes com e sem acordo das respostas sociais segundo a 

população-alvo 

Nos grupos-alvo crianças e jovens e pessoas idosas a capacidade é superior à frequência, enquanto nas 

pessoas adultas com deficiência os valores são idênticos (Figura 39). O mesmo acontece no que respeita à 

lotação do acordo16 e ao número de utentes com acordo. Por sua vez, o número de utentes sem acordo é 

muito superior nas crianças e jovens, o que se deve ao elevado número de estabelecimentos de educação 

pré-escolar públicos. 

 

 
Figura 39 - Capacidade, frequência, lotação do acordo e utentes com e sem acordo das respostas sociais, segundo a população-alvo, no município. 

  

                                                                 
16 O conceito de acordo não se aplica às respostas sociais que integram entidades públicas sem fins lucrativos e entidades privadas 

com fins lucrativos. 
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1.2. Análise das respostas sociais por população-alvo 

 

1.2.1. Infância e juventude 

Na sociedade atual a mulher tem uma intervenção cada vez maior no mercado de trabalho, quer por 

motivos económicos, que se prendem com o equilíbrio do orçamento familiar, quer pelo desejo de 

realização pessoal e profissional, que se prende com os novos valores cívicos e individuais, o que 

transformou por completo a estrutura e organização familiar. 

Em Portugal o número de mães trabalhadoras é um dos mais elevados da União Europeia, sendo a rede 

de serviços e equipamentos sociais para a infância e juventude das mais fracas e com mais baixas taxas de 

cobertura. 

As respostas sociais dirigidas à infância e juventude assumem, assim, um duplo papel. Se por um lado 

solucionam o problema da guarda e da educação das crianças durante a parte do dia em que estas não 

podem estar com os seus pais, por outro lado contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento 

harmonioso, complementando ou substituindo a família na sua socialização. 

Paralelamente, a população jovem (0-14 anos) regista um decréscimo contínuo, provocado pela 

acentuada diminuição da taxa de fecundidade, o que conduziu a uma alteração drástica da estrutura 

demográfica. 

Em Portugal a taxa de fecundidade é uma das mais baixas da União Europeia, tendo sido a descida mais 

rápida do que na maioria dos países europeus, chegando mesmo a ultrapassar os valores médios dos países 

vizinhos. 

A rede de serviços e equipamentos sociais para a infância e juventude deve acompanhar, naturalmente, 

esta transformação da sociedade portuguesa. Na realidade, nos últimos anos tem-se assistido a um reforço 

das medidas sociais dirigidas à infância e juventude, especialmente no que se refere à educação pré-escolar 

e à escolaridade obrigatória, mas ainda é longo o caminho a percorrer. 

A rede de serviços e equipamentos sociais para a infância e juventude encontra-se dividida em três 

grupos-alvo, nomeadamente crianças e jovens, crianças e jovens com deficiência e crianças e jovens em 

situação de perigo, cada um com respostas sociais específicas. 

No município da Mealhada apenas se encontra representado o primeiro grupo-alvo, com um total de 32 

respostas sociais (Quadro 67 e figura 40). 
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Quadro 67 - Distribuição das respostas sociais, para infância e juventude, por freguesia. 

Creche JI ATL

Antes 1 1 2

Barcouço 1 1 2 4

Casal Comba 3 1 4

Luso 1 2 1 4

Mealhada 3 3 2 8

Pampilhosa 1 3 2 6

Vacariça 2 1 3

Ventoda do Bairro 1 1

Total 6 15 11 32

Freguesias
Crianças e jovens

Total

 
 

 
Figura 40 - Distribuição das respostas sociais, para infância e juventude, por freguesia. 

 

1.2.1.1. Crianças e jovens 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, cabe aos pais a principal responsabilidade 

comum de educar a criança, e o Estado deve ajudá-los a exercer esta responsabilidade. O Estado deve 

conceder uma ajuda apropriada aos pais na educação dos filhos. 

As respostas sociais existentes para o grupo-alvo crianças e jovens são a ama, a creche familiar, a creche, 

o estabelecimento de educação pré-escolar, o centro de atividades de tempos livres e o centro de férias e 

lazer. 

No município da Mealhada as respostas sociais existentes são as de creche, estabelecimento de educação 

pré-escolar e centro de atividades de tempos livres. 

Quanto à sua distribuição por freguesia destacam-se a Mealhada e a Pampilhosa, com 8 e 6 respostas 

sociais, oscilando as restantes entre 4 e 1 resposta social. 
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Ao nível da resposta social de creche verifica-se a sua existência em quatro freguesias, designadamente 

Barcouço, Luso, Mealhada e Pampilhosa. Em relação aos estabelecimentos de educação pré-escolar e aos 

centros de atividades de tempos livres é possível observar que estas respostas sociais se encontram 

representados em todas as freguesias. 

 

1.2.1.1.1. Creche 

A creche corresponde a uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza socioeducativa, 

para acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período diário correspondente ao impedimento 

dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e à família. 

 
1.2.1.1.1.1. Caracterização geral 

O município da Mealhada disponibiliza seis respostas sociais de creche, pertencentes à rede privada sem 

fins lucrativos, sendo que estas, tal como referido anteriormente, se encontram localizadas nas freguesias 

de Barcouço (uma), Luso (uma, Pampilhosa (uma) e finalmente na freguesia da Mealhada, onde esta 

resposta social se encontra representada em três equipamentos (Quadro 68 e figuras 41 e 42).17 

 

Quadro 68 - Caracterização geral da resposta social creche. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes

Barcouço 1 36 36 36 0 100 14

Casal Comba

Luso 1 33 31 30 1 93,94 0

Mealhada 3 109 109 109 0 100,00 57

Pampilhosa 1 45 45 45 0 100 17

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total 6 223 221 220 1 99,10 88

Número de 

respostas sociais

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

 Lista de 

espera
Capacidade

Número de utentes Taxa de utilização

(%)

 
 

 
Figura 41 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social creche por freguesia. 

  

                                                                 
17 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente e em lista de espera do Centro de Assistência 
Paroquial da Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 42 - Distribuição da resposta social creche por freguesia. 

 
Globalmente, apresenta uma capacidade máxima para 123 crianças, sendo frequentada por 221, o que 

resulta numa taxa de utilização de cerca de 100%. Será, ainda, de referir que 220 utentes estão abrangidos 

pelo acordo com a Segurança Social, sento também de referir, a presença de 88 utentes em lista de espera. 

 
1.2.1.1.1.2. Caracterização da população utente 

A resposta social creche é frequentada por 126 crianças do sexo masculino e por 95 crianças do sexo 

feminino, o que perfaz um total de 221 crianças inscritas (Figura 43). De salientar, ainda, a inexistência de 

qualquer criança com necessidade de estimulação precoce. 

 

 
Figura 43 - Caracterização da população utente, segundo o sexo e idade, da resposta social creche. 

 
No que se refere às freguesias de residência das 176 crianças que frequentam esta resposta social para as 

quais existe informação disponível, 160 residem nas diferentes freguesias que integram o município, 

destacando-se a Mealhada, com 78 crianças (Quadro 69 e figura 44). De referir, ainda, as 16 crianças 

provenientes de outros territórios municipais. 
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Quadro 69 - Freguesias de residência da população utente da resposta social creche. 

Freguesias Número de utentes

Antes 6

Barcouço 24

Casal Comba 16

Luso 15

Mealhada 78

Pampilhosa 12

Vacariça 7

Ventosa do Bairro 2

Outros municípios 16

Total do município 160

Total 176
 

 

 
 

Figura 44 - Freguesias de residência da população utente da resposta social creche. 

 

1.2.1.1.1.3. Caracterização da população em lista de espera 

A população em lista de espera é constituída por um total de 88 crianças, 48 do sexo masculino e 40 do 

sexo feminino (Figura 45). Ao nível da idade destaca-se a dos 4 aos 12 meses, com um total de 46 crianças. 

 

 
Figura 45 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o sexo e idade, da resposta social creche. 

 

No que se refere às freguesias de residência das 71 crianças em lista de espera para as quais existe 

informação disponível, 65 residem nas diferentes freguesias que integram o município, destacando-se a 

Mealhada, com 31 crianças, e 6 crianças são provenientes de outros territórios municipais (Quadro 70 e 

figura 46). 
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Quadro 70 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social creche. 

Freguesias Número de utentes

Antes 4

Barcouço 4

Casal Comba 11

Luso

Mealhada 31

Pampilhosa 10

Vacariça 3

Ventosa do Bairro 2

Outros municípios 6

Total do município 65

Total 71  
 

 
Figura 46 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social creche. 

 

1.2.1.1.1.4. Caracterização dos recursos humanos 

Ao nível da caracterização dos recursos humanos afetos à resposta social creche verifica-se que em ambas 

as categorias predominam os técnicos partilhados entre as diferentes respostas sociais, excetuando apenas 

no caso das categorias de educador de infância, auxiliar de ação educativa e empregado de serviços gerais, 

onde existem técnicos exclusivos (Figura 47). 

 

 
Figura 47 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social creche. 
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1.2.1.1.1.5. Fontes de financiamento 

Esta resposta social tem como fontes de financiamento as receitas próprias, provenientes, 

maioritariamente das mensalidades pagas pelos encarregados de educação e os acordos de cooperação 

estabelecidos com a Segurança Social para um máximo de 223 crianças (Quadro 71). 

 

Quadro 71 - Fontes de financiamento da resposta social creche. 
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1.2.1.1.2. Estabelecimento de educação pré-escolar 

O estabelecimento de educação pré-escolar corresponde a uma resposta social, desenvolvida em 

equipamento, vocacionada para o desenvolvimento de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 

6 anos, proporcionando-lhes atividades educativas e promovendo atividades de apoio à família. 

 

1.2.1.1.2.1. Caracterização geral 

Este município integra 15 respostas sociais de estabelecimento de educação pré-escolar (Quadro 72 e 

figuras 48 e 49), sendo que em termos de natureza jurídica predominam as entidades públicas sem fins 

lucrativos (dez), em relação aos equipamentos que se encontram afetos à rede privada sem fins lucrativos 

(cinco).18 

 

Quadro 72 - Caracterização geral da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 

Rede pública 

sem fins 

lucrativos

Frequência Frequência Com acordo Sem acordo

Antes 1 25 14 56 0

Barcouço 1 66 61 61 0 92,42 0

Casal Comba 3 100 47 47,00 0

Luso 1 1 50 25 28 25 22 3 56 100 0 0

Mealhada 1 2 50 130 38 158 123 35 76 121,54 0 2

Pampilhosa 2 1 75 44 64 44 44 0 85,33 100 0 5

Vacariça 2 50 31 62 0

Ventosa do Bairro

Sub-total 10 5 350 265 222 288 250 38 63,43 108,68 0 7

Total 250 38615

Capacidade

Rede privada sem fins lucrativosRede privada sem 

fins lucrativos

Freguesias

7510 82,9315

Lista de espera
Taxa de utilização 

(%)
Número de utentes

Rede pública 

sem fins 

lucrativos

Rede privada 

sem fins 

lucrativos

Rede pública 

sem fins 

lucrativos

Rede privada 

sem fins 

lucrativos

Número de respostas sociais

Rede pública sem 

fins lucrativos

Rede privada 

sem fins 

lucrativos

Rede pública 

sem fins 

lucrativos

 
  

                                                                 
18 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente e em lista de espera do Centro de Assistência 
Paroquial da Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 48 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar por freguesia. 

 

 

Figura 49 - Distribuição da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar por freguesia. 

 

Em termos de distribuição territorial será de referir a existência de uma resposta social em sete das oito 

freguesias que integram o território municipal, sendo a freguesia de Ventosa do Bairro a única que não 

regista qualquer resposta social. As freguesias com maior número de respostas sociais são Casal Comba, 

Mealhada e Pampilhosa, as quais individualmente apresentam três estabelecimentos de educação pré-

escolar. Com duas respostas sociais são de referir as freguesias de Luso e Vacariça. As freguesias de Antes e 

Barcouço apresentam apenas um estabelecimento de educação pré-escolar. 

Estas 15 respostas sociais apresentam uma frequência de 510 crianças, sendo que 222 estão afetas à rede 

pública e 288 integram a rede particular sem fins lucrativos. Em termos de capacidade as entidades que 

integram a rede pública apresentam uma lotação máxima de 350 crianças, enquanto na rede privada sem 
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fins lucrativos este valor é de 265 crianças, o que resulta num taxa de utilização de cerca de 63,43% e 

108,68%, respetivamente. 

Numa análise mais pormenorizada ao nível do número de crianças que frequentam esta resposta social 

será de destacar a freguesia da Mealhada, com uma frequência global de 196 crianças, e, em sentido 

oposto, a freguesia de Antes, com 14 crianças. 

Por último, é possível verificar que apenas duas respostas sociais apresentam lista de espera, mas esta 

não apresenta valores significativos (7 crianças). 

 

1.2.1.1.2.2. Caracterização da população utente 

A resposta social de estabelecimento de educação pré-escolar, tal como referido anteriormente, 

apresenta uma frequência de 510 crianças (Figura 50), as quais se encontram distribuídas pelos três anos 

(174), quatro anos (168) e cinco anos (168), predominando o sexo masculino (284) em relação ao feminino 

(226). Destas 510 crianças, apenas 19 apresentam Necessidades Educativas Especiais. 

 

 
Figura 50 - Caracterização da população utente, segundo o sexo e idade, da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 

 

No que se refere às freguesias de residência das 466 crianças que frequentam esta resposta social para as 

quais existe informação disponível, 430 residem nas diferentes freguesias que integram o município, 

salientando-se a Mealhada, com 166 crianças. De destacar, ainda, as 36 provenientes de outros territórios 

municipais (Quadro 73 e figura 51). 

 

Quadro 73 - Freguesias de residência da população utente da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 
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fins lucrativos
Antes 11 2 13

Barcouço 1 38 39

Casal Comba 41 18 59

Luso 28 14 42

Mealhada 43 123 166

Pampilhosa 68 10 78

Vacariça 21 8 29

Ventosa do Bairro 1 3 4

Outros municípios 8 28 36

Total do município 214 216 430

Total 222 244 466
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Figura 51 - Freguesias de residência da população utente da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 

 

Numa análise por natureza jurídica, verifica-se que na rede pública o maior número de crianças é 

proveniente das freguesias da Pampilhosa (68) e da Mealhada (43), enquanto na rede privada sem fins 

lucrativos o maior número de crianças é proveniente da freguesia da Mealhada (123), que se destaca 

claramente das restantes. Ao nível das crianças provenientes de outros municípios, a rede privada sem fins 

lucrativos (28) destaca-se claramente da rede pública (8). 

 
1.2.1.1.2.3. Caracterização da população em lista de espera 

A população em lista de espera é constituída por um total de sete crianças, três do sexo masculino e 

quatro do sexo feminino e com três (quatro) e quatro (três) anos de idade (Figura 52). Deste total, apenas é 

conhecida a freguesia de residência de duas crianças, respetivamente Luso e Mealhada (Quadro 74). 

 

 
Figura 52 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o sexo e idade, da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 

 

Quadro 74 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 
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1.2.1.1.2.4. Caracterização dos recursos humanos 

Na resposta social de estabelecimento de educação pré-escolar é possível observar um total de 58 

profissionais (Figura 53), os quais se encontram divididos em técnicos especialistas (22) e pessoal auxiliar 

(36). Em ambas as categorias regista-se uma predominância dos profissionais partilhados (42). 

 

 
Figura 53 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 

 

1.2.1.1.2.5. Fontes de financiamento 

A resposta social de estabelecimento de educação pré-escolar tem como fontes de funcionamento as 

receitas próprias, os acordos de cooperação típicos, para uma lotação máxima de 265 crianças, e ainda 

outras fontes (Quadro 75). 

 

Quadro 75 - Fontes de financiamento da resposta social estabelecimento de educação pré-escolar. 
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1.2.1.1.3. Centro de atividades de tempos livres 

O centro de atividades de tempos livres corresponde a uma resposta social, desenvolvida em 

equipamento ou serviço, que proporciona atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos 

períodos disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes 

modelos de intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e 

multi-atividades, podendo desenvolver, complementarmente, atividades. 
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1.2.1.1.3.1. Caracterização geral 

A resposta social de centro de atividades de tempos livres encontra-se representada em todas as 

freguesias do município da Mealhada, destacando-se as freguesias de Barcouço, Mealhada e Pampilhosa, 

onde esta resposta social se encontra representada em dois equipamentos (Quadro 76 e figuras 54 e 55). 

Em termos globais verifica-se que a frequência (447) é inferior à capacidade máxima (485), o que traduz 

uma taxa de utilização de 92%, sendo também de referir a existência de 21 jovens sem acordo com a 

Segurança Social e apenas dois em lista de espera.19 

 
Quadro 76 - Caracterização geral da resposta social centro de atividades de tempos livres. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes 1 20 22 25 0 110 0

Barcouço 2 95 85 85 0 89,47 0

Casal Comba 1 20 29 29 0 145 0

Luso 1 40 40 40 0 100 0

Mealhada 2 160 175 160 15 109,38 2

Pampilhosa 2 110 63 74 0 57 0

Vacariça 1 20 26 20 6 130 0

Ventosa do Bairro 1 20 7 7 0 35 0

Total 11 485 447 440 21 92,16 2

Número de utentesNúmero de 

respostas sociais
Capacidade

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Taxa de utilização

(%)
 Lista de espera

 
 

 
Figura 54 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social centro de atividades de tempos livres por freguesia.  

 

1.2.1.1.3.2. Caracterização da população utente 

As 447 crianças a frequentar a resposta social de centro de atividades de tempos livres distribuem-se de 

forma idêntica por ambos os sexos (230 homens e 217 mulheres) e apresentam uma idade 

maioritariamente compreendida entre os 6 e os 9 anos, com 431 crianças (Figura 56). 

No que se refere às freguesias de residência das 393 crianças que frequentam esta resposta social para as 

quais existe informação disponível, 352 residem nas diferentes freguesias que integram o município, 

distinguindo-se a Mealhada, com 112 crianças (Quadro 77 e figura 57). De salientar, ainda, as 41 crianças 

provenientes de outros territórios municipais. 

                                                                 
19 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente do Centro de Assistência Paroquial da 
Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 55 - Distribuição da resposta social centro de atividades de tempos livres por freguesia. 

 

 
Figura 56 - Caracterização da população utente, segundo o sexo e idade, da resposta social centro de atividades de tempos livres. 

 

Quadro 77 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de atividades de tempos livres. 

Freguesias Número de utentes

Antes 21

Barcouço 56

Casal Comba 57

Luso 46

Mealhada 112

Pampilhosa 14

Vacariça 30

Ventosa do Bairro 16

Outros municípios 41

Total do município 352

Total 393
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Figura 57 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de atividades de tempos livres. 

 

1.2.1.1.3.3. Caracterização da população em lista de espera 

A população em lista de espera é constituída por uma criança do sexo masculino e uma criança do sexo 

feminino entre os 6 e os 9 anos de idade. Estas duas crianças residem na freguesia da Mealhada. 

 

1.2.1.1.3.4. Caracterização dos recursos humanos 

A resposta social de centro de atividades de tempos livres disponibiliza um total de 86 profissionais, sendo 

que 28 são técnicos especialistas, 52 são pessoal auxiliar e 6 integram a categoria “outros” (Figura 58). Nas 

primeiras duas categorias regista-se uma predominância dos profissionais partilhados (57), enquanto na 

terceira predominam os profissionais exclusivos (4). 

 

 
Figura 58 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social centro de atividades de tempos livres. 

 

1.2.1.1.3.5. Fontes de financiamento 

Todas as respostas sociais de centro de atividades de tempos livres têm acordo de cooperação com a 

Segurança Social para um total de 35 utentes, sendo que ambas apresentam como fontes de financiamento 

as receitas próprias e os acordos típicos (Quadro 78). 
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Quadro 78 - Fontes de financiamento da resposta social centro de atividades de tempos livres. 
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1.2.2. População adulta 

Nos últimos anos tem-se assistido a um processo de duplo envelhecimento da população, que se traduz 

por um estreitamento da base e por um alargamento do topo da pirâmide etária, resultante da diminuição 

das classes etárias mais jovens (0-14 anos), prosseguida pelo aumento das classes etárias mais idosas (65 

anos ou mais). Categorias como os “grandes idosos” e a “quarta idade” começam a tornar-se comuns. 

Um dos fatores que condiciona o aumento do peso da população idosa é o aumento da esperança média 

de vida, provocado pela melhoria das condições sociais de vida, o que se deve, entre outros aspetos, ao 

desenvolvimento económico, aos progressos da medicina e à melhor cobertura da rede de saúde pública. 

Outro fator é a diminuição da taxa de fecundidade, que provoca um envelhecimento da base da pirâmide 

etária e, consequentemente, a não reposição de gerações. 

Embora o duplo envelhecimento da população não constitua uma novidade, a sua particularidade reside 

não só no ritmo e na amplitude a que se verifica, mas também na criação de novas dinâmicas que anunciam 

profundas transformações sociais. 

Até meados da década de 60, Portugal ainda não sentia muito os efeitos do envelhecimento demográfico, 

mas no final do século XX a estrutura da população portuguesa apresenta já características de duplo 

envelhecimento. 

Em 1950 Portugal apresentava um perfil populacional de características marcadamente mais jovens, o 

que se traduz por uma base larga e um topo estreito, representando a população idosa apenas 6,74% da 

população residente total. 

No entanto, em apenas meio século a população idosa observou um acréscimo de 198,59%, 

respetivamente, enquanto a população jovem registou um decréscimo de 33,41%, passando a população 

idosa a corresponder a 16,35% da população residente total. Com estes valores Portugal assume-se, assim, 

como um dos países da União Europeia onde o duplo envelhecimento da população é mais evidente. 

Independentemente da expressão nacional ou europeia que o fenómeno assume, este manifesta-se na 

generalidade das sociedades dos países desenvolvidos, em especial da Europa, continente mais 

envelhecido. 

Com o aumento progressivo da população idosa, sobretudo das classes etárias mais idosas, é também 

maior a probabilidade de ocorrência de situações de dependência física, psíquica e social, o que aumenta a 

necessidade de respostas mais adequadas a estas situações, não só no âmbito do social, mas também da 
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saúde. O envelhecimento demográfico é, assim, um dos maiores desafios que se colocam à sociedade 

contemporânea. 

A rede de serviços e equipamentos sociais para população adulta encontra-se dividida em cinco grupos-

alvo, nomeadamente pessoas idosas, pessoas adultas com deficiência, pessoas em situação de 

dependência, pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico20 e pessoas sem-abrigo, cada um com 

respostas específicas. 

No município da Mealhada existem respostas sociais apenas para os dois primeiros grupos-alvo, sendo 

que as pessoas idosas, apesar de abaixo das suas necessidades, assumem uma importância considerável, 

com 23 das 25 respostas sociais existentes nesta população-alvo (Quadro 79 e figura 59). 

 
Quadro 79 - Distribuição das respostas sociais, para população adulta, por freguesia 

SAD
Centro de 

convívio

Centro de 

dia

Lar de 

idosos
CAO Lar residencial

Antes 1 1 1 3

Barcouço 2 1 3

Casal Comba 1 1 1 1 1 5

Luso 1 1 2

Mealhada 1 1 3 5

Pampilhosa 1 1 1 3

Vacariça 1 1 2

Ventoda do Bairro 1 1 2

Sub-total 9 1 8 5 1 1 25

Total 2523

Total

2

Freguesias

Pessoas idosas Pessoas adultas com deficiência

 
 

 
Figura 59 - Distribuição das respostas sociais, para população adulta, por freguesia. 

                                                                 
20 Para a comunidade científica o termo a utilizar é pessoas com problemas de saúde mental. 
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1.2.2.1. Pessoas idosas 

De acordo com o artigo 72.º da Constituição da República Portuguesa, as pessoas idosas têm direito à 

segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua 

autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. A política de terceira idade 

engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas 

oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida da comunidade. 

De acordo com as capacidades que demonstram para desempenharem as atividades da vida diária, as 

pessoas idosas encontram-se divididas em três subgrupos, em função do grau de dependência 21 , 

designadamente: 

 Autónomo: São independentes, mesmo que ocasionalmente precisem de equipamentos de 

apoio em algumas atividades da vida diária; 

 1º Grau: São francamente dependentes, carecendo de assistência em algumas atividades da 

vida diária; 

 2º Grau: São fortemente dependentes, necessitando do apoio de terceiros em todas as 

atividades da vida diária. 

As respostas sociais existentes para o grupo-alvo pessoas idosas são o serviço de apoio domiciliário, o 

centro de convívio, o centro de dia, o centro de noite, o acolhimento familiar para pessoas idosas, a 

residência, a estrutura residencial para idosos e o centro de férias e lazer. 

No município da Mealhada as respostas sociais existentes são as de serviço de apoio domiciliário, centro 

de convívio, centro de dia e estrutura residencial para idosos. 

Quanto à sua distribuição por freguesia destaca-se a freguesia da Mealhada, com 5 respostas sociais, 

oscilando as restantes entre as duas e as três respostas sociais. 

 

1.2.2.1.1. Serviço de apoio domiciliário 

O serviço de apoio domiciliário corresponde a uma resposta social, desenvolvida a partir de um 

equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da 

vida diária. 

  

                                                                 
21 Por dependência entende-se a pessoa que por razões ligadas à perda de autonomia física, psíquica ou intelectual tem necessidade 

de uma ajuda importante a fim de realizar necessidades específicas resultantes da realização das atividades da vida diária (Amaral e 
Vicente, 2000). 
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1.2.2.1.1.1. Caracterização geral 

O município da Mealhada possui nove respostas de serviço de apoio domiciliário que integram a rede 

particular sem fins lucrativos e que possuem uma capacidade global para 215 utentes (Quadro 80 e figuras 

60 e 61).22 

 

Quadro 80 - Caracterização geral da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes 1 40 36 40 0 90 0

Barcouço 2 25 27 24 3 108 19

Casal Comba 1 10 10 10 0 100 0

Luso 1 20 26 20 6 130 6

Mealhada 1 40 40 40 0 100 0

Pampilhosa 1 25 25 25 0 100 0

Vacariça 1 20 23 20 3 115 0

Ventosa do Bairro 1 35 28 28 0 80 0

Total 9 215 215 207 12 100 25

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Número de 

respostas sociais
Capacidade

Número de utentes Taxa de utilização

(%)

Lista de 

espera

 
 

 
Figura 60 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social serviço de apoio domiciliário por freguesia.  

 

Na globalidade, estas apresentam uma frequência de 215 utentes, valor que traduz uma taxa de utilização 

de 100%, dos quais 207 se encontram abrangidos pelo acordo com a Segurança Social. De referir, ainda, a 

existência de 25 utentes em lista de espera, os quais se encontram distribuídos pelas freguesias de 

Barcouço e Casal Comba. 

Numa análise mais pormenorizada, e tal como seria expectável, são as freguesias de Antes e Mealhada 

que apresentam o número de utentes mais significativo, nomeadamente com 36 e 40 idosos, 

imediatamente seguidas pelas freguesias de Ventosa do Bairro (28), Luso (26), Pampilhosa (25) e Vacariça 

(23). 

Todavia, no que diz respeito à taxa de utilização são as freguesias de Barcouço, Luso e Vacariça que 

apresentam os valores mais elevados, designadamente 108%, 130% e 115%. 
                                                                 

22 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente do Centro de Assistência Paroquial da 
Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 61 - Distribuição da resposta social serviço de apoio domiciliário por freguesia. 

 

1.2.2.1.1.2. Caracterização da população utente 

A resposta social de serviço de apoio domiciliário apoia 215 utentes, maioritariamente, idosos com idades 

compreendidas entre os 80 e 84 anos (Figura 62). 

Contrariamente ao que seria expetável, e no que ao grau de dependência diz respeito, constata-se que 

são os idosos inserido no 1º grau de dependência que se encontram em maior número, designadamente 99 

utentes, enquanto que os idosos autónomos se encontram em valor inferior (81). Esta situação poderá 

estar relacionada com o facto deste tipo de resposta social não responder às necessidades das pessoas mais 

dependentes que, inevitavelmente, serão encaminhadas preferencialmente para a resposta social de 

estrutura residencial para idosos. 

Quanto ao género predominam os indivíduos do sexo feminino na maioria das classes etárias 

consideradas, com exceção dos idosos com menos de 64 anos e com idades compreendidas entre os 65 e os 

69 anos, embora a diferença não seja significativa. 

Em relação aos motivos de ingresso (Quadro 81) verifica-se que a maioria dos utentes usufrui dos serviços 

desta resposta social devido à insuficiência em gerir as próprias necessidades (94), falta de disponibilidade 

da família (51) e ainda doença crónica (25). 

No que se refere às freguesias de residência dos 190 idosos que beneficiam desta resposta social para os 

quais existe informação disponível, 172 residem nas diferentes freguesias que integram o município e 18 

são provenientes de outros territórios municipais (Quadro 82 e figura 63). Como se observa, a resposta 

social de serviço de apoio domiciliário assume um cariz marcadamente municipal. 
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Figura 62 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

 

Quadro 81 - Caracterização da população utente, segundo o motivo de ingresso, da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento 14

Falta de disponibilidade da família 51

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 94

Falta de condições habitacionais 2

Fase terminal/extrema dependência 13

Idade avançada do(s) cuidador(es) 9

Doença crónica 25

Doença degenarativa/terminal 2

Outros 5

Total 215  
 

Quadro 82 - Freguesias de residência da população utente da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Freguesias Número de utentes

Antes 20

Barcouço 25

Casal Comba 23

Luso 28

Mealhada 29

Pampilhosa 6

Vacariça 17

Ventosa do Bairro 24

Outros municípios 18

Total do município 172

Total 190
 

 

 
Figura 63 - Freguesias de residência da população utente da resposta social serviço de apoio domiciliário. 
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Deste modo, e com exceção da freguesia da Pampilhosa, da qual são provenientes apenas seis idosos, os 

restantes utentes distribuem-se de forma relativamente homogénea pelas diferentes freguesias que 

integram o município da Mealhada. 

 

1.2.2.1.1.3. Caracterização da população em lista de espera 

A população em lista de espera é constituída por apenas 25 utentes, sendo que são as faixas etárias mais 

elevadas que apresentam os valores mais significativo em termos de utentes em lista de espera (Figura 64). 

 

 
Figura 64 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

 

Relativamente às razões de inscrição destaca-se a falta de disponibilidade da família (12), enquanto os 

restantes motivos prendem-se com a insuficiência para gerir as próprias necessidades, fase 

terminal/estrema dependência, idade avançada do cuidador e doença crónica (Quadro 83). 

 

Quadro 83 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o motivo de inscrição, da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento

Falta de disponibilidade da família 12

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 6

Falta de condições habitacionais

Fase terminal/extrema dependência 4

Idade avançada do(s) cuidador(es) 2

Doença crónica 1

Doença degenarativa/terminal

Outros

Total 25
 

 

No que se refere às freguesias de residência dos 25 idosos em lista de espera nesta resposta social, são de 

destacar os 14 utentes residentes na freguesia de Barcouço e os três utentes provenientes de outros 

territórios municipais (Quadro 84 e figura 65). 
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Quadro 84 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Freguesias Número de utentes

Antes

Barcouço 14

Casal Comba 2

Luso 6

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Outros municípios 3

Total do município 22

Total 25
 

 

 
Figura 65 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

 

1.2.2.1.1.4. Caracterização dos recursos humanos 

Nesta resposta social é possível observar que existe um total de 78 técnicos que, na sua esmagadora 

maioria (56), são partilhados entre as diversas respostas sociais geridas pela mesma entidade (Figura 66). 

Em relação às categorias profissionais verifica-se que existe um predomínio do ajudante familiar e de 

técnicos cuja categoria profissional não foi possível identificar. 

 

 
 

Figura 66 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social serviço de apoio domiciliário. 
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1.2.2.1.1.5. Fontes de financiamento 

A resposta social de serviço de apoio domiciliário tem como fonte de financiamento as receitas próprias, 

acordos de cooperação e outras fontes, sendo que nove acordos são típicos e apenas dois são atípicos, 

sendo que estes foram estabelecidos para uma lotação máxima de 211 utentes (Quadro 85). 

 

Quadro 85 - Fontes de financiamento da resposta social serviço de apoio domiciliário. 

Número de respostas 

sociais

9

9

2

Típico 9

Atípico 1

Gestão

211

Acordos de 

cooperação

Tipo de acordo de 

cooperação

Lotação do acordo

Fontes de financiamento

Fontes de 

financiamento

Receitas próprias

Outras fontes

Acordos de cooperação

 
 

1.2.2.1.2. Centro de convívio 

O centro de convívio corresponde a uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a 

atividades sócio-recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa de pessoas idosas 

de uma comunidade. 

 

1.2.2.1.2.1. Caracterização geral 

O município da Mealhada possui apenas uma resposta social de centro de convívio, localizada na 

freguesia de Casal Comba, que integra a rede particular sem fins lucrativos e que possui uma capacidade 

global para 25 utentes e integra 25 idosos com acordo (Quadro 86 e figura 67). De referir, ainda, a 

inexistência de idosos em lista de espera, considerando que a taxa de ocupação desta resposta social é de 

100%. 

 

Quadro 86 - Caracterização geral da resposta social centro de convívio. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes

Barcouço

Casal Comba 1 25 25 25 0 100 0

Luso

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total 1 25 25 25 0 100 0

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Número de 

respostas 

sociais

Capacidade
Número de utentes Taxa de 

utilização

(%)

Lista de 

espera
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Figura 67 - Distribuição da resposta social centro de convívio por freguesia. 

 

1.2.2.1.2.2. Caracterização da população utente 

A resposta social de centro de convívio apoia 25 utentes, maioritariamente idosos autónomos (21) e com 

preponderância para os utentes com idades compreendidas entre os 80 e os 84 anos e os que apresentam 

mais de 85 anos (Figura 68). 

Esta situação poderá estar relacionada com o facto deste tipo de resposta social não responder às 

necessidades das pessoas mais dependentes que, inevitavelmente, serão encaminhadas preferencialmente 

para a resposta social de estrutura residencial para idosos. Quanto ao género predominam os indivíduos do 

sexo feminino. 

Em relação aos motivos de ingresso verifica-se que a maioria dos idosos aponta a falta de disponibilidade 

da família como motivo de ingresso nesta resposta social (Quadro 87). Na resposta social de centro de 

convívio verifica-se que a totalidade dos utentes é proveniente da freguesia de Casal Comba. 

 

 
Figura 68 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social centro de convívio.  
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Quadro 87 - Caracterização da população utente, segundo o motivo de ingresso, da resposta social centro de convívio. 

Motivo
Número 

de utentes

Isolamento 4

Falta de disponibilidade da família 12

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 7

Falta de condições habitacionais

Fase terminal/extrema dependência

Idade avançada do(s) cuidador(es) 2

Doença crónica

Doença degenarativa/terminal

Outros

Total 25  
 

No que se refere às freguesias de residência, os 25 idosos que beneficiam desta resposta social residem 

na freguesia de Casal Comba. 

 

1.2.2.1.2.3. Caracterização dos recursos humanos 

A resposta social de centro de convívio disponibiliza um total de 14 profissionais, sendo que 4 são técnicos 

especialistas e 10 são pessoal auxiliar (Figura 69). Todos os profissionais são partilhados. 

 

 
Figura 69 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social centro de convívio. 

 

1.2.2.1.2.4. Fontes de financiamento 

A única resposta social de centro de convívio tem como fonte de financiamento as receitas próprias e um 

acordo de cooperação típico para 25 utentes (Quadro 88). 
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Quadro 88 - Fontes de financiamento da resposta social centro de convívio. 

Número de 

respostas sociais

1

1

Típico 1

Atípico

Gestão

25

Fontes de financiamento

Fontes de 

financiamento

Receitas próprias

Acordos de cooperação

Outras fontes

Acordos de 

cooperação

Tipo de acordo de 

cooperação

Lotação do acordo
 

 

1.2.2.1.3. Centro de dia 

O centro de dia corresponde a uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio-familiar. 

 

1.2.2.1.3.1. Caracterização geral 

O município da Mealhada disponibiliza oito respostas sociais de centro de dia que se encontram 

representadas nas oito freguesias que integram este território municipal (Quadro 89 e figuras 70 e 71).23 

 

Quadro 89 - Caracterização geral da resposta social centro de dia. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes 1 40 36 40 0 90 0

Barcouço 1 40 45 40 5 112,50 15

Casal Comba 1 15 15 15 0 100 0

Luso 1 20 21 20 1 105 3

Mealhada 1 60 20 20 0 33,33 0

Pampilhosa 1 30 30 30 0 100 10

Vacariça 1 32 25 32 0 78,13 0

Ventosa do Bairro 1 40 32 32 0 80 0

Total 8 277 224 229 6 80,87 28

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Número de 

respostas sociais
Capacidade

Número de utentes Taxa de utilização

(%)

Lista de 

espera

 
 

A capacidade global das respostas sociais é de 277 utentes, sendo que a frequência é de 224 idosos, o que 

traduz uma taxa de utilização de 81%. De referir, ainda, que apenas 229 utentes possuem acordo e que 

existem 28 utentes em lista de espera, designadamente 15 na resposta social localizada na freguesia de 

Barcouço e dez na resposta social da freguesia da Pampilhosa. 

                                                                 
23 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente e em lista de espera do Centro de Assistência 

Paroquial da Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 70 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social centro de dia por freguesia. 

 

 
Figura 71 - Distribuição da resposta social centro de dia por freguesia. 

 

1.2.2.1.3.2. Caracterização da população utente 

A resposta social de centro de dia apoia indivíduos em regime de semi-internato diurno nas diferentes 

faixas etárias (Figura 72), mas sobretudo autónomos e utentes com idades compreendidas entre os 75 e os 

79 anos (36), com mais de 85 anos (35) e entre os 80 e os 84 anos (32). De referir, ainda, a predominância 

dos utentes do sexo feminino (95), enquanto que apenas 39 idosos são do sexo masculino. 

A maioria dos utentes ingressou nesta resposta social em virtude do isolamento (73), falta de 

disponibilidade da família (69) e insuficiência para gerir as próprias necessidades (60), enquanto os outros 

motivos de ingresso surgem com valores residuais (Quadro 90). 
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Figura 72 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social centro de dia.  

 

Quadro 90 - Caracterização da população utente, segundo o motivo de ingresso, da resposta social centro de dia.  

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento 73

Falta de disponibilidade da família 69

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 60

Falta de condições habitacionais 2

Fase terminal/extrema dependência 3

Idade avançada do(s) cuidador(es)

Doença crónica 14

Doença degenarativa/terminal

Outros 3

Total 224
 

 

No que se refere às freguesias de residência dos 194 idosos que beneficiam desta resposta social para os 

quais existe informação disponível, apenas 12 são provenientes de outros territórios municipais, 

distribuindo-se a maioria da população utente pelas freguesias de Barcouço, com 41 utentes, Ventosa do 

Bairro, com 34 utentes, Luso e Mealhada, com 26 utentes, e Casal Comba, com 21 utentes (Quadro 91 e 

figura 73). 

 

Quadro 91 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de dia. 

Freguesias Número de utentes

Antes 15

Barcouço 41

Casal Comba 21

Luso 26

Mealhada 26

Pampilhosa 4

Vacariça 15

Ventosa do Bairro 34

Outros municípios 12

Total do município 182

Total 194
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Figura 73 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de dia. 

 

1.2.2.1.3.3. Caracterização da população em lista de espera 

Tal como referido anteriormente, a lista de espera da resposta social de centro de dia é constituída por 28 

idosos, maioritariamente autónomos (25) que apontam o isolamento, a falta de disponibilidade da família, 

a insuficiência para gerir as próprias necessidades e ainda outros motivos não especificados para ingressar 

na lista de espera desta resposta social (Figura 74 e quadro 92). 

 

 
Figura 74 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social centro de dia. 

 

Quadro 92 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o motivo de inscrição, da resposta social centro de dia. 

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento 9

Falta de disponibilidade da família 2

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 7

Falta de condições habitacionais

Fase terminal/extrema dependência

Idade avançada do(s) cuidador(es)

Doença crónica

Doença degenarativa/terminal

Outros 10

Total 28  
 
No que se refere às freguesias de residência dos 18 idosos em lista de espera nesta resposta social para os 

quais existe informação disponível, 12 residem na freguesia de Barcouço, seguindo-se as freguesias de Casal 

Comba, Luso e Vacariça, com três, dois e um utentes, respetivamente (Quadro 93 e figura 75). 
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Quadro 93 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social centro de dia. 

Freguesias Número de utentes

Antes

Barcouço 12

Casal Comba 3

Luso 2

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça 1

Ventosa do Bairro

Outros municípios

Total do município 18

Total 18  
 

 
Figura 75 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social centro de dia. 

 
1.2.2.1.3.4. Caracterização dos recursos humanos 

Os recursos humanos afetos a esta resposta social são constituídos por 72 profissionais (Figura 76) que se 

dividem em técnicos especialistas (23), pessoal auxiliar (40) e outros técnicos não especificados (9). Por 

outro lado, será de referir o facto de em todas as categorias os técnicos se encontrarem partilhados entre 

as diferentes respostas sociais que integram a entidade gestora. 

 

 
Figura 76 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social centro de dia. 
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1.2.2.1.3.5. Fontes de financiamento 

A resposta social de centro de dia apresenta como fontes de financiamento as receitas próprias, 

provenientes das mensalidades pagas pelos utentes, os acordos típicos de cooperação com a Segurança 

Social para 277 utentes (oito típicos) e, ainda, outras fontes (Quadro 94). 

 

Quadro 94 - Fontes de financiamento da resposta social centro de dia. 

Número de respostas 

sociais

8

8

2

Típico 8

Atípico

Gestão

277

Fontes de financiamento

Acordos de 

cooperação

Tipo de acordo de 

cooperação

Lotação do acordo

Fontes de 

financiamento

Receitas próprias

Acordos de cooperação

Outras fontes

 
 

1.2.2.1.4. Estrutura residencial para idosos 

Considera-se estrutura residencial para idosos o estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de 

enfermagem. A estrutura residencial pode assumir um das seguintes modalidades de alojamento: a) 

Tipologias habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e c) Tipologias 

habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos. 

 

1.2.2.1.4.1. Caracterização geral 

No município da Mealhada existem cinco respostas sociais de estrutura residencial para idosos, que 

integram a rede privada sem fins lucrativos, e que se distribuem pelas freguesias da Mealhada, Antes e 

Pampilhosa (Quadro 95 e figuras 77 e 78).24 

 

Quadro 95 - Caracterização geral da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes 1 46 46 46 0 100 367

Barcouço

Casal Comba

Luso

Mealhada 3 115 100 115 0 86,96 270

Pampilhosa 1 20 20 20 0 100 80

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total 5 181 166 181 0 91,71 717

Rede privada sem fins lucrativos

Número de utentes Taxa de utilização

(%)

Lista de 

espera
Capacidade

Freguesias Número de 

respostas sociais

 

                                                                 
24 A análise que se segue não integra as freguesias de residência da população utente e em lista de espera do Centro de Assistência 

Paroquial da Pampilhosa, uma vez que não disponibilizou os dados. 
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Figura 77 - Capacidade, frequência e utentes com e sem acordo da resposta social estrutura residencial para idosos por freguesia. 

 

 
Figura 78 - Distribuição da resposta social estrutura residencial para idosos por freguesia. 

 

1.2.2.1.4.2. Caracterização da população utente 

A população utente da resposta social estrutura residencial para idosos (Figura 79) encontra-se distribuída 

pelas categorias de 1º grau de dependência (79), 2º grau de dependência (60) e autónomo (27). No que se 

refere à idade, a maioria da população utente apresenta mais de 80 anos (136), sendo apenas 30 os utentes 

entre os 64 e os 79 anos. 

Relativamente aos motivos de ingresso (Quadro 96) constata-se que a maior parte se deve à falta de 

disponibilidade da família (51) e ao isolamento (49). Outros dos aspetos que mais motivam o ingresso nesta 

resposta social encontram-se relacionados com a insuficiência para gerir as próprias necessidades (22) e a 

idade avançada dos cuidadores (13). 

No que se refere às freguesias de residência dos 146 idosos que beneficiam desta resposta social para os 

quais existe informação disponível, 34 são provenientes de outros territórios municipais, sendo os restantes 
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residentes maioritariamente nas freguesias da Mealhada, com 27 utentes, e Antes, com 25 utentes (Quadro 

97 e figura 80). 

 

 
Figura 79 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social estrutura residencial para idosos. 

 

Quadro 96 - Caracterização da população utente, segundo o motivo de ingresso, da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento 49

Falta de disponibilidade da família 51

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 22

Falta de condições habitacionais 3

Fase terminal/extrema dependência 5

Idade avançada do(s) cuidador(es) 13

Doença crónica 8

Doença degenarativa/terminal 6

Outros 9

Total 166
 

 

Quadro 97 - Freguesias de residência da população utente da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Freguesias Número de utentes

Antes 25

Barcouço 7

Casal Comba 15

Luso 13

Mealhada 27

Pampilhosa 7

Vacariça 11

Ventosa do Bairro 7

Outros municípios 34

Total do município 112

Total 146
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Figura 80 - Freguesias de residência da população utente da resposta social estrutura residencial para idosos. 

 

1.2.2.1.4.3. Caracterização da população em lista de espera 

A população em lista de espera da resposta social estrutura residencial para idosos (Figura 81) distribui-se 

pelas categorias de 1º grau de dependência (331), autónomo (210) e 2º grau de dependência (176). Por 

outro lado, será de referir que a maioria da população utente se enquadra nas faixas etárias dos 80 aos 84 

anos (271), mais de 85 anos (175) e dos 75 aos 79 anos (141). 

 

 

 
Figura 81 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o sexo, idade e grau de dependência, da resposta social estrutura residencial para 

idosos. 

 

Relativamente aos motivos de inscrição da população em lista de espera (Quadro 98) será de destacar a 

falta de disponibilidade da família (131). São também apontadas razões como o isolamento (92), a fase 

terminal/extrema dependência e a doença crónica (ambas com 78 utentes) e a insuficiência para gerir as 

próprias necessidades (62) como principais motivos de inscrição nesta resposta social. 

No que se refere às freguesias de residência dos 637 idosos em lista de espera nesta resposta social para 

os quais existe informação disponível, a maioria é residente nas diferentes freguesias do município, 

destacando-se Antes, com 118 utentes, registando-se, no entanto, a presença de 208 utentes provenientes 

de outros territórios municipais (Quadro 99 e figura 82). 
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Quadro 98 - Caracterização da população em lista de espera, segundo o motivo de inscrição, da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Motivo
Número de 

utentes

Isolamento 92

Falta de disponibilidade da família 131

Insuficiência para gerir as próprias necessidades 62

Falta de condições habitacionais 19

Fase terminal/extrema dependência 78

Idade avançada do(s) cuidador(es) 39

Doença crónica 78

Doença degenarativa/terminal 58

Outros 160

Total 717
 

 

Quadro 99 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Freguesias Número de utentes

Antes 118

Barcouço 12

Casal Comba 55

Luso 42

Mealhada 48

Pampilhosa 63

Vacariça 47

Ventosa do Bairro 44

Outros municípios 208

Total do município 429

Total 637
 

 

 
Figura 82 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social estrutura residencial para idosos. 

 

1.2.2.1.4.4. Caracterização dos recursos humanos 

A resposta social de estrutura residencial para idosos integra 51 profissionais (Figura 83), sendo que as 

categorias relacionadas com o pessoal auxiliar apresentam um valor mais significativo (20), quando 

comparado com o valor de técnicos especialistas (11). Por outro lado, será de salientar que se observa um 

predomínio dos técnicos em regime de exclusividade (29), apesar de também se registar um número 

elevado de técnicos partilhados com outras respostas sociais (27). 
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Figura 83 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social estrutura residencial para idosos. 

 
1.2.2.1.4.5. Fontes de financiamento 

Esta resposta social tem como fontes de financiamento as receitas próprias (correspondentes às 

mensalidades pagas pelos utentes) e os acordos cinco acordos de cooperação cuja lotação é de 181 utentes 

(Quadro 100). 

 

Quadro 100 - Fontes de financiamento da resposta social estrutura residencial para idosos. 

Número de 

respostas sociais

5

5

1

Típico 5

Atípico

Gestão

181

Acordos de 

cooperação

Tipo de acordo de 

cooperação

Lotação do acordo

Outras fontes

Fontes de financiamento

Fontes de 

financiamento

Receitas próprias

Acordos de cooperação

 
 

1.2.2.2. Pessoas adultas com deficiência 

De acordo com o artigo 71.º da Constituição da República Portuguesa, os cidadãos portadores de 

deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na 

Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem 

incapacitados. 

O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e 

integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia 

que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o 

encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. 

As políticas relativas à deficiência têm evoluído progressivamente, tendo sido reconhecido que a mera 

prestação de cuidados elementares em meio institucional era insuficiente, o que motivou o aparecimento 

de novas políticas educativas e de medidas de reabilitação. 
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A integração dos cidadãos portadores de deficiência não é da competência exclusiva do Estado, mas 

igualmente da sociedade e de todos os seus membros, representantes e instituições, sendo a partir desta 

multi-corresponsabilização que surgem as mais diversas respostas. 

As respostas sociais direcionadas para o grupo-alvo pessoas adultas com deficiência são o centro de 

atendimento/acompanhamento e animação para pessoas com deficiência, o serviço de apoio domiciliário, o 

centro de atividades ocupacionais, o acolhimento familiar de pessoas adultas com deficiência, o lar 

residencial, o transporte de pessoas com deficiência e o centro de férias e lazer. 

No município da Mealhada as respostas sociais existentes são as de centro de atividades ocupacionais e 

lar residencial, ambas localizadas na freguesia de Casal Comba. 

 

1.2.2.2.1. Centro de atividades ocupacionais 

O centro de atividades ocupacionais corresponde a uma resposta social, desenvolvida em equipamento, 

destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência grave. 

 

1.2.2.2.1.1. Caracterização geral 

A resposta social de centro de atividades ocupacionais existente no município da Mealhada encontra-se 

sediada na freguesia de Casal Comba e apresenta um total de 30 utentes que, na sua totalidade, se 

encontram abrangidos pelo acordo com a Segurança Social (Quadro 101 e figura 84). De referir, que esta 

resposta social apresenta uma taxa de utilização de 100, existindo uma lista de espera composta por 15 

utentes. 

 

Quadro 101 - Caracterização geral da resposta social centro de atividades ocupacionais. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes

Barcouço

Casal Comba 1 30 30 30 0 100 15

Luso

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total 1 30 30 30 0 100 15

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Número de 

respostas sociais
Capacidade

Número de utentes Taxa de utilização

(%)

Lista de 

espera
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Figura 84 - Distribuição da resposta social centro de atividades ocupacionais por freguesia. 

 

1.2.2.2.1.2. Caracterização da população utente 

A população utente da resposta social centro de atividades ocupacionais apresenta deficiências com 

diferentes tipologias (Figura 85), designadamente deficiência mental (18) e multideficiência (11), com uma 

preponderância dos indivíduos do sexo masculino (42). Relativamente à distribuição por faixa etária de 

destacar os indivíduos com mais de 46 anos (11) e ainda dos que apresentam idades compreendidas entre 

os 26 e os 35 anos (9). 

Da análise das freguesias de residência é possível observar que, dos 30 utentes que se encontram afetos a 

esta resposta social, apenas sete são provenientes de outros territórios municipais (Quadro 102 e figura 

86), enquanto que os restantes, residentes no próprio município, são oriundos, maioritariamente, da 

freguesia de Casal Comba (14). 

 

1.2.2.2.1.3. Caracterização da população em lista de espera 

Os 15 utentes em lista de espera são maioritariamente provenientes das freguesias do território municipal 

(11), com exceção das freguesias de Antes e Ventosa do Bairro, sendo ainda quatro os que residem noutros 

territórios municipais (Quadro 103 e figura 87). 
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Figura 85 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e tipo de deficiência, da resposta social centro de atividades ocupacionais. 

 

Quadro 102 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de atividades ocupacionais.  

Freguesias Número de utentes

Antes 1

Barcouço

Casal Comba 14

Luso 1

Mealhada 2

Pampilhosa 3

Vacariça 2

Ventosa do Bairro

Outros municípios 7

Total do munícipio 23

Total 30  
 

 
Figura 86 - Freguesias de residência da população utente da resposta social centro de atividades ocupacionais. 

 

Quadro 103 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social centro de atividades ocupacionais.  

Freguesias Número de utentes

Antes

Barcouço 4

Casal Comba 1

Luso 2

Mealhada 2

Pampilhosa 1

Vacariça 1

Ventosa do Bairro

Outros municípios 4

Total do munícipio 11

Total 15
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Figura 87 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social centro de atividades ocupacionais.  

 

1.2.2.2.1.4. Caracterização dos recursos humanos 

Esta resposta social integra 16 profissionais, sendo de salientar que se observa um predomínio dos 

técnicos em regime de exclusividade (9), apesar de se registar a existência de quatro profissionais 

partilhados com a resposta social de lar residencial (Figura 88). 

 

 
Figura 88 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social centro de atividades ocupacionais. 

 

1.2.2.2.1.5. Fontes de financiamento 

As respostas sociais de centro de atividades ocupacionais existentes no município da Mealhada têm como 

fonte de financiamento as receitas próprias provenientes das mensalidades pagas pelos utentes, bem como 

dois acordos de cooperação típicos com a Segurança Social, cuja lotação é de 30 utentes (Quadro 104). 

 

Quadro 104 - Fontes de financiamento da resposta social centro de atividades ocupacionais. 

Número de respostas 

sociais

1

1

1

Típico 1

Atípico

Gestão
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Cooperação
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cooperação

Lotação do acordo

Fontes de financiamento

Fontes de 

Financiamento

Receitas próprias

Acordos de cooperação

Outras fontes
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1.2.2.2.2. Lar residencial 

O lar residencial corresponde a uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojar 

jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir no 

seu meio familiar. 

 

1.2.2.2.2.1. Caracterização geral 

A resposta social de lar residencial localiza-se na freguesia de Casal Comba e apresenta uma taxa de 

utilização de 100%, na medida em que a frequência é idêntica à capacidade máxima, designadamente 15 

utentes abrangidos pelo acordo estabelecido com a Segurança Social (Quadro 105 e figura 89). De referir 

que esta resposta social apresenta uma lista de espera composta por 21 utentes. 

 

Quadro 105 - Caracterização geral da resposta social lar residencial. 

Frequência Com acordo Sem acordo

Antes

Barcouço

Casal Comba 1 15 15 15 0 100 21

Luso

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total 1 15 15 15 0 100 21

Freguesias

Rede privada sem fins lucrativos

Número de 

respostas sociais

Número de utentes
Capacidade

Taxa de utilização

(%)

Lista de 

espera

 
 

 
Figura 89 - Distribuição da resposta social lar residencial por freguesia. 
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1.2.2.2.2.2. Caracterização da população utente 

A população utente da resposta social lar residencial caracteriza-se por dois tipos de deficiência (Figura 

90), nomeadamente mental (9) e multideficiência (6). 

No que diz respeito à faixa etária, é na classe dos utentes com mais de 46 anos que se pode observar o 

valor mais significativo (9), sendo também de referir a inexistência de utentes entre os 16 e os 25 anos. 

A maioria dos utentes reside nas diferentes freguesias que integram este território municipal (14), 

enquanto dez são provenientes de outros municípios (Quadro 106 e figura 91). 

 

 
Figura 90 - Caracterização da população utente, segundo o sexo, idade e tipo de deficiência, da resposta social lar residencial.  

 

Quadro 106 - Freguesias de residência da população utente da resposta social lar residencial. 

Freguesias Número de utentes

Antes

Barcouço

Casal Comba 12

Luso 1

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Outros municípios 2

Total do munícipio 13

Total 15   
 

 
 

Figura 91 - Freguesias de residência da população utente da resposta social lar residencial. 
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1.2.2.2.2.3. Caracterização da população em lista de espera 

Os 21 utentes em lista de espera são provenientes das freguesias que integram o município (12), com 

exceção da freguesia de Antes, sendo que nove utentes residem noutros territórios municipais (Quadro 107 

e figura 92). 

 
Quadro 107 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social lar residencial. 

Freguesias Número de utentes

Antes

Barcouço 1

Casal Comba 3

Luso 1

Mealhada 1

Pampilhosa 3

Vacariça 2

Ventosa do Bairro 1

Outros municípios 9

Total do munícipio 12

Total 21
 

 

 
Figura 92 - Freguesias de residência da população em lista de espera da resposta social lar residencial. 

 
1.2.2.2.2.4. Caracterização dos recursos humanos 

No que diz respeito aos recursos humanos afetos a esta resposta social verifica-se um predomínio de 

técnicos cuja categoria profissional é indiferenciada (9) que, na sua totalidade, se encontram em regime de 

exclusividade (Figura 93). De referir a existência de apenas um técnico especialista e de dois técnicos que 

integram a categoria de pessoal auxiliar. 

 

 
Figura 93 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social lar residencial. 
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1.2.2.2.2.5. Fontes de financiamento 

A resposta social de lar residencial tem como fonte de financiamento as receitas próprias provenientes 

das mensalidades pagas pelos utentes, bem como um acordo de cooperação típico em vigor para 15 

utentes (Quadro 108). 

 

Quadro 108 - Fontes de financiamento da resposta social lar residencial. 

Número de respostas 

sociais

1

1

Típico 1

Atípico

Gestão

15

Fontes de 

financiamento

Receitas próprias

Acordos de cooperação

Outras fontes

Acordos de 

cooperação

Tipo de acordo de 

cooperação

Lotação do acordo

Fontes de financiamento

 
 

1.2.3. Família e comunidade 

Desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a família foi reconhecida como 

elemento natural e fundamental da sociedade, constituindo a primeira instância de socialização, e 

considerada como agente positivo de mudança social, na medida em que assumem um papel determinante 

na humanização e no desenvolvimento económico, social e cultural da sociedade. 

A industrialização e a urbanização provocaram mudanças socioeconómicas que influenciaram fortemente 

a estrutura e organização familiar, que tem vindo a ser confrontada com uma mutação rápida e profunda 

de ideologias e valores, observando-se o crescimento do número de divórcios, de separações, de famílias 

monoparentais, da taxa de abandono de crianças, de idosos isolados ou residentes em lares. 

Estas alterações estão ligadas a processos de mudança global que atingem não só a economia, mas 

também afetam as relações sociais, as ideologias e os valores, os comportamentos e as instituições, com 

amplas repercussões na família, de que são exemplos a individualização das relações sociais e o 

enfraquecimento dos laços de dependência tradicional. 

Em Portugal, entre 1950 e 2001, a taxa de nupcialidade diminuiu 2,7% e, em contrapartida, a taxa de 

divorcialidade aumentou 1,7%. Esta relação inversa entre a nupcialidade e a divorcialidade verificou-se, de 

igual modo, nos restantes países da União Europeia. 

Associada à família e constituindo a segunda instância de socialização surge a comunidade, o meio onde 

se formam as redes de relacionamento entre as pessoas e as famílias e de partilha de necessidades e de 

meios. É neste sentido que surge a necessidade de colocar à disposição das famílias respostas polivalentes e 

articuladas que visem o seu reforço e o da comunidade. 

A diversidade de respostas tem por objetivo a satisfação da multiplicidade de necessidades com que as 

mesmas são confrontadas, sejam elas económicas, sociais, afetivas, de inserção, entre outras, cabendo, no 
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entanto, às famílias e à comunidade o dever de, em conjunto, encontrarem as respostas capazes de 

minimizar, ou até mesmo ultrapassar, as necessidades com que se deparam. 

A rede de serviços e equipamentos sociais para família e comunidade encontra-se dividida em quatro 

grupos-alvo, nomeadamente família e comunidade em geral, pessoas com VIH/SIDA e suas famílias, pessoas 

toxicodependentes25 e pessoas vítimas de violência doméstica, cada um com respostas específicas. 

No município da Mealhada existem respostas sociais apenas para o grupo-alvo família e comunidade em 

geral. 

 

1.2.3.1. Família e comunidade em geral 

De acordo com o artigo 67.º da Constituição da República Portuguesa, a família, como elemento 

fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as 

condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Incumbe, designadamente, ao Estado para 

proteção da família: 

a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares; 

b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos 

sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade; 

c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 

d) Garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, promovendo a 

informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, e organizar as estruturas jurídicas e 

técnicas que permitam o exercício de uma maternidade e paternidade conscientes; 

e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana; 

f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos familiares; 

g) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e executar uma política de família com 

carácter global e integrado; 

h) Promover, através da concertação das várias políticas setoriais, a conciliação da atividade profissional 

com a vida familiar. 

As respostas sociais existentes para o grupo-alvo família e comunidade em geral são o 

atendimento/acompanhamento social, o grupo de autoajuda, o centro comunitário, o centro de férias e 

lazer, o refeitório/cantina social, o centro de apoio à vida, a comunidade de inserção, o centro de 

alojamento temporário e a ajuda alimentar. No município da Mealhada a resposta social existente é apenas 

a de atendimento/acompanhamento social. 

                                                                 
25 Para a comunidade científica o termo a utilizar é pessoas com trajetória de toxicodependência, uma vez que se trata de uma 

situação reversível. 
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1.2.3.1.1. Atendimento/acompanhamento social 

O atendimento/acompanhamento social consiste numa resposta social, desenvolvida através de um 

serviço de primeira linha, que visa apoiar as pessoas e as famílias na prevenção e/ou reparação de 

problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de 

emergência. 

 
1.2.3.1.1.1. Caracterização geral 

A freguesia da Pampilhosa disponibiliza uma resposta social de atendimento/acompanhamento social que 

apresenta uma frequência de 359 utentes (Figura 94). 

 

 
Figura 94 - Distribuição da resposta social atendimento/acompanhamento social por freguesia. 

 
1.2.3.1.1.2. Caracterização da população utente 

Em relação à caraterização da população utente (Figura 95) verifica-se que as faixas etárias com maior 

representatividade são a dos 0 aos 14 anos (90), dos 45 aos 54 anos (63) e dos 35 aos 44 anos (56). Em 

sentido inverso é possível observar que as faixas etárias dos 25 aos 34 anos (26) e dos 55 aos 64 anos (27) 

são as que apresentam menos número de utentes. Os utentes são, na sua totalidade, residentes na 

freguesia da Pampilhosa. 

 
1.2.3.1.1.3. Caracterização dos recursos humanos 

No que diz respeito à caraterização dos recursos humanos afetos a esta resposta social é possível 

observar que a totalidade dos nove profissionais (4 que integram a categoria de técnicos especialistas e 5 

que integram a categoria de pessoal auxiliar) é partilhada com outras respostas sociais (Figura 96). 
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Figura 95 - Caracterização da população utente, segundo o sexo e idade, da resposta social atendimento/acompanhamento social.  

 

 
Figura 96 - Caracterização dos recursos humanos da resposta social atendimento/acompanhamento social.  

 
1.2.3.1.1.4. Fontes de financiamento 

A resposta social de atendimento/acompanhamento social tem como fonte de financiamento um acordo 

de cooperação atípico. 

 
2. OUTRAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E MEDIDAS SOCIAIS 

Perante as constantes mutações da sociedade portuguesa, é fundamental uma mudança de atitudes e a 

aquisição de novos saberes na área social, no sentido de satisfazer as crescentes necessidades da 

população. Assim, e caso as respostas típicas se revelem insuficientes, poderão ser implementadas outras 

políticas, programas e medidas, capazes de responder às carências e problemáticas sociais evidenciadas 

pela população. 

No município da Mealhada é possível observar a existência de outras políticas, programas e medidas de 

apoio social (Quadro 109), sendo de referir a ação social escolar, o centro de ocupação juvenil (COJ), a 

equipa local de intervenção Mealhada/Anadia, a escola de fim-de-semana, o gabinete de apoio ao jovem 

(GAJ) e o observatório municipal do abandono e do insucesso escolar, o hidrosénior, o projeto de apoio ao 

idoso, o atendimento, acompanhamento e acompanhamento, o banco alimentar contra a fome (BACF), o 

banco de voluntariado da Mealhada, o campeonato nacional de futebol de rua, a cantina social, o centro 

local de apoio à integração de imigrantes (CLAII), o centro novas oportunidades, o gabinete de apoio ao 

0

20

40

60

80

100

0-14 anos 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos ≥ 65 anos

Nº

H M

0
1
2
3
4
5

D
ir

et
o

r 
té

cn
ic

o

A
ss

is
te

n
te

 s
o

ci
al

A
n

im
ad

o
r 

só
ci

o
-

cu
lt

u
ra

l

A
u

xi
lia

r 
d

e 
aç

ão
ed

u
ca

ti
va

A
u

xi
lia

r 
d

e 
co

zi
n

h
a

C
o

zi
n

h
ei

ro

Em
p

re
ga

d
o

 d
e

se
rv

iç
o

s 
ge

ra
is

P
es

so
al

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

Técnicos especialistas Pessoal auxiliar

Nº

Exclusivos Partilhados



CARTA SOCIAL DO CONCELHO DA MEALHADA 

140 

emigrante (GAE), a habitação social, a loja social “roda viva”, o plano municipal para a igualdade, o 

programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados (PCAAC)26, o programa porta 65 - jovem, o projeto 

de apoio habitacional a estratos sociais economicamente carenciados (PAHESEC), o projeto “ser + família”, 

o projeto teleassistência, a rede social, o registo de cidadãos comunitários e o rendimento social de 

inserção (RSI). 

 

Quadro 109 - Rede de outras políticas, programas e medidas sociais. 

Entidade promotora Equipamento social Resposta social Grupo-slvo

Associação Cais Gabinete do Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada Campeonato nacional de futebol de rua População carenciada e/ou sem abrigo

EB2,3 Mealhada Centro de ocupação juvenil Crianças e jovens

EB2,3 Pampilhosa do Botão Centro de ocupação juvenil Crianças e jovens

Centro de Saúde da Mealhada Centro de Saúde da Mealhada Equipa local de intervenção Mealhada/Anadia Crianças e jovens com Deficiência

Banco alimentar contra a fome Família e comunidade em geral

Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

ATL da Associação Jovens Cristãos do Luso Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

ATL do Infantário Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Centro de Santo Amaro Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Centro de Saúde da Mealhada Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária da Mealhada Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Centro Social da Freguesia de Casal Comba Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Grupo Sócio Caritativo de Casal Comba Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Banco alimentar contra a fome Família e comunidade em geral

Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados Família e comunidade em geral

Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Serviço Local da Segurança Social Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada Rendimento social de inserção Beneficiários do rendimento social de inserção

Escola Secundária da Mealhada Escola Secundária da Mealhada Centro novas oportunidades Família e comunidade em geral

Santa Casa da Misericórdia da Mealhada Prolongamento de Lar de Idosos Cantina social Família e comunidade em geral

Ação social escolar Crianças e jovens

Atendimento, acompanhamento e encaminhamento Família e comunidade em geral

Banco de voluntariado da mealhada Família e comunidade em geral

Centro local de apoio à integração de imigrantes População imigrante

Escola de fim-de-semana Crianças/jovens filhos de imigrantes

Gabinete de apoio ao emigrante População emigrante

Gabinete de apoio ao jovem Crianças e jovens

Habitação social Família e comunidade em geral

Hidrosénior Pessoas idosas

Loja social “roda viva” Família e comunidade em geral

Observatório municipal do abandono e insucesso escolar Crianças e jovens

Plano municipal para a igualdade Família e comunidade em geral

Programa porta 65 - jovem Família e comunidade em geral

Projeto de apoio ao idoso Pessoas Idosas

Projeto de apoio habitacional a estratos sociais economicamente carenciados Família e comunidade em geral

Projeto “ser + família" Família e comunidade em geral

Projeto teleassistência Pessoas em situação de dependência

Rede social Família e comunidade em geral

Registo de cidadãos comunitários Cidadãos comunitários

Casa do Povo da Vacariça

Centro Comunitário do Canedo

Lar Doutor Canova Ribeiro

Centro Distrital da Segurança Social de 

Aveiro

Associação Adventista, Desenvolvimento de Recursos e Assistência

Setor de Ação Social da Câmara Municipal 

da Mealhada

Cáritas Diocesana de Coimbra

Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada

Jardim de Infância Doutora Odete Isabel

 
  

                                                                 
26 Este programa funcionou até 2013 e em 2014 foi substituído pelo fundo europeu de auxílio às pessoas mais carenciadas. 
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2.1. Infância e juventude 

 

2.1.1. Crianças e jovens 

 

2.1.1.1. Ação social escolar 

A ação social escolar promove apoios socioeducativos às famílias com crianças na educação pré-escolar e 

no 1º CEB que se encontrem numa situação socioeconómica desfavorecida e tem como objetivo promover 

a igualdade de oportunidades e o sucesso escolar. 

Estes apoios dizem respeito à alimentação, manuais e outro material escolar, sendo que os montantes a 

atribuir são estabelecidos consoante o escalão em que a capitação do agregado familiar se encontre, 

existindo dois escalões. 

 

2.1.1.2. Centro de ocupação juvenil 

Os COJ são da responsabilidade da Cáritas Diocesana de Coimbra e funcionam nos dois estabelecimentos 

de ensino do 2º e 3º CEB existentes no território municipal, a EB2,3 Mealhada e a EB2,3 Pampilhosa do 

Botão. 

Estes centros têm como objetivos fundamentais: 

 Proporcionar aos adolescentes/jovens experiências que promovam o seu crescimento como 

pessoas, satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afetiva e social; 

 Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada adolescente/jovem, 

de forma a que estes sejam capazes de se situar e expressar num clima de compreensão, 

respeito e aceitação; 

 Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade, com vista à valorização, ao 

aproveitamento e à rentabilização de todos os recursos do meio; 

 Oferecer atividades lúdico-pedagógicas/culturais que considerem a especificidade de cada grupo 

onde os adolescentes/jovens possam participar livremente. 

Para a realização destes objetivos os COJ asseguram a prestação de diversos serviços: 

 Realização de atividades lúdico-pedagógicas/culturais; 

 Prestação de cuidados adequados de higiene e segurança; 

 Colaboração com as famílias no apoio sócio familiar e na formação e educação dos 

adolescentes/jovens, favorecendo a sua participação ativa nas atividades desenvolvidas. 

Estes centros podem ainda desenvolver outras ações que sejam pertinentes à concretização dos seus 

objetivos, como iniciativas de natureza formativa e informativa. 

Esta resposta social integra um total de 137 crianças/jovens sendo que a maioria apresenta idades 

compreendidas entre os dez e os 12 anos (Figura 97). Por outro lado será de referir que a maioria, 

designadamente 71 crianças/jovens são do sexo feminino. 
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Figura 97 - Caracterização das crianças e jovens, segundo o sexo e idade, do COJ. 

 

Em relação ao local de residência verifica-se que estas crianças/jovens se encontram distribuídas pelas 

freguesias de Antes, Barcouço, Casal Comba, Luso, Mealhada, Pampilhosa, Vacariça e Ventosa do Bairro, 

bem como pelos municípios de Anadia, Ansião, Sepins e Souselas. 

 

2.1.1.3. Equipa local de intervenção Mealhada/Anadia 

A equipa local de intervenção Mealhada/Anadia desenvolve a sua atividade no âmbito geográfico dos 

municípios de Anadia e das Mealhada e abrange as crianças e suas famílias aí residentes que reúnam 

critérios de elegibilidade, definidos pelo sistema nacional de intervenção precoce na infância (SNIPI) através 

do decreto-lei n.º 281/2008. 

O objetivo desta equipa é garantir condições de desenvolvimento das crianças até aos seis anos de idade 

com alterações nas funções e estruturas do corpo que limitem o crescimento pessoal e a participação nas 

atividades típicas para a idade ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como das suas 

famílias. 

Para cumprir esta finalidade integra uma equipa pluridisciplinar constituída por duas educadoras de 

infância, uma psicóloga, uma terapeuta da fala, uma fisioterapeuta, uma educadora social, duas médicas e 

duas enfermeiras. 

Esta resposta social integra um total de 42 crianças, sendo que 29 são do sexo masculino e 13 são do sexo 

feminino. Em relação às idades, de salientar que a maioria, 19 e dez crianças, respetivamente, apresenta 4 e 

5 anos (Figura 98). 

Já no que diz respeito à caracterização das crianças, segundo atraso global de desenvolvimento de 

etiologia desconhecida, verifica-se que a maioria se deve a motivos desconhecidos (Figura 99). Por outro 

lado, verifica-se que 24 crianças são residentes no município da Mealhada e 18 são provenientes do 

município de Anadia. 

De referir que 33 crianças são acompanhadas e nove aguardam acompanhamento, devendo-se esta 

ausência de apoio à inexistência de uma educadora de infância. 
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Figura 98 - Caracterização das crianças, segundo a idade, da equipa local de intervenção Mealhada/Anadia. 

 

 
Figura 99 - Caracterização das crianças, segundo atraso global de desenvolvimento de etiologia desconhecida, da equipa local de intervenção 

Mealhada/Anadia. 

 

2.1.1.4. Escola de fim-de-semana 

A escola de fim-de-semana é uma resposta social informal dirigida aos filhos de imigrantes residentes no 

município da Mealhada e municípios limítrofes com idade entre os seis e os 12 anos onde se ensina a 

língua, história e cultura da Rússia e da Ucrânia. 

Funciona uma vez por semana, aos sábados, e atualmente tem 12 crianças inscritas que são 

acompanhadas por dois professores (um russo e um ucraniano) em regime de voluntariado. 

 

2.1.1.5. Gabinete de apoio ao jovem 

O GAJ é um espaço destinado ao jovem onde este pode recorrer por vontade própria sempre que 

necessitar e usufruir gratuitamente de um acompanhamento específico, de acordo com as áreas de 

intervenção ao seu dispor. 

Este gabinete destina-se aos jovens do município da Mealhada entre os 12 e os 24 anos de idade e tem 

como objetivos o acompanhamento clínico no âmbito da alimentação, obesidade, sexualidade, 

dependências e problemas psicológicos, a criação de um espaço juvenil, a dinamização do GAJ por parte dos 

jovens e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos jovens. 

Localizado no GAS, o GAJ é constituído por uma equipa multidisciplinar (médica, psicóloga, assistente 

social, entre outros) vocacionada para combater os problemas identificados pelos jovens. 
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2.1.1.6. Observatório municipal do abandono e insucesso escolar 

O observatório municipal do abandono e insucesso escolar foi implementado em 2007 com o objetivo de 

estudar esta problemática no município da Mealhada e verificar as suas causas nos alunos do 1º, 2º e 3º 

CEB e dos ensinos secundário e profissional. 

A recolha de informação é feita através de inquéritos enviados aos estabelecimentos de ensino municipais 

e está em análise o abandono e o insucesso escolar referente ao ano letivo 2010/2011 e 2011/2012. 

 

2.2. População adulta 

 

2.2.1. Pessoas idosas 

 

2.2.1.1. Hidrosénior 

O hidrosénior é uma iniciativa dirigida à população sénior utente das IPSS do município da Mealhada e 

tem como objetivo proporcionar bem-estar biopsicossocial, através da prática regular de exercício físico 

dentro de água. 

Esta iniciativa foi criada no âmbito da rede social da Mealhada em conjunto com as IPSS existentes no 

território municipal, com o GAS e com o setor do desporto da Câmara Municipal da Mealhada. 

No município da Mealhada existem seis IPSS aderentes e 64 utentes integrados. 

 

2.2.1.2. Projeto de apoio ao idoso 

O projeto de apoio ao idoso tem cariz gratuito e destina-se a apoiar a população idosa do município da 

Mealhada na satisfação das suas necessidades de integração, sociais e psicológicas através de uma 

estratégia de intervenção articulada, minimizadora dos fatores de exclusão e potenciadora da integração 

social. 

Este projeto foi criado no âmbito da rede social da Mealhada e tem como objetivos identificar idosos em 

situação de vulnerabilidade social, caracterizar as condições de vida dos mesmos e responder às 

necessidades identificadas através do encaminhamento para outros serviços (acompanhamento 

psicológico, apoio psicossocial e acompanhamento no acesso aos direitos de cidadania). 

No município da Mealhada existem 21 processos ativos. 

 

2.3. Família e comunidade 

 

2.3.1. Família e comunidade em geral 
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2.3.1.1. Atendimento, acompanhamento e encaminhamento 

O atendimento, acompanhamento e encaminhamento da população constitui uma das áreas de 

intervenção básica do GAS. A partir desde serviço procura-se, através de um trabalho de articulação 

interinstitucional e do aproveitamento dos recursos locais, dar as respostas mais adequadas às situações 

em presença, quer a nível individual, quer a nível familiar. 

 

2.3.1.2. Banco alimentar contra a fome 

Os BACF são instituições não governamentais, apolíticas e não confessionais que se comprometem a 

praticar uma gestão transparente obedecendo a regras estritas e idênticas para todos. 

Têm como objetivo aproveitar onde sobra para distribuir onde falta, evitando o desperdício de alimentos 

e fazendo-os chegar às pessoas que têm fome. Assumem-se, assim, como uma resposta social necessária 

mas provisória, uma vez que, de acordo com o artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-

estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 

quanto aos serviços sociais necessários. 

Para cumprirem o objetivo a que se propõem possuem uma organização logística profissional para a 

recolha, o encaminhamento, a triagem e a armazenagem de produtos alimentares, o controlo de qualidade 

e a rede de frio, correspondendo o seu equipamento, essencialmente, a um local de armazenagem dos 

produtos por grosso. 

Os BACF recebem toda a qualidade de géneros alimentares, ofertas de empresas e particulares, em 

muitos casos excedentes da produção da indústria agroalimentar, da atividade agrícola e da grande 

distribuição, e produtos de intervenção da União Europeia, sendo recolhidos, localmente e a nível nacional, 

no estrito respeito pelas normas de higiene e de segurança alimentar. A estas dádivas acrescem os 

produtos oferecidos por particulares nas campanhas de recolha efetuadas nas superfícies comerciais. 

Com os alimentos que recebem abastecem, ao longo de todo o ano, instituições caritativas e 

humanitárias, sendo que, para além da entrega gratuita de alimentos destinados às pessoas com carências 

alimentares, acompanham e partilham a ação das instituições no sentido de lutar contra a exclusão social. 

Para o abastecimento celebram acordos com as instituições de solidariedade social locais tendo em conta 

as suas características de atuação, sendo a ajuda alimentar efetuada na forma que melhor se adaptar às 

necessidades da população apoiada, através de cabazes de produtos alimentares entregues às famílias ou 

de refeições confecionadas servidas nos centros de acolhimento, distribuídas na rua ou entregues ao 

domicilio. 

A população beneficiária de BACF apresenta um total de 350 utentes, sendo os menores de 15 anos que 

apresentam valores mais significativos, designadamente 85 beneficiários (Figura 100). Nas restantes faixas 

etárias os utentes distribuem-se de forma homogénea, rondando os cerca de 50 utentes, com uma primazia 
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clara dos utentes do sexo feminino, em especial nas faixas etárias dos 26 aos 35 anos, dos 36 aos 45 anos e 

com idade superior a 56 anos. 

 

 
Figura 100 - Caracterização dos beneficiários, segundo a idade, do BACF. 

 

Os beneficiários do BACF são, na sua maioria, residentes na freguesia da Mealhada, da qual são 

provenientes 140 dos 350 utentes afetos a esta resposta social (Figura 101). A análise da relação entre os 

utentes do BACF e da população residente por freguesia corrobora este facto (Figura 102). 

 

 
Figura 101 - Freguesias de residência dos beneficiários do BACF. 

 

 
Figura 102 - Relação entre o número de beneficiários do BACF e a população residente por freguesia. 
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2.3.1.3. Banco de voluntariado da Mealhada 

A lei n.º 71/98 de 3 de novembro visa promover e garantir a todos os cidadãos a participação solidária em 

ações de voluntariado e definir as bases do seu enquadramento jurídico, definindo-o como o conjunto de 

ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de 

projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da 

comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. 

O voluntariado, enquanto expressão do exercício livre de uma cidadania ativa e solidária, obedece aos 

seguintes princípios enquadradores: 

1. O princípio da solidariedade traduz-se na responsabilidade de todos os cidadãos pela realização 

dos fins do voluntariado; 

2. O princípio da participação implica a intervenção das organizações representativas do 

voluntariado em matérias respeitantes aos domínios em que os voluntários desenvolvem o seu 

trabalho; 

3. O princípio da cooperação envolve a possibilidade de as organizações promotoras e as 

organizações representativas do voluntariado estabelecerem relações e programas de ação 

concertada; 

4. O princípio da complementaridade pressupõe que o voluntário não deve substituir os recursos 

humanos considerados necessários à prossecução das atividades das organizações promotoras, 

estatutariamente definidas; 

5. O princípio da gratuitidade pressupõe que o voluntário não é remunerado, nem pode receber 

subvenções ou donativos, pelo exercício do seu trabalho voluntário; 

6. O princípio da responsabilidade reconhece que o voluntário é responsável pelo exercício da 

atividade que se comprometeu realizar, dadas as expectativas criadas aos destinatários do 

trabalho voluntário; 

7. O princípio da convergência determina a harmonização da ação do voluntário com a cultura e 

objetivos institucionais da entidade promotora. 

O voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo 

com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma 

organização promotora. 

A qualidade de voluntário não pode, de qualquer forma, decorrer de relação de trabalho subordinado ou 

autónomo ou de qualquer relação de conteúdo patrimonial com a organização promotora. 

Consideram-se organizações promotoras as entidades públicas da administração central, regional ou local 

ou outras pessoas coletivas de direito público ou privado, legalmente constituídas, que reúnam condições 

para integrar voluntários e coordenar o exercício da sua atividade. 

Deve ser acordado entre a organização promotora e o voluntário um programa de voluntariado do qual 

possam constar, designadamente: 
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a) A definição do âmbito do trabalho voluntário em função do perfil do voluntário e dos domínios 

da atividade previamente definidos pela organização promotora; 

b) Os critérios de participação nas atividades promovidas pela organização promotora, a definição 

das funções dela decorrentes, a sua duração e as formas de desvinculação; 

c) As condições de acesso aos locais onde deva ser desenvolvido o trabalho voluntário, 

nomeadamente lares, estabelecimentos hospitalares e estabelecimentos prisionais; 

d) Os sistemas internos de informação e de orientação para a realização das tarefas destinadas aos 

voluntários; 

e) A avaliação periódica dos resultados do trabalho voluntário desenvolvido; 

f) A realização das ações de formação destinadas ao bom desenvolvimento do trabalho voluntário; 

g) A cobertura dos riscos a que o voluntário está sujeito relativamente aos prejuízos que pode 

provocar a terceiros no exercício da sua atividade, tendo em consideração as normas aplicáveis 

em matéria de responsabilidade civil; 

h) A identificação como participante no programa a desenvolver e a certificação da sua 

participação; 

i) O modo de resolução de conflitos entre a organização promotora e o voluntário. 

O banco de voluntariado da Mealhada é um espaço de encontro entre pessoas que expressam 

disponibilidade e vontade para serem voluntárias e entidades promotoras de voluntariado (organizações de 

natureza publica ou privada) que reúnem condições para integrar voluntários e coordenar o exercício da 

sua atividade em vários domínios. 

Este banco tem como objetivos sensibilizar os cidadãos e as organizações para a importância do 

voluntariado, contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre o voluntariado, divulgar projetos e 

oportunidades de voluntariado e promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado. 

No município da Mealhada existem 41 voluntários inscritos e 11 entidades promotoras de voluntariado. 

 

2.3.1.4. Campeonato nacional de futebol de rua 

O futebol de rua em Portugal, que já se tornou num campeonato nacional, tem funcionado como uma 

estratégia de seleção de jogadores que depois representam o nosso país em cada mundial. 

Este pretende ser mais um instrumento de capacitação na vida de pessoas que são diariamente ajudadas 

a viver debaixo de um teto e direciona-se para todos aqueles que vivem situações de extrema pobreza e, 

consequentemente, fragilidade habitacional, residindo em centros de acolhimento, internatos, quartos, 

habitações ilegais, habitações degradadas e habitações sociais. 

O futebol de rua é uma iniciativa da Associação CAIS que nasce da sua participação no Homeless World 

Cup, já na sua X edição, tendo a autarquia vindo a colaborar como entidade parceira. 
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2.3.1.5. Cantina social 

A cantina social insere-se na rede solidária das cantinas sociais e constitui-se como uma resposta social de 

intervenção na emergência social no âmbito do programa de emergência alimentar (PEA). 

Esta resposta social tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições diárias gratuitas, 

incluindo fins-de-semana e feriados. 

No município da Mealhada esta resposta social é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia da 

Mealhada e funciona no equipamento igualmente destinado ao Prolongamento de Lar de Idosos. 

Esta resposta social integra 17 utentes, maioritariamente do sexo masculino, designadamente 13 utentes. 

Deste modo verifica-se que a maioria dos utentes se enquadra nas faixas etárias dos 45 aos 54 aos e dos 55 

aos 64 anos, respetivamente dez e cinco utentes (Figura 103). 

 

 
Figura 103 - Caracterização dos beneficiários, segundo o sexo e idade, da cantina social. 

 

Já no que se refere às freguesias de residência, 15 utentes são oriundas da freguesia da Mealhada e 

apenas dois residem na freguesia de Antes. 

 

2.3.1.6. Centro local de apoio à integração de imigrantes 

O CLAII encontra-se associado aos centros nacionais de apoio ao imigrante (CNAI) e resulta da parceria 

estabelecida com o alto comissariado para a integração e diálogo intercultural, I.P. (ACIDI). 

Este centro constitui-se como um espaço de informação descentralizada que visa proporcionar respostas 

locais articuladas ao nível das necessidades de esclarecimento, acolhimento e integração das comunidades 

imigrantes radicadas no município e na região e tem como objetivo servir esta população qualquer que seja 

a nacionalidade, religião ou etnia, disponibilizando informação/aconselhamento nas áreas da legalização, 

saúde, educação, trabalho, nacionalidade, retorno voluntário e, quando solicitado por imigrantes em 

situação de carência económica, acompanhamento social. 

O atendimento é realizado por um técnico com formação específica nos procedimentos inerentes à 

legalização e outras matérias relacionadas com imigração e deverá estar dotado de um posto multimédia 
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com acesso à rede nacional de informação ao imigrante e de um telefone com acesso à linha SOS imigrante, 

bem como de materiais informativos relevantes. 

 

2.3.1.7. Centro novas oportunidades 

A educação de adultos está em constante mudança e o conceito da educação/aprendizagem ao longo da 

vida tem vindo a transformar a sociedade e a enraizar-se em todas as camadas sociais. 

O processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) é uma das ofertas de 

qualificação na área da educação/aprendizagem ao longo da vida. De formato distinto, veio colmatar, 

juntamente com outras medidas, o encerramento dos cursos complementares noturnos e do ensino 

recorrente. 

Este processo consiste numa via pedagógica que pretende conferir uma qualificação ao nível dos 4º, 6º, 

9º ou 12º anos e enfatiza as competências já adquiridas ao longo da vida, constituindo um fator importante 

para o desenvolvimento pessoal e social dos adultos numa perspetiva de desenvolvimento local. 

No município da Mealhada, o centro novas oportunidades (CNO) funciona na Escola Secundária da 

Mealhada. Dados referentes a Fevereiro de 2013 demonstram a elevada adesão dos munícipes, tendo em 

conta os 837 processos ao nível do ensino básico e os 1152 ao nível do ensino secundário, num total de 

1989 processos (Quadro 110). 

 

Quadro 110 - Adultos inscritos no centro de novas oportunidades por estado e nível de ensino em fevereiro de 2013. 

Nº % Nº % Nº %

Inscrito 7 1 8 1 15 1

Em acolhimento 30 4 28 2 58 3

Em diagnóstico 6 1 12 1 18 1

Encaminhado processo 20 2 29 3 49 2

Encaminhado 19 2 257 22 276 14

Em reconhecimento 44 5 71 6 115 6

Certificação Pedida 1 0 0 1 0

Certificado parcial 3 0 1 0 4 0

Certificado 370 44 118 10 488 25

Desistente 206 25 256 22 462 23

Transferido 49 6 216 19 265 13

Suspenso 82 10 156 14 238 12

Total 837 100 1152 100 1989 100

Ensino 

básico

Ensino 

secundário
Total

Estado

 
 

2.3.1.8. Gabinete de apoio ao emigrante 

O GAE consiste num espaço de atendimento que tem como missão prestar apoio a munícipes que estejam 

ou tenham estado emigrados, aos que pretendem regressar, aos que residem ainda no país de acolhimento 

e àqueles que desejam emigrar. 

Este gabinete resulta da parceria estabelecida entre Câmara Municipal da Mealhada (CMM) e a Direção-

Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP). 
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2.3.1.9. Habitação social 

A intervenção ao nível do parque de habitação social, inserida no Pelouro de Ação Social, tem assentado 

nos últimos anos essencialmente em duas grandes linhas estratégicas de ação: 

 Reabilitação e requalificação dos bairros municipais e espaços envolventes; 

 Divulgação e informação aos munícipes do programa municipal de incentivo à recuperação do 

património edificado (PIRPEC) e de programas nacionais de arrendamento e reabilitação, 

nomeadamente o programa porta 65 - jovem, o regime especial de comparticipação na 

recuperação de imóveis arrendados (RECRIA), o regime especial de comparticipação e 

financiamento na recuperação de prédios urbanos em regime de propriedade horizontal 

(RECRIPH), o regime de apoio à recuperação habitacional em áreas urbanas antigas (REHABITA), 

o programa de solidariedade e apoio à recuperação de habitação (SOLARH) e o programa de 

financiamento para acesso à habitação (PROHABITA). 

No município da Mealhada é possível observar a presença de dois bairros sociais designadamente o Bairro 

Social do Canedo, no qual se encontram 78 pessoas distribuídas por 24 habitações da Câmara Municipal da 

Mealhada, e o Bairro social da Póvoa/Mealhada, no qual se encontram 32 pessoas distribuídas por dez 

habitações do município. Acresce ainda o bairro Comendador Melo Pimenta, localizado na freguesia do 

Luso, da responsabilidade da Igreja de Luso, que, embora não se enquadrando como habitação social, 

apresenta rendas de baixo valor. 

 

2.3.1.10. Loja social “roda viva” 

A equidade territorial no acesso aos direitos de cidadania, nomeadamente nos domínios da educação, 

saúde, habitação, justiça, proteção social e solidariedade, é uma condição indispensável num território 

municipal coeso e com capacidade de ajudar. 

O município da Mealhada, enquanto ator responsável pela implementação de políticas de proteção social, 

tem um papel determinante na elaboração de estratégias que visem o desenvolvimento social integrado e o 

progresso económico de toda a sociedade, bem como na criação de respostas sociais inovadoras e 

sustentáveis. 

A loja social “roda viva” é uma resposta social solidária de intervenção e emergência na área social que 

pretende ser uma estrutura de atendimento e acompanhamento aos problemas sociais existentes. 

Tem como objetivo promover a melhoria das condições de vida das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social ou carência económica através da recolha de bens materiais de natureza diversa 

(alimentos, roupa, mobiliário, eletrodomésticos, material lúdico-pedagógico e informático) a partir da rede 

de solidariedade local e posterior gestão. 

Através da sua atuação pretende, também, potenciar o envolvimento da sociedade civil e empresas na 

recolha de bens, contribuindo, deste modo, para o incremento da solidariedade e responsabilidade social, 

bem como para o incentivar e o dinamizar do serviço de voluntariado. 
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No município da Mealhada existem 158 agregados em acompanhamento. 

 

2.3.1.11. Plano municipal para a igualdade 

O artigo 13º da Constituição da Republica Portuguesa define a igualdade entre homens e mulheres como 

um dos seus princípios fundamentais, constituindo a sua promoção uma das tarefas fundamentais do 

Estado. 

Pela proximidade aos cidadãos, os municípios são atualmente agentes privilegiados para a conceção, 

implementação, desenvolvimento e disseminação de políticas de igualdade de género. 

Constituindo a igualdade de género um forte indicador de democracia, ao promover uma sociedade mais 

progressista e com elevados índices de justiça social, o município da Mealhada pretende adotar uma 

estratégia que promova uma cultura de igualdade de género, devendo esta ser transversal a todas as áreas 

de intervenção do território municipal, nomeadamente a educação, a cultura, a solidariedade social e o 

desporto. 

A entidade promotora desta iniciativa é a ADELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e 

Mondego, tendo como entidade parceira a autarquia. 

 

2.3.1.12. Programa comunitário de ajuda alimentar a carenciados27 

O PCAAC é uma ação anualmente promovida pela Comissão e executada pelos Estados-membros, que, 

utilizando as existências de intervenção de vários produtos agrícolas, visa distribuir produtos alimentares às 

pessoas mais necessitadas na Comunidade Europeia. 

A origem desta ação encontra-se nas medidas tomadas pela Comunidade Europeia, durante o Inverno 

excecionalmente frio de 1986/87, que permitiram a distribuição de vários géneros alimentícios às pessoas 

mais necessitadas na Comunidade. 

Sendo a Comunidade detentora, através das existências de intervenção de vários produtos agrícolas, dos 

meios para contribuir para o bem-estar das pessoas mais necessitadas e sendo conforme aos objetivos da 

Política Agrícola Comum, a redução das existências a um nível normal, o Conselho adotou o Regulamento 

(CEE) n.º 3730/87, de 10 de Dezembro, que “estabelece as regras gerais para o fornecimento a 

determinadas organizações de géneros alimentícios provenientes das existências de intervenção para 

distribuição às pessoas mais necessitadas na Comunidade”. 

A Comissão, através do Regulamento (CEE) n.º 3149/92, de 29 de Outubro, estabeleceu as normas de 

execução para o fornecimento de géneros alimentícios proveniente das existências de intervenção a favor 

das pessoas mais necessitadas da Comunidade. 

                                                                 
27 Atual fundo europeu de auxílio às pessoas mais carenciadas. 
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Portugal, enquanto Estado-membro da Comunidade, de acordo com este Regulamento, informa 

anualmente a Comissão, até 15 de Fevereiro do ano que precede o período de execução do plano anual de 

distribuição, do seu desejo de realizar o PCAAC. 

Cabe à Comissão adotar o plano anual de distribuição, discriminado por Estado-membro, de produtos 

provenientes das existências de intervenção. 

Para a repartição dos recursos existentes, entre os Estados-membros que manifestaram o desejo de 

executar a ação, a Comissão toma em consideração o número de pessoas mais necessitadas nos Estados-

membros em causa, bem como a experiência e as utilizações registadas nos exercícios anteriores. 

O tipo de produtos alimentares a distribuir depende dos produtos agrícolas provenientes das existências 

de intervenção. 

Podem ser beneficiários do PCAAC, desde que em território nacional, todas as famílias/pessoas e 

instituições/utentes, cuja situação de dependência social e financeira for constatada e reconhecida. 

A população utente do PCAAC do município da Mealhada integra 672 beneficiários, sendo que os 

menores de 15 e os maiores de 56 anos são as idades com mais representatividade (Figura 104). 

 

 
Figura 104 - Caracterização dos beneficiários, segundo o sexo e idade, do PCAAC. 

 

Os Beneficiários do PCAAC são, na sua maioria, residentes na freguesia da Pampilhosa, da qual são 

provenientes 252 utentes (Figura 105). 

 

 
Figura 105 - Freguesias de residência dos beneficiários do PCAAC. 
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Pela associação entre número de titulares por freguesia com a população residente, constata-se que, de 

igual modo, a freguesia da Pampilhosa se apresenta como a mais problemática (Figura 106). 

 

 
Figura 106 - Relação entre o número de beneficiários do PCAAC e a população residente por freguesia. 

 

2.3.1.13. Programa porta 65 - jovem 

O programa porta 65 - jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, podendo 

estes concorrer isoladamente, constituídos em agregados ou em coabitação. 

Podem candidatar-se jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos (no caso de casais 

de jovens um dos elementos pode ter até 32 anos), desde que reúnam as seguintes condições: 

 Sejam titulares de um contrato de arrendamento celebrado no âmbito do novo regime do 

arrendamento urbano (NRAU) ou do regime transitório previsto no seu título II do capítulo I; 

 Não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público à 

habitação; 

 Nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou arrendatário para fins 

habitacionais de outro prédio ou fração habitacional; 

 Nenhum dos jovens membros do agregado seja parente ou afim do senhorio. 

Este programa de incentivo ao arrendamento de habitação para residência permanente atribui aos 

candidatos (mais pontuados) uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal, que poderá 

chegar aos 50%. 

A autarquia, no âmbito do protocolo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P. (IHRU), presta todo o apoio, quer em termos de informações, quer na instrução das 

candidaturas, através do GAS. 

 

2.3.1.14. Projeto de apoio habitacional a estratos sociais economicamente carenciados 

O PAHESEC é uma medida de apoio à execução de obras destinada à melhoria das condições de 

habitabilidade de agregados familiares com uma ou mais pessoas residentes no município da Mealhada e 

que se encontrem em situação de comprovada carência económica. 
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Este projeto integra a realização e/ou o acompanhamento de obras de reconstrução, conservação, 

alteração ou ampliação em habitações e pode ser concretizado através das formas e dos limites a seguir 

indicados: 

 Elaboração de projetos de arquitetura e de especialidade, bem como de outros elementos 

técnicos necessários ao licenciamento ou autorização, sendo estes efetuados pelos serviços 

municipais e condicionados à sua disponibilidade; 

 Encargos com mão-de-obra até 10000€; 

 Fornecimento de materiais até 5000€. 

Podem beneficiar deste projeto as pessoas que reúnam, cumulativamente, as condições previstas no 

artigo 1º e ainda as seguintes: 

 Sejam proprietários ou usufrutuários de uma única habitação ou detentores do direito de 

habitação; 

 Residam com carácter de permanência há pelo menos 3 anos numa habitação, salvo em casos 

excecionais devidamente justificados ou caso esteja em causa a saúde e/ou segurança do 

agregado familiar; 

 Tenham um rendimento médio mensal bruto per capita nos doze meses imediatamente 

anteriores ao da apresentação do pedido dentro dos seguintes limites: 

 Agregado familiar constituído por um elemento até 80% do indexante dos apoios sociais 

(IAS); 

 Agregado familiar constituído por dois elementos até 70% do IAS; 

 Agregado familiar constituído por três elementos até 60% do IAS; 

 Agregado familiar constituído por quatro (ou mais) elementos até 50% do IAS. 

 

2.3.1.15. Projeto “ser + família” 

O projeto “ser + família” pretende, através de uma ação sistemática, contínua e sustentada e da 

integração do conjunto de respostas sociais do GAS da autarquia, intervir junto das famílias em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social e económica. 

A articulação com o conjunto de recursos locais existentes, não só do ponto de vista dos materiais, 

equipamentos e instalações, mas também ao nível dos técnicos com formação específica para a abordagem 

de temáticas inerentes à família e à parentalidade, permite garantir a sustentabilidade deste projeto, bem 

como assegurar resultados efetivos a curto, médio e longo prazo. 

Este projeto tem como objetivos: 

 Promover a intervenção direcionada para a família em contexto individual ou de grupo, 

garantindo um espaço seguro e de confiança para a reflexão sobre práticas parentais e outras 

questões da esfera familiar; 
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 Desenvolver competências pessoais e sociais no exercício da parentalidade, enquanto processo 

dinâmico em permanente atualização, reconhecendo e valorizando o papel fundamental dos pais 

na educação e no desenvolvimento dos filhos, a especificidade de cada família e a diversidade de 

contextos socioculturais e, assim, identificar fatores de risco e de proteção; 

 Promover redes formais e informais de apoio à família, de forma a garantir o acesso a respostas 

concertadas e adequadas às suas características e necessidades específicas. 

Ao nível das atividades destacam-se as seguintes: 

 Apoio familiar e aconselhamento parental (sessões de informação e formação dirigidas a grupos 

de pais, com a eventual colaboração de técnicos externos ao serviço com formação adequada a 

algumas das temáticas a abordar); 

 Intervenção familiar (sessões dirigidas a pais e/ou familiares de crianças e jovens em consulta de 

psicologia ou noutras situações sinalizadas pelo GAS); 

 Apoio psicológico (consulta de psicologia para crianças, jovens e adultos em situação 

socioeconómica desfavorecida); 

 Apoio psicossocial (articulação institucional e encaminhamento social de famílias para respostas 

sociais adequadas e integradas); 

 Formação profissional (ações de formação para profissionais com intervenção no domínio da 

ação social, especificamente no que concerne ao trabalho com famílias). 

 

2.3.1.16. Projeto teleassistência 

O projeto teleassistência tem como objetivo garantir o acompanhamento a todas as pessoas que 

comprovarem necessitar por razões de velhice, doença, incapacidade, deficiência ou isolamento, 

independentemente da sua condição económica. 

Este projeto assenta num serviço telefónico inovador e fiável equacionado para melhorar a qualidade 

de vida, saúde, segurança e autoestima dos seus utilizadores através do pronto auxílio durante 24 horas 

por dia e 365 dias por ano, permitindo, deste modo, que todos aqueles que se encontrem em situação de 

dependência, bem como pessoas plenamente autónomas, mas que desejem sentir-se protegidas, 

disponham de uma resposta imediata em qualquer situação de urgência/emergência, segurança ou 

solidão. 

O serviço telefónico é suportado por equipamentos disponibilizados ao utente e o atendimento é feito 

por profissionais dedicados e com formação. 

No município da Mealhada o projeto teleassistência é promovido no âmbito do protocolo entre a 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego (CIM-BM) e a autarquia e é constituído por um sistema 

fixo e móvel. 

Este projeto teve o seu início em Abril de 2012, através de uma fase experimental que envolveu a 

sinalização de 10 munícipes e, após este período, a CMM tem, desde setembro do mesmo ano, 10 
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equipamentos instalados, dos quais 7 são da empresa HelpPhone (sistema fixo) e 3 são da empresa TCARE 

(sistema móvel). 

Conforme os critérios de atribuição definidos pelo GAS, 7 equipamentos têm a comparticipação da 

Câmara Municipal da Mealhada (custo total do aluguer e 50% do custo das chamadas) e 3 são suportados 

na totalidade pelos utentes (custo total do aluguer e das chamadas). 

A autarquia elaborou internamente os critérios de atribuição para acesso ao projeto teleassistência, a 

ficha de identificação dos utentes e a ficha de registo de ocorrência individual, encontrando-se 

presentemente em curso a elaboração das normas de funcionamento pelo GAS. 

 

2.3.1.17. Rede social 

A rede social da Mealhada, prosseguindo todos os objetivos consagrados, visa o planeamento estratégico 

da intervenção social local e assenta num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica, articulando a 

participação dos diferentes agentes locais para o desenvolvimento social. 

Anualmente a rede social da Mealhada define um plano de trabalhos para o Núcleo Executivo (NE) e um 

plano de atividades institucionais em conjunto com as IPSS municipais. 

Com 32 entidades parceiras, o Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Mealhada reúne em plenário duas 

vezes por ano. 

 

2.3.1.18. Registo de cidadãos comunitários 

O registo de cidadãos comunitários, de acordo com a lei n.º 37/2006 de 9 de agosto, artigo 14º, formaliza 

o direito de residência e deve ser feito por cidadãos da União Europeia (UE) cuja estada no território 

nacional se prolongue por um período superior a três meses. 

Este registo deve ser efetuado no prazo de 30 dias após decorridos os três meses da entrada em território 

nacional e sobre este serviço incide uma taxa de emissão no valor de 15€. 

 

2.3.1.19. Rendimento social de inserção 

O RSI, criado pela lei n.º 13/2003 de 21 de maio, posteriormente alterada pela lei n.º 45/2005 de 29 de 

agosto, e regulamentado pelo decreto-lei n.º 283/2003 de 8 de novembro, posteriormente alterado pelo 

decreto-lei n.º 42/2006 de 23 de fevereiro, consiste numa prestação incluída no subsistema de 

solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos 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. 

A atribuição do direito ao RSI depende da verificação cumulativa dos requisitos e das condições seguintes: 

a) Possuir residência legal em Portugal; 
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b) Não auferir rendimentos ou prestações sociais, próprios ou do conjunto dos membros que 

compõem o agregado familiar, superiores aos definidos na presente lei; 

c) Assumir o compromisso, formal e expresso, de subscrever e prosseguir o programa de inserção 

legalmente previsto, designadamente através da disponibilidade ativa para o trabalho, para a 

formação ou para outras formas de inserção que se revelarem adequadas; 

d) Fornecer todos os meios probatórios que sejam solicitados no âmbito da instrução do processo, 

nomeadamente ao nível da avaliação da situação patrimonial, financeira e económica do 

requerente e da dos membros do seu agregado familiar; 

e) Permitir à entidade distrital competente da segurança social o acesso a todas as informações 

relevantes para efetuar a avaliação referida na alínea anterior. 

O montante da prestação a atribuir varia em função da composição do agregado familiar do titular do 

direito ao RSI e de acordo com as seguintes regras: 

a) Por cada indivíduo maior, até ao segundo, 100% do montante da pensão social; 

b) Por cada indivíduo maior, a partir do terceiro, 70% do montante da pensão social; 

c) Por cada indivíduo menor, 50% do montante da pensão social; 

d) Por cada indivíduo menor, 60% do montante da pensão social, a partir do terceiro filho. 

A decisão sobre o requerimento para reconhecimento do direito ao RSI e de atribuição da prestação, bem 

como o respetivo pagamento, incumbe à entidade distrital da segurança social da área de residência do 

requerente. 

A aprovação dos programas de inserção, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e ainda o 

acompanhamento e avaliação da respetiva execução competem aos núcleos locais de inserção. 

Começando por uma análise das faixas etárias dos elementos dos agregados familiares dos beneficiários 

do RSI (Figura 107), conclui-se que as faixas etárias com maior representatividade são as dos 6 aos 18 anos 

(24), dos 45 aos 54 anos (21) e dos 35 a 44 anos (17). 

 

 
Figura 107 - Caracterização dos elementos dos agregados familiares dos beneficiários, segundo a idade, do RSI. 

 
Os elementos dos agregados familiares dos beneficiários do RSI são, na sua maioria, residentes nas 

freguesias da Pampilhosa (26), Mealhada (24) e Luso (18), enquanto nas restantes freguesias os valores são 

residuais (Figura 108). 
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Figura 108 - Freguesias de residência dos elementos dos agregados familiares dos beneficiários do RSI. 

 

Contudo, pela análise da figura que relaciona o número de elementos dos agregados familiares dos 

beneficiários do RSI por freguesia com a população residente da mesma, constata-se que as freguesias de 

Antes, Luso e Pampilhosa são as mais problemáticas (Figura 109). 

 

 
Figura 109 - Relação entre o número de elementos dos agregados familiares dos beneficiários do RSI e a população residente por freguesia. 

 

3. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

As comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ), criadas pela lei n.º 147/99 de 1 de setembro, 

posteriormente alterada pela lei n.º 31/2003 de 22 de agosto, e regulamentadas pelo decreto-lei n.º 332-

B/2000 de 30 de dezembro, são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam 

promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Exercem as suas atribuições em 

conformidade com a lei e deliberam com imparcialidade e independência. 

As autoridades administrativas e entidades policiais, bem como as pessoas singulares e coletivas que para 

tal sejam solicitadas têm o dever de colaborar com as CPCJ no exercício das suas funções. 

As instalações e os meios materiais de apoio, nomeadamente um fundo de maneio, necessários ao 

funcionamento das CPCJ são assegurados pelo município, podendo, para o efeito, ser celebrados protocolos 

de cooperação com os serviços do Estado representados na comissão nacional de proteção de crianças e 

jovens em risco. 
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As CPCJ exercem a sua competência na área do município onde têm sede, no entanto, nos municípios com 

maior número de habitantes e quando tal se justifica, podem ser criadas várias, com competências numa ou 

mais freguesias. 

Funcionam em modalidade alargada ou restrita. À comissão alargada compete desenvolver ações de 

promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem. Funciona em plenário 

ou por grupos de trabalho para assuntos específicos e o plenário reúne com a periodicidade exigida pelo 

cumprimento das suas funções, no mínimo de dois em dois meses. À comissão restrita compete intervir nas 

situações em que uma criança ou jovem está em perigo. Funciona em permanência e o plenário reúne 

sempre que convocado pelo presidente, no mínimo com periodicidade quinzenal, e distribui entre os seus 

membros as diligências a efetuar nos processos de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens 

em perigo. 

Os membros da CPCJ representam e obrigam os serviços e as entidades que os designam, sendo que as 

suas funções têm carácter prioritário relativamente às que exercem nos respetivos serviços. São designados 

por um período de dois anos, renovável, não podendo prolongar-se por mais de seis anos consecutivos. 

A intervenção para promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo tem lugar quando 

os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de ação ou omissão de terceiros ou 

da própria criança ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa das 

seguintes situações: 

a) Está abandonada ou vive entregue a si própria; 

b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; 

c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; 

d) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e 

situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 

e) Está sujeita, 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 representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes 

oponham de modo adequado a remover essa situação. 

No município da Mealhada a população sinalizada pela CPCJ é constituída por 114 utentes, 64 do sexo 

masculino e 50 do sexo feminino, inseridos, sobretudo, nas faixas etárias do 11 aos 14 anos e dos 15 aos 17 

anos (Figura 110). 
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Figura 110 - Caracterização das crianças e jovens, segundo a idade, da CPCJ. 

 

Em relação às freguesias de residência é possível observar que o maior número de crianças sinalizadas 

reside nas freguesias da Pampilhosa e da Mealhada (Figura 111). Contudo, pela análise da figura que 

relaciona o número de crianças e jovens por freguesia com a população residente, constata-se que é a 

freguesia de Antes que se revela mais problemática (Figura 112). 

 

 
Figura 111 - Freguesias de residência das crianças e jovens da CPCJ. 

 

 
Figura 112 - Relação entre o número de crianças e jovens da CPCJ e a população residente no grupo etário dos 0 aos 19 anos por freguesia. 

 

No que respeita à intervenção (Figura 113), além de motivos diversos não especificados ou não aplicáveis, 

destacam-se, claramente, a negligência (24 crianças), a exposição a modelos de comportamento desviante 

(10 crianças) e a categoria de “assume comportamentos desviantes” (10 crianças). 
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Figura 113 - Caracterização das crianças e jovens, segundo os motivos de intervenção, da CPCJ. 

 

4. MECANISMOS DE INTERVENÇÃO INTEGRADA 

As transformações aceleradas e intensas da realidade a que temos vindo a assistir obrigam a que a ação 

social adote uma perspetiva atenta e flexível na análise e compreensão dos problemas sociais. 

O que está em causa é a capacidade de responder de uma forma adequada aos problemas do tempo, 

atendendo às condições e aos fatores que os produzem, às suas tendências evolutivas e aos princípios e 

valores sociais que devem ser salvaguardados. 

Para dar resposta às novas exigências, a ação social tem de aprender e de mudar o modelo de atuação, 

integrando novas componentes e descobrindo outras formas de abordagem. 

Um funcionamento integrado entre diferentes parceiros que melhore a qualidade da oferta e a eficácia da 

ação social, graças às sinergias que a cooperação interdisciplinar pode gerar, é um elemento chave para a 

sua evolução. 

Configura-se, assim, uma ação social que ultrapassa os seus limites tradicionais e vai ao encontro dos 

problemas e das reais necessidades da população. 

No município da Mealhada é possível observar a existência de atividades de animação e de apoio à família 

(AAAF), componente de apoio à família (CAF) e atividades de enriquecimento curricular (AEC), bem como 

de uma unidade de média duração e reabilitação e uma unidade de longa duração e manutenção, que 

integram a rede nacional de cuidados continuados integrados (Quadro 111). 

 
Quadro 111 - Rede de mecanismos de intervenção integrada. 

Freguesias Entidade promotora Equipamento social Resposta social Grupo-alvo

Câmara Municipal da Mealhada − AAAF, CAF e AEC Crianças e jovens

Centro de Saúde de Mealhada Centro de Saúde de Mealhada
Equipa de cuidados continuados 

integrados
Dependentes funcionais

Santa Casa da Misericórdia da Mealhada
Unidade de Média Duração e Reabilitação do 

Hospital da Misericórdia da Mealhada
Unidade de média duração e reabilitação

Pessoas em situação de 

dependência

Mealhada
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4.1. Atividades de animação e de apoio à família, componente de apoio à família e atividades de 
enriquecimento curricular 

As alterações observadas ao longo dos últimos anos na organização familiar e social têm condicionado 

fortemente as políticas sociais e educativas dos diferentes Governos, que, perante as profundas 

transformações, têm sido colocados perante o desafio de operacionalizar um conjunto de medidas de apoio 

às famílias na educação dos seus filhos. 

A oferta das AAAF, da CAF e das AEC nos estabelecimentos de educação e ensino público nos quais 

funcionem a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico são uma das diferentes formas de prestar 

auxílio às famílias na difícil tarefa de educar os seus filhos. 

As autarquias, as associações de pais, as IPSS e outras entidades assumem um papel de parceiros 

insubstituíveis em todo este processo. 

 

4.1.1. Atividades de animação e de apoio à família 

De acordo com o despacho n.º 9265-B/2013, consideram-se AAAF as que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades 

educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

De oferta obrigatória pelos estabelecimentos de educação pré-escolar, as AAAF devem decorrer, 

preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para o efeito, sem prejuízo do recurso a outros 

espaços escolares, e devem ser implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do 

protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de municípios Portugueses (ANMP), no 

âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo da 

possibilidade de virem a ser desenvolvidas por associações de pais, IPSS ou outras entidades que promovam 

este tipo de resposta social. 

A totalidade dos estabelecimentos de educação pré-escolar do município da Mealhada disponibiliza AAAF, 

designadamente almoço e lanche, sendo que a refeição é feita, maioritariamente, na própria instituição, 

com exceção dos JI´s Mealhada, Pampilhosa e Quinta do Valongo (Quadro 112). 

O número de crianças abrangidas na totalidade do território concelhio é de 156 crianças, destacando-se 

os valores dos JI’s, Pampilhosa e Mealhada, com 42 e 28 crianças, respetivamente. 

Em termos de prolongamento de horário, verifica-se que este é feito, maioritariamente na própria 

instituição, sendo que a dinamização fica também a cargo da própria instituição na maioria dos casos, com 

exceção dos JI´s Mealhada, Pampilhosa e Quinta do Valongo. 

A análise da freguesia de residência dos utentes que integram as atividade de animação e de apoio à 

família revela que a maioria reside nas freguesias da Pampilhosa, Casal Comba e Mealhada, não se 

registando a presença de qualquer utente residente nas freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro, bem 

como de outros municípios (Figura 114). 
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Quadro 112 - Caracterização geral das AAAF. 

P
e
q

u
e
n

o
-a

lm
o

ç
o

A
lm

o
ç
o

L
a
n

c
h

e

C
o

n
fe

c
ç
ã
o

 p
ró

p
ri

a

C
a
te

ri
n

g

O
u

tr
a

In
s
ti

tu
iç

ã
o

O
u

tr
a

In
s
ti

tu
iç

ã
o

O
u

tr
a

In
s
ti

tu
iç

ã
o

O
u

tr
a

JI Antes x x x x 18 x x

JI Carqueijo x x x x 9 x x

JI Casal Comba x x x x 13 x x

JI Vimieira x x x x 8 x x

JI Luso x x x x 16 x x

JI Mealhada x x x x 28 x x
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JI Quinta do Valongo x x x x 10 x x

JI Vacariça x x x x 11 x x
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Figura 114 - Freguesias de residência das crianças das AAAF. 

 

4.1.2. Componente de apoio à família 

Considera-se CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1º 

ciclo do ensino básico antes e ou depois da componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como 

durante os períodos de interrupção letiva.  

A CAF é implementada por autarquias, associações de pais, IPSS ou por outras entidades que promovam 

este tipo de resposta social, mediante acordo com os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, e 

deve desenvolver-se, preferencialmente, em espaços não escolares. Na ausência de instalações 

exclusivamente destinadas à CAF, podem ser utilizados para o seu desenvolvimento os espaços escolares, 

desde que não condicione o adequado e regular funcionamento das componentes do currículo e das AEC. 

A totalidade dos estabelecimentos de 1º CEB do município da Mealhada disponibiliza atividades de CAF, 

designadamente almoço, sendo este feito na própria instituição em todos os casos considerados, sendo que 

apenas o centro escolar da Pampilhosa recorre a uma entidade externa para a confeção da refeição 

(Quadro 113). 
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Quadro 113 - Caracterização geral da CAF. 
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O número de crianças abrangidas na totalidade do território concelhio é de 579 crianças, destacando-se 

os valores da EB1 Mealhada e do centro escolar da Pampilhosa, com 183 e 199 alunos, respetivamente. 

Em termos de prolongamento de horário, verifica-se que este é feito na própria instituição, com exceção 

do centro escolar da Pampilhosa, sendo que a dinamização fica a cargo da própria instituição na totalidade 

dos estabelecimentos de ensino. 

A análise da freguesia de residência dos utentes que integram as atividade de animação e de apoio à 

família revela que a maioria reside nas freguesias da Pampilhosa e Mealhada, das quais são provenientes 

199 e 183 crianças, respetivamente. Nas restantes freguesia do município da Mealhada, e com exceção da 

freguesia de Ventosa do Bairro, os valores são bastante inferiores (Figura 115). 

 

 
Figura 115 - Freguesias de residência das crianças da CAF. 

 

4.1.3. Atividades de enriquecimento curricular 

Consideram-se AEC no 1º ciclo do ensino básico as atividades educativas e formativas que incidam na 

aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, 

científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de 

educação para a cidadania. 
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A análise das AEC presentes nos estabelecimentos afetos ao 1º CEB do município da Mealhada revela que 

a maioria dos alunos se encontra inscrito na atividade de Atividade Física e Desportiva, designadamente 

480, imediatamente seguida pela Música, com 417, e pelo Inglês, com 324 (Quadro 114). Por outro lado, e 

naturalmente, são as freguesias da Mealhada e da Pampilhosa que apresentam os maiores quantitativos de 

alunos inscritos nestas atividades. 

 

Quadro 114 - Caracterização geral das AEC. 

Freguesias
Estabelecimentos de 

ensino

Atividade Física e 

Desportiva
Inglês Música

Antes EB1 Antes 28 17 24

Barcouço EB1 Barcouço 54 51 44

Casal Comba EB1 Casal Comba 37 23 38

Luso EB1 Luso 58 35 53

Mealhada EB1 Mealhada 138 75 116

Pampilhosa
Centro Escolar da 

Pampilhosa
138 103 122

Vacariça EB1 Vacariça 27 20 20

480 324 417Total
 

 

Da análise da freguesia de residência dos utentes que integram as atividades de enriquecimento 

curricular é possível observar que, uma vez mais, são as freguesias da Mealhada e da Pampilhosa que 

apresentam os valores mais significativos, com 162 e 155 crianças inscritas (Figura 116). Embora relevantes, 

os valores registados nas restantes freguesias do município da Mealhada são claramente inferiores. 

 

 
Figura 116 - Freguesias de residência das crianças das AEC 

 

4.2. Rede nacional de cuidados continuados integrados 

A rede nacional de cuidados continuados integrados, criada pelo decreto-lei n.º 101/2006 de 6 de junho, é 

constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e ou apoio social, e de cuidados e 

ações paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os hospitais, os centros 

de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as autarquias locais e 

organiza-se em dois níveis territoriais de operacionalização, regional e local. 
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O objetivo geral da rede nacional de cuidados continuados integrados é a prestação de cuidados 

continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de 

dependência, sendo os seus objetivos específicos: 

a) A melhoria das condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência, 

através da prestação de cuidados continuados de saúde e ou de apoio social; 

b) A manutenção das pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder, no domicílio, 

sempre que mediante o apoio domiciliário possam ser garantidos os cuidados terapêuticos e o 

apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida; 

c) O apoio, o acompanhamento e o internamento tecnicamente adequados à respetiva situação; 

d) A melhoria contínua da qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde e de apoio 

social; 

e) O apoio aos familiares ou prestadores informais, na respetiva qualificação e na prestação dos 

cuidados; 

f) A articulação e coordenação em rede dos cuidados em diferentes serviços, sectores e níveis de 

diferenciação; 

g) A prevenção de lacunas em serviços e equipamentos, pela progressiva cobertura a nível nacional, 

das necessidades das pessoas em situação de dependência em matéria de cuidados continuados 

integrados e de cuidados paliativos. 

Os cuidados continuados integrados, incluídos no serviço nacional de saúde (SNS) e no sistema de 

segurança social, assentam nos paradigmas da recuperação global e da manutenção, entendidos como o 

processo ativo e contínuo, por período que se prolonga para além do necessário para tratamento da fase 

aguda da doença ou da intervenção preventiva, e compreendem: 

a) A reabilitação, a readaptação e a reintegração social; 

b) A provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida, mesmo em situações irrecuperáveis. 

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por unidades de internamento, unidades de 

ambulatório, equipas hospitalares e equipas domiciliárias. 

Constituem unidades de internamento as: 

 Unidades de convalescença; 

 Unidades de média duração e reabilitação; 

 Unidades de longa duração e manutenção; 

 Unidades de cuidados paliativos. 

Constitui unidade de ambulatório a unidade de dia e de promoção da autonomia. 

São equipas hospitalares as: 

 Equipas de gestão de altas; 

 Equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos. 

São equipas domiciliárias as: 
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 Equipas de cuidados continuados integrados; 

 Equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. 

A prestação de cuidados continuados integrados no município da Mealhada é assegurada pela unidade de 

média duração e reabilitação do Hospital da Misericórdia da Mealhada e pela equipa de cuidados 

continuados integrados do centro de saúde de Mealhada. 

 

4.2.1. Unidade de média duração e reabilitação 

A unidade de média duração e reabilitação é uma unidade de internamento, com espaço físico próprio, 

articulada com o hospital de agudos para a prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio 

psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de 

processo patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável . 

Esta tem como principal finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa que 

se encontre na situação supracitada. 

O período de internamento tem uma previsibilidade superior a 30 e inferior a 90 dias consecutivos por 

cada admissão e pode coexistir com a unidade de convalescença ou com a unidade de longa duração e 

manutenção. 

A unidade de média duração e reabilitação pode diferenciar-se na prestação de cuidados clínicos, de 

reabilitação e sociais a pessoas com patologias específicas. 

A unidade de média duração e reabilitação integra indivíduos de diferentes faixas etárias, mas sobretudo 

utentes com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos e com idades superiores a 85 anos, 

designadamente 24 e 37 utentes (Figura 117). 

 

 
Figura 117 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e idade, da unidade de média duração e reabilitação. 

 

Em relação à caraterização dos utentes segundo o sexo e o estado civil (Figura 118) do total de 31 utentes 

afetos a esta resposta social, de referir a predominância de utentes casado (61) e viúvos (46). 

Já no que diz respeito à caraterização dos utentes segundo a situação de apoio familiar, de referir que a 

maioria ainda reside com o cônjuge, sendo que valores residuais estão associados a utentes que residiam 

0

10

20

30

40

50

≤ 64 anos 65 a 69 anos 70 a 74 anos 75 a 79 anos 80 a 84 anos ≥ 85 anos

Nº

H M



CARTA SOCIAL DO CONCELHO DA MEALHADA 

169 

com família de acolhimento ou com amigos (Figura 119). Os motivos de ingresso nesta resposta social 

prendem-se, essencialmente, com acidentes vasculares cerebrais e reabilitações, entre outros de menor 

incidência. 

 

 
Figura 118 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e estado civil, da unidade de média duração e reabilitação. 

 

 
Figura 119 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e situação de apoio familiar, da unidade de média duração e reabilitação. 

 

4.2.2. Equipa de cuidados continuados integrados 

A equipa de cuidados continuados integrados é uma equipa multidisciplinar da responsabilidade dos 

cuidados de saúde primários e das entidades de apoio social para a prestação de serviços domiciliários, 

decorrentes da avaliação integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social,  

ou outros, a pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento mas que não podem 

deslocar-se de forma autónoma. 

Esta resposta apoia-se nos recursos locais disponíveis, no âmbito de cada centro de saúde, conjugados 

com os serviços comunitários, nomeadamente as autarquias locais, e a avaliação integral é efetuada em 

articulação entre o centro de saúde e a entidade que presta apoio social. 

A equipa de cuidados continuados integrados apresenta nove utentes de diferentes faixas etárias, mas 

sobretudo utentes com idades superiores a 85 anos (Figura 120). 
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Figura 120 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e idade, da equipa de cuidados continuados integrados.  

 

No que fiz respeito à caracterização dos utentes desta resposta social verifica-se que são 

maioritariamente casados e viúvos (Figura 121), sendo que em termos de apoio familiar destacam-se os 

utentes que ainda residem com o cônjuge ou os que residem com amigos (Figura 122). 

 

 
Figura 121 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e estado civil, da equipa de cuidados continuados integrados. 

 

 
Figura 122 - Caracterização dos utentes, segundo o sexo e situação de apoio familiar, da equipa de cuidados continuados integrados. 

 

Relativamente à área de residência dos utentes, é possível observar que a maioria é proveniente das 

freguesias de Ventosa do Bairro e Mealhada, destacando-se a doença cónica temporariamente 

incapacitante e a doença degenerativa/terminal como principais motivos de ingresso nesta resposta social 

(Figura 123). 
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Figura 123 - Freguesias de residência da população utente da equipa de cuidados continuados integrados. 
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C. Síntese diagnóstica 
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O município da Mealhada, pertencente à Região de Coimbra, apresenta uma localização privilegiada no 

Centro Litoral entre as principais áreas urbanas (Aveiro a norte e Coimbra a sul), com as quais mantém 

fortes relações funcionais. Por outro lado, este município insere-se num território (Centro Litoral) que 

apresenta uma forte dinâmica, quer em termos populacionais, com acréscimos expressivos de população 

residente na década de noventa, quer económicos, com predomínio de atividades terciárias e, no caso dos 

municípios da sub-região de Coimbra, também industriais. Ocupa uma área de aproximadamente 110,6 

km2, sendo limitado a norte pelo município de Anadia, a este pelos municípios de Mortágua e Penacova, a 

sul pelo município de Coimbra e a oeste pelo município de Cantanhede. 

A demografia do município da Mealhada, em termos globais, não se afasta das tendências observadas 

para o território nacional, caracterizando-se, nas décadas mais recentes, por uma sucessiva diminuição do 

número de nascimentos. Em paralelo, regista-se um prolongamento da esperança média de vida, traduzida 

numa estrutura demográfica com uma população cada vez mais envelhecida. Sendo cada vez menos, 

morre-se cada vez mais tarde. Esta evolução tem uma tradução espacial desigual, mesmo sendo a 

tendência de fundo comum aos diferentes territórios, sejam rurais ou urbanos.  

Em termos demográficos, o município da Mealhada, com os seus 20428 habitantes em 2011, apresenta-se 

como o sexto município mais populoso da Região de Coimbra, representando cerca de 4,4% do seu total 

populacional, valor que deve ser interpretado atendendo ao elevado número de municípios que a integram 

(19). Com uma densidade populacional de 184,6 hab./km2, a Mealhada apresenta a segunda maior 

densidade da Região de Coimbra, surgindo logo a seguir a Coimbra. As freguesias de Pampilhosa e união de 

freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes apresentam uma maior densidade populacional (301,3 

hab./km2 e 269,9 hab./km2, respetivamente). 

Relativamente à distribuição da população residente no território concelhio, constata-se um dispositivo 

espacial em que ocorre um reforço do centro (a sede de município), das freguesias do eixo Norte-Sul e das 

freguesias contíguas, em detrimento das freguesias da metade oriental (Luso e Vacariça). Deste modo, a 

união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes concentra cerca de 31,6% dos residentes, 

seguindo-se a freguesia de Pampilhosa (20%). Embora com valores claramente distanciados, merecem 

também destaque as freguesias de Casal Comba e Luso (3183 e 2593 habitantes, correspondendo a 15,6% e 

12,7%, respetivamente). Por último, com quantitativos populacionais inferiores, surgem as freguesias de 

Barcouço e Vacariça (10,5% e 9,5%, respetivamente). 

Relativamente à dinâmica populacional do último período intercensitário, o município da Mealhada 

insere-se num território (Região de Coimbra) caracterizado por um decréscimo populacional na última 

década, que resulta, fundamentalmente, da dinâmica natural da população com reduzidas taxas de 

natalidade e mortalidade. Deste modo, entre 2001 e 2011 a Mealhada perdeu 1,6% dos seus habitantes, 

correspondendo a -323 habitantes, sendo um dos municípios da região com decréscimos de menor 

expressividade. Numa aproximação na escala de análise, e numa perspetiva do território de freguesia, 

destacamos a evolução negativa da generalidade das freguesias. No entanto, salienta-se o acréscimo 
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positivo da união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes ao apresentar um aumento de 

3,18% dos habitantes (199 indivíduos). Este aumento deve-se sobretudo à dinâmica positiva que a antiga 

freguesia da Mealhada tem conhecido nas últimas décadas. De facto, entre 1991 e 2001, este território 

registou um acréscimo de 13,6% na sua população residente, correspondendo a 2479 indivíduos. As 

restantes quatro freguesias demonstram um cenário de perda entre 2001 e 2011, sendo as freguesias de 

Vacariça (-135 indivíduos, correspondendo a 6,5%) e Luso (-157, correspondendo a -5,7%), as que 

apresentam declínios populacionais mais expressivos, com variações superiores a -5%.  

A consideração para o município da Mealhada dos valores de população residente desde os anos oitenta 

do século XX permite uma leitura em termos evolutivos, ao mesmo tempo que possibilita algumas reflexões 

sobre as características do território. Efetivamente, de 1981 a 2011 o município ganhou 1123 habitantes 

(5,8%), sendo que em termos da Região de Coimbra, a evolução entre estes anos traduziu-se por um 

decréscimo de 1,5%. No entanto, importa frisar que entre 1981 e 1991, o município da Mealhada perdeu 

5,4% dos seus efetivos, sendo que o acréscimo populacional ocorreu entre 1991 e 2001 (13,6%, 

correspondendo a 2479 indivíduos). Considerando um horizonte temporal mais longo (1950-2011), o 

município da Mealhada assistiu a um aumento populacional de 18,7%, correspondendo a 3214 habitantes. 

A análise da evolução dos valores da natalidade entre 2001 e 2013 revela uma tendência generalizada de 

diminuição de nascimentos no município da Mealhada, passando de 179 a 113 nascimentos (-36,9%, valor 

correspondente a -66 nascimentos). Com menos de 10 nascimentos em 2013 destacam-se as freguesias de 

Barcouço e Vacariça, com 8 e 4 nascimentos, respetivamente, sendo ainda de referir o decréscimo 

extraordinário de nascimentos na freguesia de Vacariça entre 2001 e 2013 (de 11 para 4 nascimentos), e na 

freguesia de Casal Comba (de 38 para 22 nascimentos). 

Durante o mesmo período (2001-2013) o valor dos nascimentos no município da Mealhada é sempre 

inferior aos óbitos, facto que se reflete num crescimento natural negativo. No ano mais recente o 

crescimento natural é de -91 indivíduos, valor que representa -4,5‰, quando em 2011 era de -69 

indivíduos, valor correspondente a -3,4‰. 

A consideração da população residente por escalão etário permite destacar a crescente diminuição das 

classes mais jovens, prosseguida pelo aumento das classes mais idosas, o que espelha de modo bastante 

claro o fenómeno de duplo envelhecimento da população. No último período intercensitário, a população 

dos 0 aos 14 anos passou de 15,1% para 13,9% e a população com mais de 65 anos passou de 18,1% para 

21,2%. De salientar que o peso da população jovem no município é superior ao observado em termos da 

Região de Coimbra (12,9%), mas inferior ao registado no Continente (14,8% de jovens). Esta realidade, que 

caracteriza a generalidade das sociedades dos países desenvolvidos, instalou-se muito repentinamente, 

devendo a rapidez com que se passou de uma sociedade com uma população jovem para uma outra 

envelhecida merecer uma profunda reflexão. 

Esta evolução reflete-se no aumento do índice de envelhecimento (de 119,1% para 152,8%) e do índice de 

dependência total (de 49,8% para 53,9%) no último período intercensitário, o que confirma o fenómeno de 
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duplo envelhecimento da população. Trata-se de valores preocupantes e superiores aos observados no 

Continente, onde esta relação era de 104,5% em 2001 e de 131,3% em 2011 para o índice de 

envelhecimento e de 47,7% em 2001 e 51,9% em 2011 para o índice de dependência total. A leitura destes 

resultados ajuda também a refletir sobre a necessidade de definir políticas ativas no que diz respeito à 

população. 

Tendo em atenção as dinâmicas populacionais descritas, interessa também compreender como irá evoluir 

no futuro a população do município da Mealhada, tendo-se realizado para o efeito as projeções 

demográficas a 2031, através do método das componentes por coortes. Mantendo-se as premissas de base, 

as tendências apontam para a continuação do decréscimo populacional nas próximas duas décadas do 

século XXI, prevendo-se em 2031 (17874 habitantes) menos 2554 habitantes que em 2011, valor que 

representa uma diminuição de 12,5%. Esta redução vai estender-se à generalidade das freguesias, sendo 

que se projetam decréscimos mais expressivos na freguesia de Vacariça (-423 indivíduos, correspondendo a 

-21,7%). As restantes freguesias revelam uma tendência para um decréscimo populacional a um ritmo 

semelhante. Deste modo, projetam-se decréscimos nas freguesias de Casal Comba (-13,7%, 

correspondendo a -436 indivíduos), Luso (-12,8%, correspondendo a -332 indivíduos), Barcouço (-12,0%, 

correspondendo a -259 habitantes) e união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (-11,8%, 

correspondendo a -765 habitantes). Por último, para a freguesia de Pampilhosa projeta-se um decréscimo 

de menor expressividade (-4,9%, correspondendo a -199 habitantes). 

À semelhança da população residente, ao nível dos nascimentos a previsão para as próximas duas 

décadas é de diminuição, esperando-se em 2031 menos 37 nascimentos que em 2011, valor 

correspondente a um decréscimo de 24,7%. Salientam-se as freguesias de Vacariça e Casal Comba para as 

quais se projeta uma diminuição de 5 e 7 nascimentos (com a passagem de 13 para 8 nascimentos e de 22 

para 15 nascimentos, respetivamente). 

Da mesma forma, o cenário no que respeita à estrutura etária nas próximas duas décadas é de 

agravamento do fenómeno de duplo envelhecimento da população, prevendo-se a manutenção da 

tendência de redução da população jovem (de 13,9% em 2011 para 10,0% em 2031) e de aumento da 

população idosa (de 21,2% em 2011 para 28,1% em 2031). 

A previsão de evolução do índice de envelhecimento e do índice de dependência total nas próximas duas 

décadas, que apontam para um aumento de 152,8% para 279,4%, no índice de envelhecimento, e de 53,9% 

para 61,6%, no índice de dependência total, entre 2011 e 2031, confirmam o cenário de agravamento do 

fenómeno de duplo envelhecimento da população. 

A socioeconomia revela várias transformações ao longo dos anos, sendo o resultado de um vasto leque de 

combinações de fatores de áreas tão diversas como a política, demografia, mercado de trabalho, educação, 

ambiente e ordenamento do território. Em termos perfil de habilitações da população residente, o 

município da Mealhada apresenta uma estrutura em que 18,2% da população residente não apresenta 

qualquer nível de escolaridade, sendo um valor inferior ao registado em termos da Região de Coimbra 
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(19,1%) e do Continente (18,8%). Paralelamente, cerca de 27,9% da população residente possui apenas o 1º 

CEB e apenas 10,7% da população residente apresenta habilitações ao nível do ensino superior, uma média 

inferior ao Continente (11,9%) e até mesmo à Região de Coimbra (13,9%). Por último, a taxa de 

analfabetismo assume uma tendência progressiva para o decréscimo (de 8,4% em 2001 para 4,7% em 

2011), sendo as diferenças por género ainda muito significativas (7,0% para as mulheres e 2,2% para os 

homens). Estes valores assumem-se menos expressivos, tendo por base a evolução verificada no Continente 

(de 8,9% em 2001 para 5,2% em 2011). 

Numa referência ao tecido económico do município, os valores recentes (2001 e 2011) indicam uma 

diminuição dos valores referentes ao setor primário (de 4,6% para 2,0%) e ao setor secundário (de 38,0% 

para 32,0%) e um reforço da relevância do setor terciário (de 57,4% para 66,0%). Não obstante o aumento 

de população empregada no setor terciário, no ano de 2011 este valor é inferior à média do Continente 

(70,2%) e da Região de Coimbra (72,3%). A diminuição do emprego nas atividades de agricultura, silvicultura 

e pesca, bem como nas atividades ligadas à indústria, construção, energia e água neste território deve ser 

entendida no contexto da transformação da economia e da sociedade num quadro marcado por alterações 

à escala global. 

Outro aspeto diz respeito à taxa de desemprego, tendo ocorrido um acréscimo no município da Mealhada 

entre 2001 e 2011 (de 5,8% para 8,5%), acompanhando a tendência de todo o país, sendo que no 

Continente a evolução foi de 6,9% para 13,2%. A este nível subsistem ainda ligeiras diferenças por género, 

sendo que no ano de 2011 a taxa de desemprego era superior nas mulheres (8,9%) comparativamente aos 

homens (8,1%). A leitura de alguns valores para o ano mais recente de 2014 dão conta de um registo de 785 

desempregados no município, sendo este valor superior no sexo feminino (409), comparativamente ao sexo 

masculino (376), destacando-se que entre 2008 e 2014 ocorreu um acréscimo de 157 desempregados, 

correspondendo a 25%. Dos 785 desempregados registados, cerca de 15% possuem habilitações ao nível 

superior e 27,3% ao nível secundário, sendo que a esmagadora maioria (55,4%) detém habilitações ao nível 

do ensino básico. 

Por sua vez, a taxa de atividade no município é de 48,0%, valor superior à média do continente (47,6%) e 

da Região de Coimbra (43,1%). Naturalmente, também aqui são visíveis diferenças por sexo, sendo superior 

nos homens (51,6%) comparativamente às mulheres (44,7%). 

Importa salientar ainda as mudanças ao nível das famílias, tendo ocorrido uma redução do número de 

pessoas por família clássica (de 2,9 em 2001 para 2,6 em 2011). Este facto enquadra-se num contexto em 

que a família alargada tem vindo a ser substituída pela família nuclear, o que coloca novos desafios às 

políticas sociais. 

Estamos, assim, em presença de um território de contrastes não só físicos, mas também demográficos 

com consequências na forma como o município se tem vindo a organizar e que deve motivar a procura de 

soluções que permitam manter a qualidade de vida num território que na última década perdeu população. 

As políticas a definir devem ser perspetivadas sempre no contexto das tendências detetadas. 
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Ao nível da rede de serviços e equipamentos sociais (Quadro 115), no município da Mealhada esta é 

constituída por 58 respostas sociais, as quais se distribuem pela rede pública (10) e rede solidária (48). Estas 

dão resposta a três populações-alvo distintas, infância e juventude, população adulta e família e 

comunidade e dentro destas aos grupos-alvo crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas adultas com 

deficiência e família e comunidade em geral. 

 

Quadro 115 - Síntese da rede de serviços e equipamentos sociais. 

Frequênci

a

 Com 

acordo 

 Sem 

acordo 

Nº Nº Nº Nº Nº % Nº
Municípi

o

Extra-

município

Creche 6 223 221 220 1 223 99,10 88 160 16

JI 15 615 510 250 38 265 82,93 7 430 36

ATL 11 485 447 440 21 440 92,16 2 352 41

SAD 9 215 215 207 12 211 100,00 25 172 18

Centro de 

convívio
1 25 25 25 0 25 100,00 0 25 0

Centro de dia 8 277 224 229 6 277 80,87 28 182 12

ERPI 5 181 166 181 0 181 91,71 717 112 34

CAO 1 30 30 30 0 30 100,00 15 23 7

Lar residencial 1 15 15 15 0 15 100,00 21 13 2

Família e 

comunidade

Família e 

comunidade 

em geral

Atendimento/ 

acompanhamento 

social

1  359     0 359 0

32 58 2066 2212 1597 78 1667 107,07 903 1828 166

População 

adulta

Pessoas 

adultas com 

deficiência

Total

Lotação 

do 

acordo

Pessoas 

idosas

32

Taxa de 

utilização

Lista 

de 

espera

Área de influência

Infância e 

juventude

Crianças e 

jovens

População-alvo Resposta social

Número de 

equipamento

s sociais

Número 

de 

respostas 

sociais

Capacidade

Número de utentes

 
 
Este conjunto de respostas sociais é assegurado por 14 entidades gestoras, as quais podem ser 

igualmente divididas pela rede pública (1) e rede solidária (13), e por 32 equipamentos sociais, que, à 

semelhança das entidades gestoras, se subdividem pela rede pública (10) e pela rede solidária (22). 

Fazendo uma análise da distribuição das respostas sociais por grupo-alvo é possível verificar que se 

direcionam maioritariamente para as crianças e jovens (32) e para as pessoas idosas (23). Mas o elevado 

peso das respostas sociais para as crianças e jovens deve-se aos estabelecimentos de educação pré-escolar, 

que na realidade integram o sistema educativo, pelo que se anularmos esta variável a realidade é bem 

diferente, com apenas 17 respostas sociais para as crianças e jovens. O elevado peso das respostas sociais 

para a população idosa põe em evidência a demografia do território concelhio, que apresenta um 

envelhecimento preocupante e cuja projeção indica um agravamento para níveis dramáticos. Os grupos-

alvo pessoas adultas com deficiência (2) e família e comunidade em geral (1) concentram as restantes três 

respostas sociais. 

Passando a uma análise das respostas sociais por tipologia, é possível verificar que no grupo-alvo pessoas 

idosas a grande maioria das respostas sociais corresponde a serviços de apoio domiciliário (9) e a centros de 

dia (8), seguindo-se as estruturas residenciais para idosos (5) e, por último, os centros de convívio (1). No 

caso das crianças e jovens concentram-se nos estabelecimentos de educação pré-escolar (15), mostrando o 

peso da rede pública, seguidos das creches (6) e dos centros de atividades de tempos livres (6). Nas pessoas 

adultas com deficiência são de referir o centro de atividades ocupacionais e o lar residencial, enquanto na 

família e comunidade em geral é de referir o atendimento/acompanhamento social. 
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Ainda no âmbito da distribuição das respostas sociais, mas passando para uma análise territorial, é 

possível distinguir respostas sociais com áreas de intervenção totalmente distintas. Enquanto no caso das 

creches, dos estabelecimentos de educação pré-escolar, dos centros de atividades de tempos livres, dos 

serviços de apoio domiciliário, do centro de convívio e dos centros de dia se evidencia um nível de atuação 

local, onde a localização depende da proximidade ao grupo-alvo, no caso das estruturas residenciais para 

idosos, do centro de atividades ocupacionais, do lar residencial e do atendimento/acompanhamento social 

o nível de atuação é municipal, uma vez se dirige para grupos-alvo com padrão espacial difuso. 

Passando para uma análise ao nível da capacidade de resposta é possível constatar que existem respostas 

sociais que apresentam uma taxa de utilização muito elevada, como é o caso dos serviços de apoio 

domiciliário, do centro de convívio, do centro de atividades ocupacionais e do lar residencial, que chegam 

mesmo aos 100%, e das creches, dos centros de atividades de tempos livres e das estruturas residenciais 

para idosos, com valores muito próximos dos 100%. Naturalmente, esta situação reflete-se na lista de 

espera, sendo o centro de convívio a única resposta sociais que não apresenta lista de espera, ainda que no 

caso dos estabelecimentos de educação pré-escolar (7) e dos centros de atividades de tempos (2) livres o 

valor seja residual. As estruturas residenciais para idosos são as respostas sociais que destacadamente 

apresentam o maior número de utentes em lista de espera (717), mas o valor transmite uma falsa 

realidade, uma vez que o mesmo utente pode estar inscrito em diferentes instituições em simultâneo. 

Ainda ao nível da rede de serviços e equipamentos sociais é de referir que após o levantamento de campo 

encerrou um estabelecimento de educação pré-escolar e um centro de atividades de tempos livres (Quadro 

116), entraram em funcionamento dois centros de atividades de tempos livres, um refeitório/cantina social, 

uma cantina social e uma ajuda alimentar a carenciados (Quadro 117) e está prevista a abertura de uma 

creche e de duas estruturas residenciais para idosos (Quadro 118). 

 

Quadro 116 - Respostas sociais encerradas após o levantamento de campo. 

Freguesia
Entidade 

gestora

Natureza 

jurídica

Equipamento 

social

Resposta 

social

Grupo-

alvo

Início de 

funcionamento
Capacidade Encerramento

Casal 

Comba

 Ministério da 

Educação 

Entidade 

pública 

sem fins 

lucrativos

Jardim de 

Infância de 

Vimieira

Estabelecime

nto de 

educação pré-

escolar

Crianças 

e jovens
1985 25 utentes −

Ventosa 

do Bairro

Centro 

Paroquial de 

Solidariedade 

Social de 

Ventosa do 

Bairro

Entidade 

privada 

sem fins 

lucrativos

Centro 

Paroquial de 

Solidariedade 

Social de 

Ventosa do 

Bairro

Centro de 

atividades de 

tempos livres

Crianças 

e jovens
1983 20 utentes

Setembro de 

2014
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Quadro 117 - Respostas sociais abertas após o levantamento de campo. 

Designação Intervenção Designação Intervenção

Cáritas 

Diocesana 

de Coimbra

Entidade 

privada sem 

fins 

lucrativos

Centro de 

ATL da 

Mealhada

Manutenção

Centro de 

atividades 

de tempos 

livres

Criação
Crianças e 

jovens
− 55 utentes

Manutenção

Refeitório/

Cantina 

social

Criação

Família e 

comunidade 

em geral

2012 65 utentes

Manutenção

Ajuda 

alimentar a 

carenciados

Criação

Família e 

comunidade 

em geral

2007 120 utentes

Cáritas 

Diocesana 

de Coimbra

Entidade 

privada sem 

fins 

lucrativos

Centro de 

ATL de 

Pampilhosa

Manutenção

Centro de 

atividades 

de tempos 

livres

Criação
Crianças e 

jovens
− 80 utentes

Centro de 

Assistência 

Paroquial da 

Pampilhosa

Entidade 

privada sem 

fins 

lucrativos

ATL do 

Infantário
Manutenção

Cantina 

Social
Crição

Família e 

comunidade 

em geral

2013 40 utentes

Pampilhosa

Início de 

funcionamento
Capacidade

Mealhada

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

da 

Mealhada

Entidade 

privada sem 

fins 

lucrativos

Lar Doutor 

Canova 

Ribeiro

Freguesia
Entidade 

gestora

Natureza 

jurídica

Equipamento social Resposta social
Grupo-alvo

 

Quadro 118 - Respostas sociais previstas. 

Designação Intervenção Designação Intervenção Atual Prevista

Serviço de 

apoio 

domiciliário

Manutenção
Pessoas 

idosas
1996

Serviço de 

apoio 

domiciliário

Manutenção
Pessoas 

idosas
1996

Centro de dia Manutenção
Pessoas 

idosas
1992 40 40

Estrutura 

residencial 

para idosos

Criação
Pessoas 

idosas
2015 − 21

Creche Criação
Crianças 

e jovens
2015 −

33  

utentes

Centro de 

atividades de 

tempos livres

Manutenção
Crianças 

e jovens
1994

20 

utentes

35  

utentes

Serviço de 

apoio 

domiciliário

Manutenção
Pessoas 

idosas
1994

10 

utentes

40  

utentes

Centro de 

convívio
Manutenção

Pessoas 

idosas
1994

25 

utentes

25  

utentes

Centro de dia Manutenção
Pessoas 

idosas
1994

15 

utentes

40  

utentes

Estrutura 

residencial 

para idosos

Criação
Pessoas 

idosas
2015 −

30  

utentes

Centro de 

Dia de 

Barcouço

Remodelação

25 25

Casal 

Comba

Centro 

Social da 

Freguesia 

de Casal 

Comba

Entidade 

privada 

sem fins 

lucrativos

Centro 

Social da 

Freguesia 

de Casal 

Comba

Construção

Início de 

funcionamento
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Freguesia

Entidade 

gestora
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jurídica

Equipamento social Resposta social Grupo-

alvo

Barcouço

 Jardim de 

Infância 

Doutora 

Odete 

Isabel 
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privada 

sem fins 
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Mas considerando que as constantes mutações da sociedade tornam fundamental a procura de respostas 

adequadas que satisfaçam as crescentes necessidades da população, para além destas respostas sociais no 

município da Mealhada encontram-se ainda outras políticas, programas e medidas sociais capazes de 

responder às carências e problemáticas sociais existentes. 
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Neste campo é de destacar a ação social escolar, o COJ, a equipa local de intervenção Mealhada/Anadia, a 

escola de fim-de-semana, o GAJ, o observatório municipal do abandono e do insucesso escolar, o 

hidrosénior, o projeto de apoio ao idoso, o atendimento, acompanhamento e acompanhamento, o banco 

de voluntariado da Mealhada, o campeonato nacional de futebol de rua, o CLAII, o centro novas 

oportunidades, o GAE, a habitação social, a loja social “roda viva”, o plano municipal para a igualdade, o 

programa porta 65 - jovem, o PAHESEC, o projeto “ser + família”, o projeto teleassistência, a rede social e o 

registo de cidadãos comunitários. 

São ainda de referir as cantinas sociais da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada e do Centro de 

Assistência Paroquial da Pampilhosa, o BACF e o PCAAC28. 

A outro nível de intervenção, mas com objetivos idênticos de prevenção e reparação de situações de 

carência e desigualdade socioeconómica, são de salientar a CPCJ e o RSI. 

Mas como as transformações aceleradas e intensas da realidade a que temos vindo a assistir e a melhoria 

da qualidade da oferta social e da sua eficácia obrigam a uma intervenção flexível e a um funcionamento 

integrado entre diferentes parceiros, no município da Mealhada é possível encontrar ainda uma unidade de 

média duração e reabilitação da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada e uma equipa de cuidados 

continuados integrados do Centro de Saúde da Mealhada. 

Partindo desta análise à rede serviços e equipamentos sociais do município da Mealhada, suportada pela 

observação das tendências demográficas para as próximas décadas, que apontam para um acentuar do 

fenómeno de envelhecimento populacional para níveis assustadores, é possível identificar algumas das 

carências ao nível das respostas sociais presentes no território. 

Desde logo é evidente a insuficiência de respostas sociais para pessoas em situação de dependência, para 

idosos grandes dependentes (estrutura residencial para idosos) e para pessoas adultas com deficiência. 

Neste último grupo-alvo ganha particular destaque a questão das pessoas em situação de dependência, 

uma vez que o crescente envelhecimento da população, o aumento da esperança média de vida e a 

existência de um número cada vez maior de pessoas com doenças degenerativas e outras (Alzheimer, 

Parkinson, …) traduz-se num acréscimo do número de pessoas em situação de dependência, as quais têm 

sido muitas vezes esquecidas no planeamento da rede de serviços e equipamentos sociais e requerem 

grandes exigências sociais e económicas e a definição de medidas e programas específicos e adequados 

para assegurar a sua qualidade de vida. Qualquer intervenção deve, sempre que possível, garantir a 

permanência em casa e evitar a institucionalização. 

Do mesmo modo, é clara a inexistência de respostas sociais específicas para pessoas com doença do foro 

mental ou psiquiátrico, sendo urgente alertar as diferentes entidades para a necessidade de criar soluções 

devidamente direcionadas. Em função da evolução da nossa sociedade o número de pessoas nestas 

                                                                 
28 Atual fundo europeu de auxílio às pessoas mais carenciadas. 
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condições tem vindo a aumentar, mas a verdade é que esta problemática social continua a ser esquecida no 

planeamento da rede de serviços e equipamentos sociais. 

De referir também a crescente necessidade de intervenção num grupo social que se torna a cada dia mais 

visível, decorrente da grave crise económica que o nosso país atravessa, as pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. As situações de alarme social atingem números inimagináveis, sendo as instituições 

cada vez mais procuradas como centros de recursos chamados a dar resposta. Os desempregados de longa 

duração, os beneficiários do rendimento social de inserção e os "novos pobres" são alguns dos grupos-alvo 

que mais crescimento tem observado. A piorar esta situação acresce a degradação do parque habitacional e 

a carência de habitação social no município da Mealhada. 

Além destas carências mais evidentes ao nível das respostas sociais presentes no território, há ainda todo 

um conjunto de grupos sociais específicos que não podem ser esquecidos aquando do planeamento da rede 

de serviços e equipamentos sociais. É o caso da população em idade ativa com baixo nível de escolaridade e 

de qualificação, das pessoas com deficiência, das crianças e jovens inseridas(os) em contexto de risco, das 

pessoas vítimas de violência doméstica, das pessoas com dependências, da comunidade emigrante e das 

pessoas com mobilidade reduzida. 

As temáticas abordadas correspondem a dimensões específicas de um tema global para as quais é 

necessário apontar linhas de intervenção suscetíveis de produzir impactos na qualidade das respostas e das 

intervenções. Neste início do século XXI um dos maiores desafios que se coloca aos gestores da intervenção 

social territorializada nas sociedades modernas é a implementação de políticas que conduzam à 

operacionalização dos conceitos de desenvolvimento sustentável e de coesão social. 

A síntese dos pontos fracos e fortes do município da Mealhada, assim como das ameaças e 

potencialidades, pode ser observada no quadro 119. 
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Quadro 119 - Quadro SWOT. 

Declives bastante acentuados no setor da serra do 

Buçaco, o que coloca alguns contrangimentos ao nível 

das acessibilidades

Predomínio de declives suaves em amplos setores do 

território municipal, o que facilita a distribuição da 

rede viária, que serve a totalidade das freguesias e 

apresenta como pólo de centralidade a sede de 

município

Reduzido número de habitantes em 2011 na freguesia 

de Vacariça (1945 habitantes, que representa 9,52%)

Elevado número de habitantes em 2011 na UF 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (6457 

habitantes) e na freguesia de Pampilhosa (4098 

habitantes)

Padrão territorial claramente polarizado pela UF 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (6457 

habitantes, que representa 31,61% da população 

residente total) e pela freguesia de Pampilhosa (4098 

habitantes, que corresponde a 20,06% da população 

residente total), que no conjunto representam 51,67% 

da população residente total

Crescimento populacional no último período 

intercensitário na UF Mealhada, Ventosa do Bairro e 

Antes (199 habitantes, que corresponde a 3,18%) e na 

freguesia de Barcouço (5 habitantes, que corresponde 

a 0,23%)

Decréscimo populacional no último período 

intercensitário no município (-323 habitantes, valor 

correspondente a -1,56%), mais evidente nas 

freguesias de Vacariça (-135 habitantes, que 

representa -6,49%) e Luso (-157 habitantes, que 

corresponde a -5,71%), que apresentam variações 

superiores a -5%

Ligeiro aumento do número de nascimentos nas 

próximas duas décadas na freguesia de Barcouço (1 

nascimento, que representa 10,13%), passando de 12 

a 13 nascimentos

Diminuição do número de nascimentos no último 

período intercensitário na globalidade do território 

municipal, passando de 179 a 149 nascimentos (-

16,76%, valor que representa -30 nascimentos), sendo 

que no ano de 2014 atingiu o valor de 125 

nascimentos. Com menos de 10 nascimentos em 2014 

surge a freguesia de Vacariça (9). Com menos de 20 

nascimentos em 2014 encontram-se as freguesias de 

Luso (12) e Barcouço (16)

Elevada taxa de cobertura da rede de serviços e 

equipamentos sociais

Existência do fenómeno de duplo envelhecimento da 

população no município, com redução da população 

jovem e aumento da população idosa. No último 

período intercensitário a população dos 0 aos 14 anos 

passou de 15,17% para 13,86% e a população com 

mais de 65 anos passou de 18,07% para 21,18%

Forte presença das respostas sociais de 

estabelecimento de educação pré-escolar (15), de 

serviço de apoio domiciliário (9) e de centro de dia (8)

Aumento do índice de envelhecimento (de 119,12% 

para 152,81%) e do índice de dependência total (de 

49,79% para 53,93%) no último período 

intercensitário no município, o que confirma o 

fenómeno de duplo envelhecimento da população

Previsão de decréscimo populacional nas próximas 

duas décadas na globalidade do território municipal, 

esperando-se em 2031 menos 2554 habitantes que 

em 2011, valor que corresponde a -12,50%, mais 

evidente na freguesia de Vacariça (-423 habitantes, 

que representa -21,73%) e menos evidente na 

freguesia de Pampilhosa (-199 habitantes, que 

corresponde a -4,85%)

Pontos fracos Pontos fortes

 

(continua) 
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(continuação) 

Previsão de diminuição do número de nascimentos 

nas próximas duas décadas no município, esperando-

se em 2031 menos 37 nascimentos que em 2011, valor 

que representa -24,69%. Salientam-se as freguesias 

de Vacariça, com -5 nascimentos (-37,68%), e Casal 

Comba, com -7 nascimentos (-31,59%)

Previsão de agravamento do fenómeno de duplo 

envelhecimento da população nas próximas duas 

décadas na globalidade do território municipal, 

esperando-se a manutenção da tendência de redução 

da população jovem (de 13,86% em 2011 para 10,05% 

em 2031) e de aumento da população idosa (de 

21,18% em 2011 para 28,07% em 2031)

Previsão de aumento do índice de envelhecimento (de 

152,81% em 2011 para 279,39% em 2031) e do índice 

de dependência total (de 53,93% em 2011 para 

61,61% em 2031) nas próximas duas década no 

município, o que confirma o agravamento do 

fenómeno de duplo envelhecimento da população

Inexistência de um estabelecimento de educação pré-

escolar na antiga freguesia de Ventosa do Bairro

Insuficiência das respostas sociais para idosos 

grandes dependentes (estrutura residencial para 

idosos), para pessoas com doenças degenerativas e 

outras (Alzheimer, Parkinson, entre outras), para 

pessoas adultas com deficiência e para pessoas em 

situação de dependência

Inexistência de respostas sociais para pessoas com 

doença do foro mental ou psiquiátrico

Respostas sociais de serviço de apoio domiciliário, 

centro de convívio, centro de atividades ocupacionais 

e lar residencial no limite da sua capacidade

Forte dinamismo do gabinete de ação social da 

câmara municipal, que disponibiliza uma grande 

diversidade de respostas sociais para diferentes 

grupo-alvo e problemáticas sociais

Elevado número de desempregados de longa duração 

e de beneficiários do rendimento social de inserção

Concentração das respostas sociais para pessoas 

adultas com deficiência na freguesia de Casal Comba

Forte aumento das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, com o aparecimento crescente 

do fenómeno dos "novos pobres"

Crise do Estado social e tendências evolutivas da 

sociedade (aparecimento de um número cada vez 

maior e mais diversificado de problemáticas sociais) 

como uma oportunidade para motivar a restruturação 

do modelo de atuação da área social, impulsionando o 

aparecimento de respostas sociais inovadoras e de 

modelos de financiamento alternativos

Baixo nível de escolaridade e de qualificação da 

população em idade ativa

Envelhecimento como uma oportunidade de 

dinamização da economia local

Dificuldade de integração social das pessoas com 

deficiência

Ameaças Potencialidades

 

 





 

 

PARTE II | Plano de desenvolvimento social
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O PDS é um documento essencial no processo de planeamento estratégico onde é feita a definição das 

linhas orientadoras do desenvolvimento social local e das prioridades de intervenção e que é acordado 

como matriz orientadora da política social local para um horizonte temporal de 3 anos. 

Este instrumento estruturante e prospetivo resulta da coautoria de diversas instâncias e protagonistas e 

implica processos dinâmicos de monitorização e avaliação e, sobretudo, de partilha de compromissos e de 

responsabilidades, por via de parcerias múltiplas. 

Para que as propostas apresentadas sejam efetivas é essencial a recolha da informação junto dos agentes 

intervenientes no sistema social e a realização de um diagnóstico social globalizante, que caracterize não só 

os mecanismos de ação social de combate à pobreza e à exclusão social, mas que avalie também a sua 

relação com as diferentes dinâmicas do território. Só a consideração de variáveis físicas, demográficas e 

socioeconómicas vai permitir a identificação da verdadeira dimensão das carências e problemáticas sociais 

existentes. 

Deste modo, tentou-se que a definição da estratégia municipal de intervenção social não seguisse a lógica 

dos programas nacionais, mas resultasse de um diagnóstico participado por todos os atores que se 

encontram a trabalhar no terreno. 

A elaboração do PDS seguiu uma metodologia participativa de negociação conjunta, tentando-se, desta 

forma, que todos os parceiros e todas as redes existentes no território municipal tivessem representação. 

Pretendeu-se, assim, efetuar um PDS prático, útil e realista, que fosse ao encontro dos interesses de 

todos os envolvidos. Por essa razão não foram integrados no PDS problemas cuja resolução seja de difícil 

concretização ou que saiam demasiado fora do âmbito da rede social. 

 

1. MISSÃO E VALORES ASSUMIDOS 

A construção e implementação de uma estratégia de desenvolvimento social que articule e integre as 

decisões através das quais se formalizam compromissos e estratégias de mudança, social e territorial, numa 

configuração participada sobre o futuro desejável e conducente à melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes constitui o principal desígnio deste PDS. Foi partindo deste pressuposto, bem como das 

competências e atribuições no domínio das funções sociais delegadas pelo Estado nos municípios, que 

foram definidos os elementos fundamentais, enquadradores da estratégia de desenvolvimento social. 

A missão do PDS é planear, organizar e executar medidas promotoras de um desenvolvimento social 

universal, acessível e de qualidade, visando a produção de efeitos corretivos ao nível da redução da pobreza 

e da exclusão social, mas também preventivos e indutores de processos de mudança. 

Tendo em conta a ambição evidenciada, encontra-se subjacente desenvolver os seguintes valores: 

· Subsidiariedade, atendendo a que é no local que se constroem processos participativos, pelo 

contexto de proximidade com a comunidade, e que se torna possível a construção de caminhos 
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transformadores das situações de vulnerabilidade social, através da conscientização e 

emancipação, mas também da identificação dos recursos e potencialidades que viabilizam a 

concertação coletiva no âmbito do desenvolvimento das ações que procuram ir ao encontro da 

resolução dos problemas concretos locais; 

· Integração, uma vez que a integração social é um dos princípios centrais de todo o trabalho 

social, que apela ao desenvolvimento de intervenções dinâmicas, coesas e participativas que 

permitam responder, de forma efetiva, ao caráter multidimensional da vulnerabilidade social, 

com destaque para os fenómenos de pobreza e exclusão social; 

· Articulação, que parte da necessidade de articular a ação dos distintos agentes com atividade no 

município, através do desenvolvimento do trabalho em parceria, da cooperação e da partilha de 

responsabilidades, procedendo-se para tal à construção de um suporte da ação que permita a 

mobilização dos recursos e das competências existentes na comunidade e contribua para a 

promoção dos projetos de ação coletivos; 

· Participação, tendo em conta que o combate às situações de vulnerabilidade social só é possível 

de forma efetiva, se o processo de promoção do desenvolvimento social for amplamente 

participado, alargando-se aos atores locais e às populações, sobretudo as que estão em situação 

de desvantagem; 

· Inovação, face à emergência da resposta a novas problemáticas e às mutações sociais que 

ocorrem a um ritmo acelerado, tornando-se necessário a implementação de novas medidas e 

programas portadores de inovação para se adequarem às realidades em presença, a partir de 

uma descentralização da intervenção social baseada na parceria estratégica, capaz de criar 

dinâmicas inovadoras nos processos de trabalho e das práticas. 

 

2. OBJETIVOS E PARÂMETROS ORIENTADORES 

A estratégica de desenvolvimento social do município da Mealhada é estruturada em torno de quatro 

objetivos fundamentais: 

O primeiro objetivo estratégico visa potencializar a rede de serviços e equipamentos sociais disponível 

através da rentabilização dos recursos humanos e materiais existentes, de forma a evitar desperdícios, a 

melhorar a sustentabilidade económica e a aumentar a eficácia da resposta. 

O segundo objetivo estratégico tenciona qualificar a rede de serviços e equipamentos sociais disponível 

através do reforço das condições humanas e materiais existentes, de modo melhorar a qualidade do serviço 

prestado ao utente. 

O terceiro objetivo estratégico pretende reforçar a rede de serviços e equipamentos sociais existente 

nas áreas e públicos em que se evidencia insuficiência ou ausência de resposta sociais, com vista a atenuar 

ou prevenir carências identificadas. 
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O quarto e último objetivo estratégico ambiciona inovar socialmente na geração de respostas sociais, 

nomeadamente ao nível de pessoas e grupos em situação de maior fragilidade social. 

Partindo dos objetivos traçados, definiram-se os princípios base e os critérios locativos que orientarão a 

atuação da rede social (Figura 124), designadamente: 

 

 

Figura 124- Princípios base e critérios locativos. 

 

Princípios base: 

· Igualdade: Garantir a igualdade de oportunidade no acesso aos serviços e equipamentos sociais; 

· Proximidade: Assegurar a proximidade dos utentes aos equipamentos sociais; 

· Racionalidade: Permitir a maximização dos resultados e a diminuição da dispersão de recursos 

financeiros, materiais e humanos; 

· Territorialidade: Contribuir para a redução de assimetrias territoriais e para a estruturação do 

território. 

Critérios locativos: 

· Local: A localização dos serviços e equipamentos sociais depende da proximidade ao grupo-alvo, 

correspondendo essencialmente a respostas sociais para os grupos-alvo Crianças e Jovens e 

Pessoas Idosas, que se pretendem universais e difundidas por todo o território municipal; 

· Municipal: Este nível de atuação subdivide-se em dois subníveis: 

· Central: Serviços e equipamentos sociais dirigidos para grupos-alvo com um padrão de 

distribuição espacial difuso, necessitando, assim, de uma localização acessível; 

· Proximidade: Serviços e equipamentos sociais vocacionados para grupos-alvo específicos 

com um padrão de distribuição espacial pontual e concentrado num determinado local, 

justificando-se, assim, que seja aí localizado, principalmente considerando o facto de se 
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dirigir, maioritariamente, a população com carências económicas e dificuldades de 

mobilidade. 

· Regional: Serviços e equipamentos sociais com um grau de especificidade elevado; 

· Nacional: Serviços e equipamentos sociais com um grau de especificidade muito elevado. 

 

3. EIXOS DE INTERVENÇÃO, PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO E VETORES ESTRATÉGICOS 

A estratégica de desenvolvimento social do município da Mealhada é estruturada em torno de 

prioridades de intervenção e de vetores estratégicos dentro de cada eixo de intervenção definido 

nacionalmente. Os vetores estratégicos que orientarão a atuação da rede social visam abranger as 

necessidades identificadas no território municipal e respeitar as prioridades de intervenção traçadas, de 

acordo com uma abordagem multidimensional e territorializada, alicerçada numa intervenção social que se 

pretende coesa, inclusiva e sustentável. 

 

3.1. Emprego, formação e qualificação 

 

 

 

3.1.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - ELEVADO NÚMERO DE DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO E DE 

BENEFICIÁRIOS DO RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

> Avaliação 

A conjuntura económica atual tem vindo a determinar um aumento crescente do número de 

desempregados de longa duração e dos beneficiários do rendimento social de inserção, problemáticas que 

atingem cada vez mais os jovens, grande parte com formação superior, e que conduzem a situações sociais 

muito complexas. 

> Objetivo estratégico 

· Promover a diminuição das carências económicas, a integração social e a inserção no mercado de 

trabalho dos desempregados de longa duração e dos beneficiários do rendimento social de 

inserção. 

  

Prioridade 2 - Corrigir as desvantagens nos níveis de qualificações como meio de prevenir a exclusão e 
interromper os ciclos de pobreza
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> Objetivos específicos 

· Combater a insuficiência económica; 

· Prevenir o isolamento, a desmotivação e a marginalização; 

· Promover formação (funcional e direcionada) para a valorização e reconversão de competências 

tendo em vista as necessidades do mercado de trabalho; 

· Estimular o empreendedorismo com as competências adquiridas na formação e estágios para a 

criação do próprio emprego, enquanto respostas capazes de satisfazer necessidades não 

colmatadas pelo mercado de trabalho; 

· Estipular acordos de intervenção económico-social e psicossocial para a criação de projetos de vida 

com objetivos e metas definidos, estabelecendo para o efeito compromissos entre os utentes, as 

entidades responsáveis e outras entidades parceiras; 

· Implementar uma bolsa de emprego com oferta e procura de trabalho, bem como uma bolsa dos 

formandos que frequentem as ações de formação e realizem estágios em contexto real de trabalho 

nas entidades pertencentes ao CLAS; 

· Criar um projeto de reconhecimento de candidaturas para criação do próprio emprego e atribuição 

de pequenos créditos financeiros. 

 

3.1.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - BAIXO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E DE QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO EM IDADE 

ATIVA 

> Avaliação 

A população em idade ativa caracteriza-se pelo baixo nível de escolaridade e de qualificação, situação que 

se agrava à medida que avançamos nos grupos etários. 

> Objetivo estratégico 

· Proporcionar a escolarização e a qualificação da população em idade ativa. 

> Objetivos específicos 

· Promover formação (funcional e direcionada) para a aquisição de competências pessoais, sociais e 

profissionais adequadas ao exercício de uma atividade no mercado de trabalho (em especial 

necessária à comunidade); 

· Desenvolver formação específica na área das crianças e jovens, na medida em que atualmente 

muitos dos serviços prestados são realizados por pessoas indiferenciadas e sem o perfil adequado, 

através de contratos de emprego inserção (CEI), o que forçosamente irá produzir efeitos nefastos a 

curto, médio e longo prazo. 
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VETOR ESTRATÉGICO - DIFICULDADE DE INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA NO MERCADO 

DE TRABALHO 

> Avaliação 

Existência de um elevado número de indivíduos em idade ativa sem qualquer ocupação. 

> Objetivo estratégico 

· Propiciar a integração da população em idade ativa no mercado de trabalho. 

> Objetivos específicos 

· Promover experiências profissionais em contexto real de trabalho; 

· Realizar estágios nas entidades pertencentes ao CLAS. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - DIFICULDADE DE INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

> Avaliação 

A exposição das pessoas com deficiência a situações de menor autonomia, escassez de recursos na 

família, fracos rendimentos, qualificações escolares baixas, falta de aptidões e recursos pessoais e 

relacionais condiciona as oportunidades de acesso a direitos básicos, ao mercado de trabalho ou a estilos 

de vida considerados aceitáveis. 

> Objetivo estratégico 

· Promover a diminuição das carências económicas, a integração social e a inserção no mercado de 

trabalho das pessoas com deficiência. 

> Objetivos específicos 

· Promover a valorização pessoal, social e profissional; 

· Combater a discriminação, em especial na área das acessibilidades e da educação, formação e 

emprego; 

· Reduzir a elevada taxa de desemprego; 

· Realizar estágios em contexto real de trabalho nas entidades pertencentes ao CLAS. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - SINALIZAÇÃO DE CRIANÇAS/JOVENS INSERIDAS(OS) EM CONTEXTOS DE RISCO 

> Avaliação 

A exposição das(os) crianças/jovens a contextos de risco possíveis de ameaçar o seu desenvolvimento 

biopsicossocial conduz muitas vezes a comportamentos considerados socialmente desviantes. 
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> Objetivo estratégico 

· Sensibilizar as(os) crianças/jovens para as consequências da exposição a contextos de risco 

possíveis de ameaçar o seu desenvolvimento biopsicossocial e procurar muni-las(os) de 

ferramentas para os combater. 

> Objetivos específicos 

· Desenvolver ações de formação/sensibilização para a prevenção da exposição das(os) 

crianças/jovens a contextos de risco possíveis de ameaçar o seu desenvolvimento biopsicossocial; 

· Alertar para a importância da escola como meio privilegiado de deteção de possíveis contextos de 

risco; 

· Formar docentes e auxiliares para a deteção e o encaminhamento das diferentes problemáticas; 

· Criar uma equipa de trabalho de apoio pedagógico e psicológico ao aluno; 

· Implementar programas/projetos de sensibilização da comunidade para a consciência plena de 

quais são os possíveis contextos de risco e a dimensão e a perenidade dos danos causados às 

crianças/jovens; 

· Mobilizar toda a comunidade para que estas situações terminem, dadas as consequências nefastas 

para o equilíbrio social saudável do território municipal, que só poderá progredir com populações 

bem formadas. 

 

3.1.3. Prioridade baixa de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - FRACO APROVEITAMENTO ESCOLAR NOS JOVENS 

> Avaliação 

O fraco aproveitamento escolar nos jovens é um fenómeno abrangente que possui uma face visível e 

muitas outras invisíveis (variáveis sociofamiliares e culturais). 

> Objetivo estratégico 

· Combater a baixa expetativa e a desmotivação dos jovens em relação à escola, fomentar o 

interesse por parte dos pais e dos professores e desmistificar o ensino profissional, quer ao nível 

dos jovens, quer ao nível das famílias, de modo a que passe a ser visto como uma alternativa no 

percurso escolar. 

> Objetivos específicos 

· Promover o aconselhamento dos alunos durante o percurso escolar sobre as diferentes áreas de 

formação; 
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· Assegurar a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais adequadas ao exercício de 

uma atividade no mercado de trabalho; 

· Reduzir as taxas de insucesso e de abandono escolar; 

· Fomentar hábitos e métodos de estudo adaptados ao aluno; 

· Envolver os pais ou quem exerça a responsabilidade parental no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.2. Intervenção familiar e parental 

 

 

 

3.2.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - “NOVOS POBRES” 

> Avaliação 

Fruto da forte crise financeira que o nosso país atravessa muitas famílias da classe média e média alta que 

antes tinham uma vida estável estão hoje na pobreza. 

> Objetivo estratégico 

· Combater as carências económicas e a exclusão social decorrentes das novas fragilidades. 

> Objetivos específicos 

· Criar respostas sociais inovadoras para atender às necessidades específicas desta população; 

· Gerir de forma mais eficaz os recursos concelhios; 

· Implementar um gabinete com apoio psicológico, social e financeiro. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

> Avaliação 

As crescentes dificuldades socioeconómicas, fruto da atual conjuntura, têm contribuído para um forte 

aumento das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Prioridade 1 - Combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que assegurem os seus 
direitos básicos de cidadania

Prioridade 3 - Ultrapassar as discriminações, através da integração das pessoas com deficiência e dos 
imigrantes
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> Objetivos estratégicos 

· Combater as carências económicas e a exclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade 

social; 

· Melhorar a eficácia e a eficiência da rede social e das suas estruturas. 

> Objetivos específicos 

· Promover o ambiente de interação na rede social, estimulando uma comunicação cooperante e 

solidária de partilha de informação, experiências e conhecimento; 

· Criar uma rede solidária de medicamentos; 

· Reforçar a dinâmica do "Projeto de apoio ao idoso" da autarquia; 

· Otimizar a loja social “roda viva” da autarquia, o fundo europeu de auxílio às pessoas mais 

carenciadas e o banco alimentar contra a fome através de uma gestão mais eficaz dos recursos 

concelhios de modo a evitar desperdícios. 

 

3.2.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - CRIANÇAS/JOVENS INSERIDAS(OS) EM CONTEXTOS DE RISCO 

> Avaliação 

O número de crianças/jovens inseridas(os) em contexto de risco é muito alto e tem vindo a aumentar, 

resultado de uma sociedade mais alerta para os problemas sociais, mas também da grave crise social que a 

conjuntura económica atual tem provocado. 

> Objetivos estratégicos 

· Prevenir situações que ameacem o desenvolvimento biopsicossocial das(os) crianças/jovens 

inseridas em contextos de risco; 

· Encetar ações que encaminhem para o objetivo final de quebra de ciclos geracionais de produção 

de cidadãos menos válidos em termos biopsicossociais. 

> Objetivos específicos 

· Desenvolver ações de formação/sensibilização parental; 

· Promover respostas sociais para situações de emergência social, que devem ser pensadas em 

termos intermunicipais; 

· Criar a resposta social de centro de apoio familiar e aconselhamento parental; 

· Implementar uma rede local de famílias de acolhimento. 
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VETOR ESTRATÉGICO - PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

> Avaliação 

A violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas, no entanto, é difícil de 

quantificar, não só porque na maior parte das vezes não é apresentada qualquer queixa, mas também 

porque acontece maioritariamente dentro de portas, de forma silenciosa e dissimulada. 

> Objetivo estratégico 

· Identificar pessoas vítimas de violência doméstica e promover os seus direitos e a sua proteção e 

atuar na dissuasão do agressor através da prevenção e intervenção precoce. 

> Objetivos específicos 

· Desenvolver um programa de acompanhamento das pessoas vítimas de violência doméstica e dos 

agregados familiares problemáticos com o objetivo de prevenir, minorar e combater a reincidência 

da ocorrência de maus tratos físicos e psíquicos e, em casos extremos, a institucionalização das 

vítimas; 

· Criar condições para desenvolver trabalho pedagógico com o agressor; 

· Implementar respostas sociais destinadas ao atendimento, apoio, reencaminhamento e 

acolhimento de pessoas vítimas de violência doméstica, que devem ser pensadas em parceria com 

a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e à escala intermunicipal. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS 

> Avaliação 

O alcoolismo, o tabagismo e a dependência de substâncias psicoativas são problemas que atingem a 

comunidade como um todo, uma vez que não envolvem unicamente as pessoas dependentes, mas têm 

também repercussões em toda a estrutura familiar e relacional, originando situações de conflito mais ou 

menos recorrentes. 

> Objetivo estratégico 

· Promover a prevenção e a redução do consumo e da dependência de álcool, de tabaco e de 

substâncias psicoativas e garantir o apoio psicossocial aos agregados familiares. 

> Objetivo específico 

· Intervir de forma integrada na prevenção e na redução do consumo e da dependência de álcool, de 

tabaco e de substâncias psicoativas e no apoio psicossocial aos agregados familiares, privilegiando 

a realização de diagnósticos rigorosos que fundamentem a intervenção e potenciem as sinergias 

disponíveis no território. 
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VETOR ESTRATÉGICO - COMUNIDADE EMIGRANTE 

> Avaliação 

A comunidade emigrante assume uma expressão cada vez maior. 

> Objetivo estratégico 

· Prestar apoio aos munícipes que estejam ou tenham estado emigrados, aos que pretendem 

regressar, aos que ainda residem no país de acolhimento e aos que pretendem emigrar. 

> Objetivos específicos 

· Valorizar a interculturalidade da comunidade emigrante; 

· Reforçar as dinâmicas existentes no gabinete de apoio ao emigrante da autarquia e diversificar a 

intervenção junto da comunidade emigrante. 

 

3.3. Capacitação da comunidade e das instituições 

 

 

 

3.3.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA 

> Avaliação 

O crescente envelhecimento da população, o aumento da esperança média de vida e a existência de um 

número cada vez maior de pessoas com doenças degenerativas e outras (Alzheimer, Parkinson, …) traduz-se 

num acréscimo do número de pessoas em situação de dependência, as quais têm sido muitas vezes 

esquecidas no planeamento da rede de serviços e equipamentos sociais e requerem grandes exigências 

sociais e económicas e a definição de medidas e programas específicos e adequados para assegurar a sua 

qualidade de vida. 

  

Prioridade 1 - Combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que assegurem os seus 
direitos básicos de cidadania

Prioridade 3 - Ultrapassar as discriminações, através da integração das pessoas com deficiência e dos 
imigrantes
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> Objetivo estratégico 

· Evitar a institucionalização e criar respostas sociais que assegurem a prestação de cuidados 

específicos. 

> Objetivos específicos 

· Organizar uma resposta social de apoio domiciliário integrado que preste um conjunto de ações e 

cuidados pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, acessíveis e articulados de apoio social e de 

saúde no domicílio durante 24h por dia e sete dias por semana; 

· Promover um serviço de arranjos ao domicílio em articulação com o banco de voluntariado da 

autarquia (que pode integrar o apoio domiciliário integrado); 

· Fomentar a especialização de estruturas residenciais para idosos na prestação de cuidados 

específicos para pessoas idosas com grandes dependências. Devido ao elevado grau de 

especificidade esta resposta social deve ser pensada em termos intermunicipais ou mesmo 

regionais; 

· Implementar respostas sociais que visem a prestação de cuidados específicos para pessoas com 

doenças degenerativas e outras (Alzheimer, Parkinson, …). Devido ao elevado grau de 

especificidade esta resposta social deve ser pensada em termos intermunicipais ou mesmo 

regionais; 

· Criar a resposta social de unidade de apoio integrado. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INEXISTÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS, 

COM DEFICIÊNCIA OU COM DOENÇAS DEGENERATIVAS E OUTRAS 

> Avaliação 

Os cuidadores de pessoas idosas, com deficiência ou com doenças degenerativas e outras necessitam de 

apoio que lhes permita melhorar a qualidade do acompanhamento prestado. 

> Objetivo estratégico 

· Assegurar a prestação de apoio aos cuidadores e aos familiares. 

> Objetivo específico 

· Garantir a aquisição de competências, o apoio técnico e psicológico e o descanso do cuidador. 
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3.3.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS 

> Avaliação 

O crescente envelhecimento da população torna a criação e a capacitação de respostas sociais para 

pessoas idosas uma necessidade permanente. 

> Objetivo estratégico 

· Assegurar a prestação de cuidados específicos. 

> Objetivo específico 

· Criar e capacitar as respostas sociais para pessoas idosas. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

> Avaliação 

Insuficiência de serviços direcionados para as necessidades específicas das pessoas com deficiência e 

respetivas famílias. 

> Objetivo estratégico 

· Diversificar as respostas sociais para pessoas com deficiência e respetivas famílias. 

> Objetivos específicos 

· Aumentar a capacidade e qualificar as respostas sociais de centro de atividades ocupacionais e de 

lar residencial existentes (ou criar novas); 

· Promover respostas sociais para crianças e jovens com deficiência. Devido ao elevado grau de 

especificidade estas respostas sociais devem ser pensadas em termos intermunicipais ou mesmo 

regionais; 

· Implementar respostas sociais que visem a autonomização das pessoas adultas com deficiência. 

Devido ao elevado grau de especificidade estas respostas sociais devem ser pensadas em termos 

intermunicipais ou mesmo regionais; 

· Criar a resposta social de residência autónoma. 
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VETOR ESTRATÉGICO - INEXISTÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS COM DOENÇA DO FORO 

MENTAL OU PSIQUIÁTRICO 

> Avaliação 

A evolução da nossa sociedade tem determinado o aumento do número de pessoas com doença do foro 

mental ou psiquiátrico, continuando, no entanto, esta problemática social a ser esquecida no planeamento 

da rede de serviços e equipamentos sociais. 

> Objetivo estratégico 

· Criar respostas sociais para pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico. 

> Objetivos específicos 

· Implementar respostas sociais que visem o tratamento, o acompanhamento, a inserção 

sociofamiliar e profissional, o treino de autonomia e o alojamento das pessoas com doença do foro 

mental ou psiquiátrico. Devido ao elevado grau de especificidade esta resposta social deve ser 

pensada em termos intermunicipais ou mesmo regionais; 

· Criar a resposta social de fórum sócio-ocupacional. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

> Avaliação 

As exigências da sociedade atual determinam uma necessidade crescente de ocupar as crianças e os 

jovens no período escolar, após a saída da escola, e nos períodos de interrupção letiva. 

> Objetivo estratégico 

· Proporcionar atividades lúdicas e socioculturais a crianças e jovens durante o período escolar, após 

a saída da escola, e nos períodos de interrupção letiva. 

> Objetivo específico 

· Criar a resposta social de centro de atividades de tempos livres e implementar programas 

ocupacionais. 
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3.3.3. Prioridade baixa de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - DEGRADAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL 

> Avaliação 

As condições de habitabilidade são um mecanismo de vulnerabilidade gerador de pobreza e potenciador 

de exclusão social, pelo que assumem um forte impacto na qualidade de vida das populações, quer pela 

insegurança resultante da precariedade dos edifícios, quer pelos problemas sociais e de saúde que daí 

advêm. 

> Objetivo estratégico 

· Melhorar as condições de habitabilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

> Objetivos específicos 

· Diagnosticar as fragilidades do parque habitacional; 

· Apoiar a recuperação/adaptação das habitações ou o realojamento das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social; 

· Reforçar as dinâmicas existentes na autarquia ao nível do projeto de apoio habitacional a estratos 

sociais economicamente carenciados e da intervenção no parque de habitação social. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - FALTA DE APOIOS PARA O ASSOCIATIVISMO E O VOLUNTARIADO 

> Avaliação 

A falta de apoios para o associativismo e o voluntariado desmotiva a sociedade civil. 

> Objetivo estratégico 

· Aumentar os apoios para o associativismo e o voluntariado e motivar a sociedade civil. 

> Objetivos específicos 

· Criar apoios para o associativismo e o voluntariado; 

· Reforçar a identidade local e fortalecer os níveis de envolvimento da sociedade civil no 

associativismo e no voluntariado. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - DIFICULDADES NA SUSTENTABILIDADE DAS IPSS’S E ENTIDADES EQUIPARADAS 

> Avaliação 

Falta de meios e recursos materiais e humanos das IPSS’s e entidades equiparadas. 
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> Objetivo estratégico 

· Reforçar a cooperação institucional e qualificar os recursos humanos das IPSS’s e entidades 

equiparadas. 

> Objetivos específicos 

· Potenciar o trabalho em rede no sentido de partilhar esforços, recursos e serviços; 

· Promover ações de formação direcionadas aos dirigentes e técnicos das IPSS’s e entidades 

equiparadas na área dos novos fatores críticos para o sucesso e da inovação e empreendedorismo 

social. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - FRACO DINAMISMO DAS IPSS’S E ENTIDADES EQUIPARADAS 

> Avaliação 

Inércia face aos desafios que aumentam a cada dia, não só na resposta às necessidades sociais 

crescentes, mas também no seu modelo de financiamento. 

> Objetivo estratégico 

· Estimular a proatividade das instituições existentes no território municipal. 

> Objetivo específico 

· Ativar a rede social e as suas estruturas. 

 

3.4. Informação e acessibilidades 

 

 

 

3.4.1. Prioridade baixa de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - EXISTÊNCIA DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

> Avaliação 

As pessoas com mobilidade reduzida constituem um grupo de pessoas com perfil muito diversificado e as 

diferentes dificuldades que apresentam devem ser consideradas quando se tratam os problemas da 

acessibilidade. 

Prioridade 3 - Ultrapassar as discriminações, através da integração das pessoas com deficiência e dos imigrantes
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> Objetivo estratégico 

· Promover a integração social das pessoas com mobilidade reduzida. 

> Objetivos específicos 

· Promover a valorização pessoal, social e profissional; 

· Combater a discriminação; 

· Aumentar a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida ao exercício dos seus direitos de 

cidadania. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - PRESENÇA DE BARREIRAS ARQUITETÓNICAS 

> Avaliação 

As barreiras arquitetónicas limitam a movimentação das pessoas com mobilidade reduzida e o acesso a 

espaços, bens e serviços. 

> Objetivo estratégico 

· Eliminar as barreiras arquitetónicas. 

> Objetivo específico 

· Identificar as barreiras arquitetónicas existentes no território municipal ao nível das estruturas, dos 

edifícios e dos transportes e definir prioridades estratégicas, de modo a possibilitar a igualdade de 

acesso ao espaço físico. 

 





 

 

Parte III | Plano de ação 
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O plano de ação é um documento essencial no processo de planeamento estratégico onde é feita a 

operacionalização do PDS de acordo com o seu horizonte temporal e que tem por objetivo tornar clara e 

lógica a sequência das atividades previstas, tratando-se, por isso, de um instrumento de ação onde se 

concretiza a estratégia municipal de intervenção social. 

À semelhança do PDS, este instrumento estruturante e prospetivo resulta da coautoria de diversas 

instâncias e protagonistas e implica processos dinâmicos de monitorização e avaliação e, sobretudo, de 

partilha de compromissos e de responsabilidades, por via de parcerias múltiplas. 

Através do plano de ação pretende-se mobilizar ativamente os agentes públicos e privados e a sociedade 

civil para a implementação e dinamização de iniciativas concretas que visem promover a sustentabilidade, a 

articulação, a participação, a inovação e a coesão necessárias à consolidação de uma estratégia de 

intervenção social planeada e competitiva. 

À semelhança do PDS, a elaboração do plano de ação seguiu uma metodologia participativa de 

negociação conjunta, tentando-se, desta forma, que todos os parceiros e todas as redes existentes no 

território municipal tivessem representação. 

As propostas apresentadas são direcionadas para problemas e grupos-alvo específicos e vão privilegiar a 

otimização dos recursos endógenos, no sentido de evitar a dispersão de meios financeiros, materiais e 

humanos, e a articulação com instrumentos nacionais, regionais e locais. 

As atividades previstas no plano de ação têm de ser observadas de acordo com uma perspetiva de 

continuidade e de interligação, dado nem sempre ser possível a sua total concretização no decorrer do 

prazo previsto. 

 

1. PROPOSTAS APRESENTADAS 

 

1.1. Emprego, formação e qualificação 

 

1.1.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - ELEVADO NÚMERO DE DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO E DE 

BENEFICIÁRIOS DO RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

Objetivo - Promover a diminuição das carências económicas, a integração social e a inserção no mercado 

de trabalho dos desempregados de longa duração e dos beneficiários do rendimento social de inserção. 

Ação - Promover a colocação em ambiente de contexto de trabalho de desempregados de longa 

duração, de beneficiários do rendimento social de inserção e de pessoas com deficiência. 
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> Metodologia 

· Constituição de uma parceria com a rede social para a receção de pessoas através das 

diversas formas possíveis (contrato de trabalho, estágio, contrato de emprego inserção, 

voluntariado, entre outras). Considerando que o público-alvo são as pessoas idosas, as 

pessoas a receber terão de ter formação adequada e perfil ajustado à geriatria. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede social. 

> Calendarização 

· 2015/2018. 

 

1.1.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - DIFICULDADE DE INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo - Promover a diminuição das carências económicas, a integração social e a inserção no mercado 

de trabalho das pessoas com deficiência. 

Ação - Promover a colocação em ambiente de contexto de trabalho de desempregados de longa 

duração, de beneficiários do rendimento social de inserção e de pessoas com deficiência. 

> Metodologia 

· Constituição de uma parceria com a rede social para a receção de pessoas através das 

diversas formas possíveis (contrato de trabalho, estágio, contrato de emprego inserção, 

voluntariado, entre outras). Considerando que o público-alvo são as pessoas idosas, as 

pessoas a receber terão de ter formação adequada e perfil ajustado à geriatria. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede social. 

> Calendarização 

· 2015/2018. 
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1.2. Intervenção familiar e parental 

 

1.2.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

Objetivo - Promover a igualdade de oportunidades no acesso à saúde. 

Ação - Enquadrar as farmácias do município na rede social para favorecer formas de cooperação no 

fornecimento de medicamentos. 

> Metodologia 

· Facilitação no acesso à medicação através da negociação de preços/descontos e de formas 

de distribuição e administração; 

· Realização de vigilância/acompanhamento de doenças crónicas; 

· Promoção de rastreios; 

· Divulgação de boas práticas de saúde; 

· Organização de ações de sensibilização. 

> Recursos humanos 

· Técnicos especializados; 

· Rede de voluntários. 

> Recursos materiais 

· Transportes/viaturas; 

· Equipamento médico; 

· Publicidade. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede social; 

· Farmácias do município. 

> Calendarização 

· 2016. 

Ação - Estabelecer uma parceria com a Maló Clinic Termas do Luso. 
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> Metodologia 

· Facilitação do acesso, em classe ou individualmente, a tratamentos de hidrocinesioterapia 

na Maló Clinic Termas do Luso, aproveitando os recursos endógenos logísticos e humanos. 

> Recursos humanos 

· Rede de voluntários (técnicos especializados e auxiliares). 

> Recursos materiais 

· Transportes/viaturas; 

· Publicidade. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Maló Clinic. 

> Calendarização 

· 1º e 2º semestre de 2016. 

Objetivo - Impulsionar estratégias de facilitação de acesso a transportes. 

Ação - Estabelecer uma parceria com a rede de táxis do município através da rede social. 

> Metodologia 

· Dinamização de uma rede de táxis “sociais” com base na frota de viaturas de aluguer com 

praça no município; 

· Elaboração de um regulamento de funcionamento e controlo. 

> Recursos humanos 

· Rede de voluntários (acompanhantes). 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede social; 

· Rede de táxis do município. 

> Calendarização 

· 2016. 
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1.2.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - CRIANÇAS/JOVENS INSERIDAS(OS) EM CONTEXTOS DE RISCO 

Objetivos 

- Identificar situações de risco psicossocial através de avaliação social e psicológica; 

- Prevenir situações de risco que ameacem o desenvolvimento biopsicossocial de crianças/jovens 

inseridas(os) em contextos de risco através de intervenção direta com as famílias; 

- Promover a capacitação das famílias através da aquisição de competências parentais, pessoais e sociais; 

- Estimular o exercício de uma parentalidade positiva e consciente; 

- Melhorar a resiliência familiar e individual, reforçando os fatores de proteção e minimizando o impacto 

dos fatores de risco; 

- Impedir a desagregação familiar, valorizando o desenvolvimento da criança e jovem no seio familiar 

natural, e evitar a retirada de crianças e jovens da família ou potenciar a sua reintegração; 

- Fomentar a criação de uma rede social de apoio para famílias, crianças e jovens, reforçando as relações 

com a comunidade e o acesso aos recursos existentes. 

Ação - Implementar uma resposta social de centro de apoio familiar e aconselhamento parental, que 

poderá igualmente dar resposta ao município de Anadia, se este continuar sem este serviço e se o 

Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro der a anuência. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Santa Casa da Misericórdia da Mealhada. 

> Calendarização 

· Efetuado o pedido de celebração de acordo de cooperação; 

· Pedido de emissão de parecer ao Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro; 

· Pedido de emissão de parecer ao Conselho Local de Ação Social da Mealhada; 

· Caso a celebração de acordo de cooperação se concretizar, o projeto terá início no primeiro 

semestre de 2016. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS 

Objetivo - Intervir de forma integrada nas pessoas potencialmente dependentes ou dependentes de 

álcool, tabaco e substâncias psicoativas e respetivos agregados familiares. 
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Ação - Criar uma estratégia de intervenção integrada, que pode ser através da implementação de um 

Programa de Respostas Integradas. 

> Metodologia 

· Realização de diagnósticos rigorosos que fundamentem a intervenção (prevenção, 

dissuasão, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção); 

· Definição de estratégias que potenciem as sinergias disponíveis no território; 

· Promoção de ações de formação de valorização pessoal; 

· Criação e atribuição de espaços que permitam a autossustentabilidade das pessoas 

abrangidas por esta iniciativa; 

· Conciliação das competências pessoais com as necessidades da comunidade, 

particularmente na área do turismo: limpeza dos espaços públicos, manutenção dos jardins, 

ações de vigilância e guia turístico; 

· Colaboração no processo de (re)inserção profissional, avaliando os recursos e as 

oportunidades disponíveis no mercado de trabalho local/regional. 

> Recursos humanos 

· Rede de voluntários (técnicos especializados tutores e auxiliares). 

> Recursos materiais 

· Ferramentas e utensílios; 

· Fardamento e material de proteção individual; 

· Consumíveis; 

· Espaços formativos exteriores e interiores. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Calendarização 

· 2016, 2017 e 1º semestre de 2018. 

  



CARTA SOCIAL DO CONCELHO DA MEALHADA 

215 

1.3. Capacitação da comunidade e das instituições 

 

1.3.1. Prioridade máxima de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA 

Objetivo - Desenvolver mecanismos individuais de prevenção de riscos e de acompanhamento 

biopsicossocial no domicílio. 

Ação - Reforçar os meios de segurança e prevenção de acidentes e de acompanhamento 

biopsicossocial no domicílio. 

> Metodologia 

· Promoção de uma rede de teleassistência que assegure uma cobertura geral e uniforme de 

todas necessidades do município nesta área, aberta a todos os parceiros que integram a 

rede social, no quadro do serviço de teleassistência já existente no âmbito da resposta 

social de serviço de apoio domiciliário. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede Social. 

> Calendarização 

· 2016. 

Objetivos 

- Contribuir para a satisfação das necessidades e para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida 

das pessoas idosas com elevado grau de dependência; 

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados às pessoas idosas com elevado grau de dependência; 

- Dotar a resposta social de serviço de apoio domiciliário existentes de viaturas e equipamentos móveis 

adequados (em funcionamento); 

- Criar um banco de ajudas técnicas (entrada em funcionamento em outubro). 

Ação - Implementar o projeto “Promoção da Qualidade do Serviço de Apoio Domiciliário” (aprovado 

pelo PRODER) destinado a pessoas idosas com elevado grau de dependência (acamados) e em situação 

de carência socioeconómica. 
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> Recursos materiais 

· Viaturas e equipamentos móveis. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social da Freguesia de Casal Comba. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Junta de Freguesia de Casal Comba; 

· Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego; 

· Rede social. 

> Calendarização 

· A partir de setembro de 2015. 

Objetivo - Garantir a qualidade de vida das pessoas com doenças degenerativas e respetivas famílias ao 

longo das várias etapas evolutivas. 

Ação - Criar uma resposta social para pessoas com doenças degenerativas e respetivas famílias que 

represente mais do que um mero espaço físico onde se garantem os cuidados básicos, como 

alimentação e higiene pessoal. 

> Metodologia 

· Dinamização de atividades adaptadas às especificidades próprias desta população durante o 

horário diurno. 

> Recursos humanos 

· Aproveitamento de recursos existentes (equipa multidisciplinar de fisioterapeutas, 

terapeutas da fala, enfermeiros, psicólogos, técnicos de serviço social e auxiliares de saúde). 

> Recursos materiais 

· Aproveitamento de recursos existentes. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes. 

> Calendarização 

· 2015/2018. 

Objetivo - Tratar ou atenuar as pessoas com incapacidades funcionais causadas por doenças 

degenerativas e/ou por sequelas neurológicas (parkinson, alzheimer, AVC, entre outras), problemática 

crescente e que afeta cada vez mais cedo. 
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Ação - Criar um centro de atividade física e de reabilitação para pessoas com incapacidades funcionais 

causadas por doenças degenerativas e/ou por sequelas neurológicas com idade entre os 40 e 66 anos. 

> Recursos humanos 

· Técnicos: 1 fisiatra e 1 fisioterapeuta; 

· Não técnicos: 1 auxiliar de ação médica. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Jardim de Infância Doutora Odete Isabel. 

> Calendarização 

· 2015/2017. 

Objetivos 

- Responder de forma adequada a uma problemática crescente e com ausência de respostas sociais com 

uma visão holística do doente, dos cuidadores e da família; 

- Apoiar o doente, os cuidadores e a família na consciencialização e adaptação ao diagnóstico e 

esclarecimento das suas implicações; 

- Assegurar a estimulação cognitiva e funcional do doente; 

- Assegurar a reabilitação do doente; 

- Ajustar a terapêutica farmacológica do doente, com preocupação acrescida no controlo de sintomas; 

- Auxiliar os cuidadores e a família na adaptação progressiva à realidade. 

Ação - Criar uma resposta social em equipamento para pessoas com doença degenerativa. 

> Recursos materiais 

· Remodelação e adaptação de edifício existente. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Santa Casa da Misericórdia da Mealhada. 

> Calendarização 

· Aguardar regulamento para este tipo de obras através do Programa 2020. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INEXISTÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS, 

COM DEFICIÊNCIA OU COM DOENÇAS DEGENERATIVAS E OUTRAS 

Objetivo - Analisar a situação atual do apoio ao cuidador. 
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Ação - Efetuar um estudo/diagnóstico sobre a necessidade de apoio ao cuidador. 

> Metodologia 

· Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos; 

· Elaboração de indicadores de avaliação; 

· Divulgação dos resultados. 

> Parceiro responsável pela ação 

· CADES - Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social. 

> Calendarização 

· De 2 de janeiro de 2016 a 30 de dezembro de 2018. 

Objetivos 

- Distinguir os diferentes conceitos relacionados com o apoio ao cuidador; 

- Enumerar os principais mecanismos nacionais e internacionais que estão a ser implementados para a 

promoção do apoio ao cuidador; 

- Identificar os mecanismos existentes de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional; 

- Alertar para a importância do papel a desempenhar pelos profissionais que lidam diretamente com esta 

problemática. 

Ação - Promover formação para dirigentes e chefias técnicas na área do apoio ao cuidador, em 

especial nos domínios social e jurídico. 

> Parceiro responsável pela ação 

· CADES - Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social. 

> Calendarização 

· 6 ações: 3 em 2016 e 3 em 2017. 

Objetivos 

- Sensibilizar para a problemática da falta de apoio ao cuidador; 

- Promover o conhecimento da situação atual a nível regional, nacional e internacional; 

- Definir estratégias de intervenção adequadas a situações específicas. 

Ação - Realizar ações de sensibilização subordinadas ao tema do papel do cuidador na sociedade 

atual. 

> Parceiro responsável pela ação 

· CADES - Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social. 
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> Calendarização 

· 6 ações: 2 em 2016, 3 em 2017 e 1 em 2018. 

Objetivos 

- Partilhar experiências do papel de cuidador; 

- Definir estratégias de mudança; 

- Desenvolver nos intervenientes a capacidade de promoverem boas práticas e apoiar o intercâmbio de 

experiências. 

Ação - Realizar sessões de reflexão sobre o papel do cuidador papel do cuidador na sociedade atual. 

> Parceiro responsável pela ação 

· CADES - Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social. 

> Calendarização 

· 10 ações: 3 em 2016, 4 em 2017 e 3 em 2018. 

Objetivo - Assegurar o acompanhamento, a orientação, o ensino e a supervisão dos familiares de pessoas 

com doenças degenerativas. 

Ação - Promover ações de formação, workshops e reuniões individualizadas ou em grupo para apoiar 

os familiares de pessoas com doenças degenerativas. 

> Metodologia 

· Transmissão de conhecimentos e boas práticas que contribuam não só para a melhoria da 

qualidade de vida do doente, mas também para a redução do impacto negativo que a 

evolução da doença degenerativa acarreta no seio familiar. 

> Recursos humanos 

· Aproveitamento de recursos existentes. 

> Recursos materiais 

· Aproveitamento de recursos existentes. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes. 

> Calendarização 

· 2015/2018. 

Objetivo - Prestar apoio técnico e psicológico a cuidadores de pessoas idosas, com deficiência ou com 

doenças degenerativas e outras com vista a alcançar um maior sucesso na tarefa de cuidar. 
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Ações 

- Formar um grupo de trabalho para a criação e dinamização de um grupo de ajuda destinado a 

cuidadores de pessoas idosas, com deficiência ou com doenças degenerativas e outras; 

- Criar um grupo de ajuda destinado a cuidadores de pessoas idosas, com deficiência ou com doenças 

degenerativas e outras; 

- Realizar a avaliação intermédia do impacto das sessões de grupo na vida dos cuidadores; 

- Realizar a avaliação final do impacto das sessões de grupo na vida dos cuidadores. 

> Metodologia 

· Criação do grupo de trabalho; 

· Articulação com outras instituições e com o centro de saúde; 

· Organização do conteúdo e programação das sessões de grupo; 

· Identificação do grupo de cuidadores (10 a 15 elementos); 

· Criação do grupo de ajuda; 

· Realização de sessões de grupo; 

· Reunião de equipa e elaboração de documentos escritos. 

> Recursos humanos 

· Equipa multidisciplinar constituída por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e 

terapeutas. 

> Parceiro responsável pela ação 

· CADES - Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social; 

· Cruz Vermelha Portuguesa. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Rede social; 

· Centro de saúde. 

> Calendarização 

· 2015/2018. 
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1.3.2. Prioridade média de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS 

Objetivo - Implementar estruturas e estratégias que combatam o isolamento e promovam o 

envelhecimento ativo. 

Ação - Alargar e diversificar os espaços de convívio e de realização de atividades. 

> Metodologia 

· Criação de um espaço de bem-estar e cuidados pessoais; 

· Organização de um espaço de atividades ocupacionais; 

· Implementação de um espaço de promoção e divulgação cultural. 

> Recursos humanos 

· Rede de voluntários; 

· Técnicos especializados; 

· Auxiliares. 

> Recursos materiais 

· Materiais de construção; 

· Equipamentos e mobiliário (bem-estar, educativos, entre outros); 

· Material audiovisual. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Calendarização 

· 2016 e 1º semestre de 2017. 

Ação - Valorizar as competências e os saberes das pessoas idosas e assegurar a sua transmissão às 

gerações mais novas. 

> Metodologia 

· Implementação de atividades artísticas, nomeadamente gastronomia, artes plásticas, 

escultura, teatro, dança, entre outras; 

· Divulgação dos saberes do público-alvo através da realização de workshops; 

· Promoção de intercâmbios (geracionais e institucionais) enquanto meio de partilha de 

saberes. 
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> Recursos humanos 

· Rede de voluntários; 

· Técnicos especializados; 

· Auxiliares. 

> Recursos materiais 

· Equipamentos e mobiliário (bem-estar, educativos, entre outros); 

· Material audiovisual. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social Comendador Melo Pimenta. 

> Calendarização 

· 2016 e 1º e 2º semestre de 2017. 

Objetivos 

- Promover a saúde, o bem-estar, a autonomia e a segurança, visando o envelhecimento ativo; 

- Proporcionar a prática de exercício físico regular e em condições adequadas; 

- Disponibilizar apoio permanente às pessoas idosas em situação de isolamento e solidão. 

Ação - Implementar o projeto BPISeniores, que inclui a criação de um ginásio social e de um serviço de 

teleassistência, no âmbito da resposta social de serviço de apoio domiciliário. Este projeto destina-se a 

pessoas idosas autónomas ou semidependentes, com problemas de saúde (diabetes, colesterol, 

hipertensão, doenças ósseas, entre outros), limitações de mobilidade e alterações neurológicas 

(candidatura a aguardar resultado em outubro). 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social da Freguesia de Casal Comba. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Junta de Freguesia de Casal Comba; 

· Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Centro de Santo 

Amaro; 

· Rede social. 

> Calendarização 

· De janeiro de 2016 a dezembro de 2016. 
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Objetivos 

- Fornecer a resposta social de estrutura residencial para idosos, uma que vez que a freguesia de 

Barcouço e as áreas limítrofes se encontram a descoberto deste tipo de serviço; 

- Colaborar com as famílias na prestação de cuidados aos seus familiares mais dependentes, não tendo 

estas a possibilidade de deixar os seus empregos para os acompanhar; 

- Proporcionar aos idosos condições habitacionais compatíveis com as suas necessidades; 

- Assegurar assistência permanente aos idosos ao nível da alimentação, higiene pessoal e apoio 

psicossocial; 

- Garantir vigilância continuada e apoio individualizado ao nível dos cuidados de saúde (enfermagem e 

médicos). 

Ação - Concluir a modernização do centro de dia para 40 utentes e a construção da estrutura 

residencial para idosos para 21 utentes. 

> Recursos humanos 

· Técnicos: 1 animador sociocultural e 1 enfermeiro; 

· Não técnicos: 3 auxiliares de ação direta, 1 cozinheiro, 1 ajudante de cozinha e 1 ajudante 

de serviços gerais. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Jardim de Infância Doutora Odete Isabel. 

> Calendarização 

· 2015/2017. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivos 

- Facilitar o desenvolvimento global da criança com deficiência ou em risco de atraso grave de 

desenvolvimento; 

- Minimizar as consequências dos seus problemas, inserindo-as num contexto de integração com crianças 

ditas “normais”; 

- Melhorar a interação da família com a criança, por exemplo, dando-lhes informação sobre o problema e 

ajudando-os a ter acesso aos apoios existentes; 

- Tornar as famílias mais capazes de usar os seus recursos e os da comunidade para lidar com os 

problemas associados à deficiência, nomeadamente o desemprego. 
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Ações 

- Criar uma resposta social para crianças com deficiência na faixa etária compreendida entre os 4 

meses e os 6 anos de idade, que deve ser pensada em termos intermunicipais; 

- Criar uma resposta social de centro de atividades de tempos livres para crianças com deficiência na 

faixa etária compreendida entre os 6 e os 10 anos, que deve ser pensada em termos intermunicipais. 

> Metodologia 

· Adaptação de salas existentes para acolhimento adequado das respostas sociais. 

> Recursos humanos 

· Profissionais com formação na área da educação especial, terapia ocupacional, 

psicomotricidade, psicologia e medicina. 

> Recursos materiais 

· Adaptação de salas existentes, sobretudo ao nível de equipamentos; 

· Aquisição de uma carrinha adaptada para transportar crianças com deficiência. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Jardim de Infância de Sant'ana. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Instituto de segurança social, I.P.; 

· Instituto de Educação e Formação Profissional; 

· Hospital pediátrico de Coimbra; 

· Centro de saúde; 

· Câmara municipal da Mealhada; 

· Agrupamento de escolas; 

· Comissão de proteção de crianças e jovens; 

· Intervenção precoce; 

· Rede social; 

· Redes sociais limítrofes. 

> Calendarização 

· Pedido de criação da nova resposta social junto do Centro Distrital da Segurança Social de 

Aveiro; 

· Candidatura ao Portugal 2020 e a outras entidades (último trimestre de 2015); 

· Implementação no 1º semestre de 2016; 

· Início da resposta social no ano letivo 2016/2017 (setembro de 2016); 

· Desenvolvimento em 2016 até à vigência do plano de ação. 
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VETOR ESTRATÉGICO - INEXISTÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS COM DOENÇA DO FORO 

MENTAL OU PSIQUIÁTRICO 

Objetivos 

- Proporcionar cuidados especializados a pessoas idosas com doença do foro mental ou psiquiátrico; 

- Disponibilizar formação e acompanhamento aos doentes e respetivas famílias; 

- Constituir grupos de apoio/auto-ajuda para doentes e cuidadores; 

- Possibilitar experiências em contexto de trabalho a jovens desempregados com formação superior. 

Ação - Implementar um projeto na área da saúde mental na terceira idade destinado às pessoas 

idosas com doença do foro mental ou psiquiátrico e aos cuidadores formais (instituições) e informais 

(famílias). 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social da Freguesia de Casal Comba. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Portugal 2020; 

· Centro de saúde da Mealhada; 

· Rede social; 

· Instituições particulares de solidariedade social. 

> Calendarização 

· De setembro de 2016 a dezembro de 2018. 

 

VETOR ESTRATÉGICO - INSUFICIÊNCIA DE RESPOSTAS SOCIAIS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

Objetivo - Combater a insuficiência da resposta social de centro de atividades de tempos livres para 

crianças do 2º CEB. 

Ação - Criar uma resposta social de centro de atividades de tempos livres para crianças do 2º CEB. 

> Metodologia 

· Adaptação de salas existentes para acolhimento adequado da resposta social. 

> Recursos humanos 

· Profissionais com formação na área da animação social. 

> Recursos materiais 

· Adaptação de salas existentes, sobretudo ao nível de equipamentos. 
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> Parceiro responsável pela ação 

· Jardim de Infância de Sant'ana. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Instituto de segurança social, I.P.; 

· Instituto de Educação e Formação Profissional; 

· Câmara municipal da Mealhada; 

· Agrupamento de escolas; 

· Comissão de proteção de crianças e jovens; 

· Intervenção precoce; 

· Rede social; 

· Redes sociais limítrofes. 

> Calendarização 

· Pedido de criação da nova resposta social junto do Centro Distrital da Segurança Social de 

Aveiro; 

· Candidatura ao Portugal 20/20 e a outras entidades (último trimestre de 2015); 

· Implementação no 1º semestre de 2016; 

· Início da resposta social no ano letivo 2016/2017 (setembro de 2016); 

· Desenvolvimento em 2016 até à vigência do plano de ação. 

Objetivos 

- Proporcionar atividades de ocupação de tempos livres durante os períodos de interrupção letiva; 

- Dinamizar atividades de animação sociocultural, educativas e lúdico-recreativas, tendo em atenção os 

interesses e necessidades das crianças e dos jovens; 

- Fomentar a ligação e a colaboração com os outros agentes de socialização da criança e do jovem 

(família, escola e comunidade); 

- Criar um ambiente propício ao desenvolvimento integral das crianças e dos jovens; 

- Promover a intergeracionalidade através da realização de atividades com a participação das pessoas 

idosas e das crianças e dos jovens da instituição; 

- Potenciar a interação e inclusão social de crianças em risco familiar e social. 

Ação - Criar um programa ocupacional para crianças e jovens do 2º e 3º CEB durante os períodos de 

interrupção letiva (Natal, Páscoa e Verão). 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social da Freguesia de Casal Comba. 
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> Outros parceiros envolvidos 

· Junta de Freguesia de Casal Comba; 

· Entidades/associações da freguesia/município. 

> Calendarização 

· Períodos de interrupção letiva nos anos letivos 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 

 

1.3.3. Prioridade baixa de intervenção 

 

VETOR ESTRATÉGICO - DIFICULDADES NA SUSTENTABILIDADE DAS IPSS’S E ENTIDADES EQUIPARADAS 

Objetivos 

- Proporcionar oportunidades aos colaboradores para a aquisição e/ou desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais; 

- Dotar os técnicos e dirigentes de competências, conhecimentos e ferramentas ao nível da gestão de 

organizações do 3º setor, nomeadamente nas áreas da qualidade, da gestão de recursos (humanos, 

materiais e financeiros), da sustentabilidade financeira e da inovação e marketing social; 

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Ação - Promover formação profissional para colaboradores, técnicos e dirigentes da instituição e de 

outras instituições particulares de solidariedade social. 

> Parceiro responsável pela ação 

· Centro Social da Freguesia de Casal Comba. 

> Outros parceiros envolvidos 

· Portugal 2020; 

· Instituto de Educação e Formação Profissional/Gabinete de Inserção 

Profissional/Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira/Centro para a 

Qualificação e o Ensino Profissional; 

· Câmara municipal da Mealhada; 

· Rede social; 

· Instituições particulares de solidariedade social. 

> Calendarização 

· De janeiro de 2016 a dezembro 2018. 

 





 

 

Algumas considerações finais 
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Sendo hoje um dado inquestionável que a ação social tem um papel preponderante e imprescindível a 

desempenhar na sociedade atual, a elaboração de uma Carta Social surge no seguimento da necessidade de 

desenvolver um instrumento de apoio à definição das linhas orientadoras do desenvolvimento social local e 

das prioridades de intervenção. 

O presente projeto resultou no planeamento de uma estratégia municipal de intervenção social centrada 

nas pessoas, nas suas necessidades e potencialidades, e potenciadora de novas perspetivas e sinergias, 

cujas atividades previstas deverão ser implementadas e dinamizadas no decurso dos próximos três anos, 

perspetivando-se a continuidade de execução de algumas iniciativas após este período. 

Tornar o município da Mealhada uma referência nacional em termos de políticas públicas que promovam 

a qualidade de vida, a integração social, a natalidade, o envelhecimento ativo, o emprego, o sucesso 

escolar, a educação ao longo da vida e a valorização do património endógeno são alguns dos pressupostos 

em que a realização deste documento assentou. 
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