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1. Introdução 

O Programa Rede Social foi criado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97 

de 18 de Novembro, num contexto de afirmação de uma geração de políticas sociais 

ativas, baseadas na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade para o 

esforço da erradicação da pobreza e exclusão social em Portugal.                                            

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião considerou relevante aderir ao 

Programa Rede Social tendo como finalidade responder de forma mais adequada e 

sustentada às necessidades e prioridades de intervenção a nível local. Neste sentido, em 

Junho de 2004, foi constituído o CLAS – Conselho Local de Acão Social, formado pela 

autarquia, entidades públicas e privadas com intervenção social no concelho, o primeiro 

diagnóstico social realizado no concelho de Santa Marta de Penaguião foi no ano de 2005, 

tendo sido realizada uma última atualização no ano de 2009. 

Tendo em conta a constante e veloz mutação económica e social, num mundo cada vez 

mais global e dinâmico, pretende-se com o presente documento, redefinir e atualizar o 

documento de 2009, tendo como finalidade, contribuir para um conhecimento mais 

aprofundado, multidimensional e científico das dinâmicas e fenómenos sociais 

concelhios, proporcionando, deste modo, uma maior racionalização da intervenção social 

no concelho e, consequentemente, uma maior consonância entre as ações e as 

necessidades locais. Neste sentido, o diagnóstico integra uma visão territorial e localizada 

da mudança social, expressa numa articulação dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos 

serviços e instituições que atuam na área social; na valorização das potencialidades locais 

e numa promoção das capacidades dos atores sociais locais. Enquanto objetivos 

estratégicos do estudo propõe-se: identificar os problemas e necessidades de intervenção 

prioritária no concelho de Santa Marta de Penaguião e analisar as potencialidades, 

debilidades, oportunidades e ameaças ao desenvolvimento social do concelho. 

Com efeito, este documento é composto por dez domínios temáticos que configuram a 

dinâmica do desenvolvimento e coesão social, considerados abrangentes da realidade do 

concelho: Demografia; Educação/Nível de Instrução; Condições de Habitação; 

Mobilidade, acessibilidade e transportes; Associativismo e Equipamentos Desportivos 

Culturais e Recreativos; Saúde; Atividade Económica, Emprego e Desemprego; 

Ambiente; Segurança; Grupos Vulneráveis. Para cada um destes domínios foi efetuado 

um levantamento da informação estatística disponível nas fontes que estão disponíveis na 

internet e escrutinada informação junto dos diferentes parceiros do Concelho Local de 

Ação Social de Santa Marta de Penaguião. 
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O documento identifica-se assim como um novo instrumento de suporte ao planeamento 

estratégico, ou seja, à elaboração de um novo Plano de Desenvolvimento Social concelhio 

para o triénio 2015/2018. 
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2. Metodologia 

A recolha de informação e as respetivas fontes é uma das bases que sustentam um 

qualquer diagnóstico. O presente documento foi construído a partir de um levantamento 

eminentemente estatístico de alguns indicadores demográficos, sociais e económicos do 

Concelho de Santa Marta de Penaguião.  

A recolha desta informação foi feita, quer através de pesquisas nos respetivos sítios de 

internet, designadamente nos sites do Instituto Nacional de Estatística, da Pordata, 

Instituto Emprego e Formação Profissional e da Segurança Social, quer através de 

contactos diretos com os diferentes responsáveis das entidades do Concelho Local de 

Ação Social do Concelho de Santa Marta de Penaguião. 

Compilada toda a informação recolhida, segue-se todo um trabalho em parceria de 

delineação estratégica das principais prioridades de intervenção.  

Foi feita uma análise detalhada dos dados qualitativos e quantitativos de toda a 

informação referida anteriormente, com o objetivo de serem traçados os eixos de 

intervenção adequados à realidade do concelho de Santa Marta de Penaguião. A 

metodologia de análise utilizada é a SWOT.  

Com este tipo de análise (SWOT) é possível identificar os pontos fortes e fracos e as 

relações entre esses ao nível das principais áreas de desenvolvimento local (envolvente 

económica, social, ambiental da região). Neste sentido, desenvolveu-se uma matriz 

SWOT que deve ser utilizada no planeamento estratégico e na resolução dos problemas 

dos mais diversos níveis. Esta técnica visa a concentração nos pontos fortes, reconhecer 

as fraquezas, agarrar as oportunidades e proteger-se contra as ameaças, neste caso 

concreto aplicado ao concelho de Santa Marta de Penaguião.  
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3. Enquadramento do concelho 

Santa Marta de Penaguião é um dos 19 Concelhos que integram a NUT III – Douro e ao 

nível administrativo é um dos municípios do Distrito de Vila Real, confinando com os 

concelhos de Peso da Régua, Vila Real e Amarante, na sua esmagadora maioria, pertence 

à região demarcada do Douro, desde a criação pelo Marquês de Pombal em 1756, o que 

contribuiu decisivamente para o desenvolvimento desta zona vinhateira, calcorreada e 

trabalhada com o suor de muitos agricultores que, ao longo dos tempos foram socalcando 

e cultivando com muito esforço, uma vasta, bela e inigualável área geográfica. 

Atualmente este concelho abrange uma área territorial de 69,25 km2 de superfície, que se 

distribui pelas seguintes sete freguesias: Junta de Freguesia de Medrões, Sever, Fontes, 

Alvações, Cumieira e União de Freguesias de Louredo e Fornelos e União de Freguesias 

de Lobrigos (S. Miguel, S. João) e Sanhoane. 

Em toda a área geomorfológica, predomina o xisto, característica aliás que, aliada a um 

microclima único no país, que deriva da conjugação de uma zona muito montanhosa, 

banhada pelo rio Douro, faz com que, só nesta região duriense, seja possível o cultivo de 

determinadas castas que dão origem ao tão afamado vinho generoso, mais conhecido por 

vinho do Porto, ex-líbris da região e do concelho e, que encontra nas Caves Santa Marta, 

a sua referência mais notável, ao nível do reconhecimento nacional e internacional. 

Mais de metade da população do concelho dedica-se à agricultura, nomeadamente a 

vitivinicultura e, com fraca expressão, a olivicultura, a silvicultura e as restantes 

atividades de subsistência, ou de fim-de-semana. Nos outros setores de atividade, são os 

serviços e o setor da construção civil e de obras públicas que apresentam maior 

dinamismo. No setor dos serviços destaca-se a crescente importância da atividade 

turística, aproveitando todos os recursos naturais existentes no concelho, assim como todo 

o seu património cultural. 

Após este breve enquadramento geográfico, histórico e económico, facilmente se 

depreenderá que, a mais importante fonte de rendimentos a nível económico, para o 

concelho é sem dúvida alguma, a agricultura, contudo este setor tem passado por sérias 

dificuldades de sustentabilidade, não gerando a mesma fonte de riqueza das últimas 

décadas, face a estas dificuldades sentidas, o concelho tem vindo a sofrer um decréscimo 

demográfico, um fenómeno que é global, mas que atinge com mais intensidade as zonas 

geográficas periféricas do interior do país.  
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Quadro nº1 

Caracterização Genérica de Santa Marta de Penaguião 

Santa Marta de Penaguião 2001 2011 

 

Superfície (Km2) 69,25 69,25 

Freguesias (nº) 10 7* 

População residente (n.º) 8569 7356 

Alojamentos familiares (n.º) 4557 4622 

Desempregados inscritos (n.º) 420 477 

Idosos (n.º) 1770 1838 

Jovens dos 0 aos 24 anos (nº) 2491 1631 

População com ensino superior (nº) 425 562 

Pensionista Segurança Social (nº) 2652 2717 

Fonte: INE: Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011 

*Dados que se reportam ao ano de 2013 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=THHPp4Jtu6q7EM&tbnid=kOJuPZuxvTPZXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dholmes.com/master-list/vila-real/district-vila-real.html&ei=17LHU8H7GPKa0QWcgYHwAQ&bvm=bv.71198958,d.d2k&psig=AFQjCNFD1ElwAf2VMuSmxL4RqsioXpTEmg&ust=1405682732842501


Diagnóstico Social do Concelho de Santa Marta de Penaguião 

Página | 18  
 

3.1. Demografia 

O Concelho de Santa Marta de Penaguião encontra-se no coração da “Região Duriense”, 

confrontando-se a Norte e Este com o município de Vila Real, a Sul com os municípios 

do Peso da Régua e Mesão Frio, e a Oeste com os concelhos de Baião e Amarante. 

Encontra-se protegido a noroeste pela luxuriante Serra do Marão que define os seus 

terrenos de maior altitude, sendo, na zona mais a Nascente do seu território, “rasgado” 

de norte a sul pelo rio Corgo. Trata-se de um concelho marcadamente rural, sofrendo um 

processo de desertificação sentido pela generalidade das regiões do interior do país. 

Tendo como base os dados do Instituto Nacional de Estatística (Gráfico nº1) verifica-se 

que ao longo das últimas décadas no Concelho de Santa Marta de Penaguião tem havido 

um decréscimo populacional. Este declínio demográfico em grande parte deve-se a uma 

população acentuadamente idosa, a uma diminuição do volume de nascimentos e a fluxos 

migratórios elevados que ficam a dever-se a um estrangulamento do mercado de trabalho.  

 

Gráfico nº1: Evolução do nº de Habitantes 

 

Fonte:INE/2011 

Ao fazermos uma análise mais detalhada da evolução do número de habitantes no 

concelho de Santa Marta de Penaguião, estima-se que desde a década de quarenta até ao 

ano de 2011, perdeu-se cerca de cinquenta por cento da população no concelho. 

Pode também perceber-se pela análise do gráfico nº1 e do quadro n.º1, uma diminuição 

do número de efetivos populacionais, no período de 2001 (8,569hab.) a 2011 (7356hab.), 
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o que representa uma taxa de variação negativa, relativamente a este período temporal de 

-14,16% (ou seja, menos 1213 indivíduos).  

 

Quadro nº2 

População Residente em 2001 e 2011, em Santa Marta de Penaguião, Segundo os 

Grandes Grupos Etários e a sua Evolução em 2001 e 2011 

Grupo Etário 2001 2011 
Variação de população 

residente entre 2001 e 2011 

 H/M                                               % 

0-14 1225 886 -27,67 

15 – 24 1266 745 -41,15 

25 – 64 4308 3887 -9,77 

65 ou + 1770 1838 4% 

Totais 8569 7356 14,16 

INE: Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011 

O quadro n.º 2 mostra que a estrutura etária da população do concelho acentuou os 

desequilíbrios já evidentes na década passada. Diminuiu a população jovem, com uma 

variação negativa em quase todas as faixas etárias dos 0 aos 64 anos, à exceção do grupo 

etário dos 65 e mais anos em que se registou um aumento de 4% no número de pessoas. 
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Gráfico nº 2 – Estrutura Etária da População Residente, em Santa Marta de 

Penaguião, por Sexo, em 2011. 

Fonte: INE/2011 

Gráfico nº3 – Nº de Habitantes, em Santa Marta de Penaguião, Segundo o Sexo, 

em 2011 

Fonte: INE/2011 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o Concelho de Santa Marta de 

Penaguião é composto por 53 % pessoas do sexo feminino e 47% do sexo masculino, 

existindo um equilíbrio em quase todas as faixas etárias, no entanto na faixa etária dos 65 
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e mais anos existe uma moderada ascendência do sexo feminino em relação ao masculino 

(ver gráfico 2 e 3). 
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3.2.Educação/Nível de Instrução 

Os níveis de escolaridade bem como os níveis de qualificação profissional são muitas 

vezes considerados dois grandes espelhos do nível de desenvolvimento social das regiões 

e dos concelhos, condicionando frequentemente as condições de emprego e de vida das 

populações e o seu grau de vulnerabilidade face à pobreza e à exclusão social.  

No equacionamento das questões da exclusão territorial, a escola representa, também, um 

vetor fundamental a ter em conta, principalmente, quando nos reportamos a populações 

jovens residentes em contextos de exclusão. 

À data deste diagnóstico social, o concelho conta, no ensino público, com o Agrupamento 

escolar de Santa Marta de Penaguião que integra os seguintes estabelecimentos: 

 Jardim de Infância do Centro Escolar 

 Jardim de Infância de São João de Lobrigos 

 EB1 do Centro Escolar 

 EB1 do Assento 

 EB1 de Fontes 

 EB1 de São João de Lobrigos 

 Escola EB23 de Santa Marta de Penaguião 

O ensino particular restringe-se à valência do pré-escolar, onde existe resposta na valência 

de creche e jardim-de-infância, sendo ministrado pelas seguintes instituições: Centro 

Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos, Fundação Dr. Carneiro Mesquita e Centro 

Social e Paroquial Santa Eulália. 

 

Quadro nº 3 

Número de Escolas por Níveis de Escolaridade 

Nível de escolaridade Nº de escolas 

Pré-escolar 5 

1º Ciclo 4 

2º Ciclo 1 

3º Ciclo 1 

Ensino Profissional 1 

Fonte: INE 

O número de alunos que frequentam os diversos níveis de ensino, no concelho de Santa 

Marta de Penaguião, constam no gráfico seguinte. 
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Gráfico nº4 

Evolução da população Escolar no Agrupamento de Escolas de Santa Marta de 

Penaguião, de 2010 até 2014 

 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 

No total e segundo o gráfico podemos verificar que entre 2010 a 2014 a tendência é que 

de ano para ano o número de alunos tem vindo a diminuir. Em 2010/2011 havia 611 

alunos inscritos e em 2014/2014 somente 483.  

Relativamente ao número de crianças com necessidades educativas especiais inscritas no 

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião, podemos aferir que no ano de 

2013/2014, o 3º ciclo é o nível de escolaridade que apresenta um maior número de 

inscrições (10 crianças com NEE), seguindo-se o 1º ciclo com 6, o 2º ciclo com 3 e o pré-

escolar com apenas 2 crianças inscritas. Na sua totalidade estão inscritos 21 crianças com 

necessidades educativas especiais, em todo o agrupamento, no ano de 2013/2014. 
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Gráfico nº5 

Alunos com NEE Inscritos no Agrupamento, em 2013/2014 

 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 

 

Gráfico nº 6 

Taxa de Retenção no Ensino Básico nas Escolas do Agrupamento, em 2013/2014 

 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 

No que concerne ao número de retenções no Agrupamento de escolas de Santa Marta de 

Penaguião, pode-se constatar que no ano de 2013/2014, ficaram retidos 40 alunos, o 3º 

ciclo foi o nível de escolaridade onde existiu um maior número de retenções (20), 

seguindo-se o 1º ciclo com 11 retenções e o 2º ciclo com apenas 9 retenções. 
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Gráfico nº7 

Número de Alunos Matriculados na Creche/Jardins de Infância Particulares e 

Centro de Atividades de Templo Livre, em 2013/2014 

 

Fonte: Creches/ Jardins de Infância do Concelho de Santa marta de Penaguião 

No que se refere aos alunos matriculados nos jardins-de-infância/creches particulares, 

verifica-se que o Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos tem inscritos 75 

crianças, o Centro Social e Paroquial da Santa Eulália tem 43 crianças inscritas e a 

Fundação Dr. Carneiro Mesquita tem 32 crianças inscritas. Perfazendo assim um total de 

150 crianças inscritas em todas as Creches/Jardins de Infância particulares no ano de 

2013/2014. De salientar para o facto de o Centro Social e Paroquial da Santa Eulália ter 

no ano de 2013/2014, 37 crianças inscritas no Centro de Atividades de Tempos Livres 

(CATL). 
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Quadro nº 4 

Indicadores de Educação ou Nível de Instrução da população, de 2001 a 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 2001 2011 

 

Sem nível de escolarização 1661 975 

Ensino Pré-escolar  n.d 114 

1º Ciclo 3989 3102 

2º Ciclo 975 758 

3º Ciclo 779 935 

Ensino Secundário 712 871 

Ensino Superior 425 562 

Analfabetos com 10 ou + anos 1351 856 

Taxa de analfabetismo (%) 17,13 12,56 

Fonte: INE Recenseamento geral da População em 2011 

A taxa de analfabetismo, expressa pela relação entre a população, com 10 ou mais anos, 

que não sabe ler nem escrever, recuou na última década, passando de 17,13 % em 2001, 

para 12,56 % em 2011. 

Esta taxa apesar de ter diminuído, contínua muito elevada face ao valor de Portugal 

Continental que apresenta uma taxa de analfabetismo de 5,20%. Situação que não é alheia 

ao peso demográfico que a população com 65 e mais anos tem no concelho. 

O número de pessoas inscritas no ensino secundário e no ensino superior, na última 

década, teve um aumento muito significativo, passando no ensino secundário de 712 

alunos em 2001, para 871 em 2011 e no ensino superior de 425 inscrições em 2001 para 

856 em 2011. 
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Quadro nº5 

População Residente Segundo o Nível de Escolaridade, por Sexo em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

 

 

População residente, segundo o nível de escolaridade                                 TOTAL 

Sexo 

Nenhum nível 

de escolaridade 

HM H M 

975 
975 314 661 

Ensino básico HM H M 

4795 
1º Ciclo 3102 1434 1668 

2º Ciclo 758 430 328 

3º Ciclo 935 530 405 

Ensino 

Secundário 

HM H M 
871 

871 439 432 

Ensino 

Superior 

HM H M 
562 

562 231 331 

Analfabetos 

com 10 ou mais 

anos 

HM H M 
856 

856 251 605 

Fonte: INE Recenseamento geral da População em 2011 
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Gráfico nº8 

População residente, segundo o nível de escolaridade, no concelho, em 2011 

 

Fonte:INE/2011 

O nível de qualificação que predomina no concelho de Santa Marta de Penaguião é o 1º 

Ciclo, seguindo-se as pessoas sem nível de escolaridade e o 3º Ciclo, porém à aspetos que 

devem ser considerados e que sofreram algumas alterações nesta última década, de cordo 

com o Instituto Nacional de Estatística em 2011, o concelho de Santa Marta de Penaguião 

é constituído por pessoas mais qualificadas, tendo-se verificado uma ascendência de 

matrículas em relação ao ano de 2001 no ensino secundário e no ensino superior, a 

população sem qualquer nível de escolaridade tem vindo a diminuir nesta ultima década. 
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3.3.Condições de Habitação 

 

Quadro nº6 

Indicadores de caracterização da habitação 

Santa Marta de Penaguião (Município) 2013 

 
 

Bairros de habitação social (nº) 5 

Fogos de habitação social, total (nº) 70 

Fogos de habitação social objeto de obras de reabilitação no último ano (nº) 0 

Pedidos de habitação social, registados no último ano (nº) 1 

Lista de espera dos pedidos de habitação (total)) 40 

Fogos de habitação social disponíveis para venda (nº) 0 

Fogos de habitação social arrendados (nº) 70 

Fogos de habitação social disponíveis para arrendamento (nº) 0 

Contratos de arrendamento efetuados no último ano (nº) 4 

Fonte: Serviço de Ação Social do Município  

 

Quadro nº7 

Alojamentos Familiares de Residência Habitual, Segundo a Existência de 

Infraestruturas 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Alojamentos 

Água 

Com água canalizada 2730 

Sem água canalizada 14 

Sistemas de drenagem de águas residuais 

Com sistema 2659 

Sem sistema 32 

Instalação de banho ou duche 

Com instalação  2633 

Sem instalação 111 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População 2011 
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Quadro nº8 

Alojamentos Familiares de Residência Habitual, Segundo o Tipo de Alojamento, 

em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

 

Alojamento Clássico 

4620 

Alojamento não clássico 

2 

Formas de ocupação 

Residência habitual 2741 

Residência Secundária 1396 

Vago 479 

Coletivo 6 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População 2011 

Pelos dados apresentados, a generalidade dos alojamentos apresentam boas condições 

habitacionais. 

Salienta-se, contudo, algumas situações de precariedade económica, onde se conjugam 

vários fatores como baixos rendimentos, desemprego, entre outros. Neste agregados 

familiares, maioritariamente, constituído por idosos e famílias com menores a cargo, 

verificam-se situações de precariedade habitacional e falta de condições de 

habitabilidade, no ano de 2011 ainda subsistiam alojamentos sem instalações sanitárias 

(retrete ou esgotos). 

Estas situações são sinalizadas pelos vários serviços de ação social, havendo resposta ao 

nível das políticas públicas para apoiar estes grupos populacionais mais desfavorecidos. 

Refira-se que, em 2013, o Município através do Programa de Bem-Estar Habitacional 

para Pessoas Carenciadas atribuiu um apoio a quatro agregados familiares com o objetivo 

de melhorar as suas condições básicas de habitabilidade, existindo ainda na sua totalidade 

28 pedidos de apoio de obras, nos serviços de Ação Social do Município (Quadro nº9). 
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Quadro nº9 

Número de Pedidos e de Pessoas Apoiadas Através do Programa de Bem-Estar 

Habitacional para Pessoas Carenciadas, no ano de 2011, 2012, 2013 e 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

 

Programa de Bem-Estar Habitacional para Pessoas Carenciadas 

                                                                                                                         

Pedidos efetuados no ano de 2011 (nº) 4 

Pedidos efetuados no ano de 2012 (nº) 5 

Pedidos efetuados no ano de 2013 (nº) 11 

Pedidos efetuados no ano de 2014 (nº) 8 

Atribuição do apoio no ano de 2013 (nº) 4 

                                                             Fonte: Serviço de Ação Social do Município 
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3.4. Mobilidade, Acessibilidades e Transportes 

A rede viária principal de ligação à sede do concelho é a EN2, nomeadamente nos 

itinerários entre Cumieira, Santa Marta e São João de Lobrigos, assegurando também a 

ligação externa (entre concelhos e principais centros urbanos da região).  

Existem outras vias importantes que permitem a ligação das diferentes freguesias à sede 

de concelho, nomeadamente a EM304: Sever – Santa Marta, EM304: Fornelos – Santa 

Marta, EM304-3: Fontes – Santa Marta, EM304-3: Medrões – Santa Marta, EM304-3: 

Sanhoane – Santa Marta, CM1305: Alvações do Corgo – Santa Marta, CM1291 e EM304: 

Louredo – Santa Marta. 

O concelho de Santa Marta de Penaguião está muito dependente das forças de 

atracão/polarização das duas cidades vizinhas (Régua e Vila Real) que determinam uma 

parte substancial dos fluxos rodoviários e das deslocações da população, o IP4 e a A24 

assumem um papel relevante para a acessibilidade externa do Concelho, sendo a ligação 

feita por Estrada Nacional, nomeadamente através do troço da EN2 entre Santa Marta de 

Penaguião e os dois municípios vizinhos. 

Em temos de transportes coletivos encontram-se diversos condicionalismos no concelho 

de Santa Marta de Penaguião a única via servida com circuito regular de transportes é a 

EN2, (onde existe uma procura concentrada), que proporciona à população destes 

aglomerados o acesso à sede de concelho e aos principais concelhos vizinhos, 

nomeadamente as cidades de Peso da Régua e de Vila Real. 

O município tem amarrado o serviço de transporte público rodoviário de passageiros aos 

transportes escolares com custos que tem tendência em aumentar, embora o número de 

alunos em alguns circuitos tenha diminuído, a dependência dos transportes escolares é 

forte, não ficando garantidas as ligações dos transportes locais durante os fins-de-semana, 

feriados e período de férias, dificultando assim o acesso da população ao centro da Vila 

de Santa Marta de Penaguião.  

No que concerne à circulação interna dos aglomerados, nota-se uma preocupação por 

parte dos dirigentes autárquicos em resolver alguns problemas existentes, particularmente 

no acesso aos centros dos mesmos, no entanto verifica-se ainda uma deficiente e 

inadequada rede de transportes públicos/coletivos que face às necessidades da população 

causa constrangimentos e não favorece o desenvolvimento do concelho. 

A rede pedonal da Vila de Santa Marta de Penaguião sofreu, nos últimos anos, 

significativas melhorias. Embora se note que houve alguma preocupação em dotar as vias 

urbanas com travessias pedonais, existem algumas deficiências que importaria corrigir, 
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nomeadamente ao nível das rampas para pessoas com mobilidade reduzida, bem como o 

inadequado dimensionamento das infraestruturas pedonais que apresentam em alguns 

casos largura insuficiente e uma má localização do mobiliário urbano e das caldeiras das 

árvores. Com efeito muitos passeios não reúnem as condições mínimas para serem 

utilizados plenamente pelos peões, obrigando-os, com frequência, a terem que utilizar a 

faixa de rodagem para se deslocarem ao longo dos mesmos. 

No que diz respeito aos acessos aos edifícios públicos, verifica-se a preocupação de dotar 

os novos edifícios com infraestruturas de acessibilidade para as pessoas com mobilidade 

reduzida. No entanto existem ainda alguns edifícios de construção mais antiga, e onde se 

encontram a funcionar alguns serviços públicos, que ainda não estão dotados com as 

infraestruturas necessárias, que facilitem o acesso das pessoas com mobilidade reduzida. 
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3.5. Associativismo e Equipamentos Desportivos Culturais e Recreativos 

No concelho de Santa Marta de Penaguião, como acontece na generalidade de outras 

regiões do país, o grande motor de dinamização cultural e lúdica é o Município, na medida 

em que sustenta a construção, funcionamento e requalificação dos equipamentos, 

potencia a regularidade de organização de eventos e assume um apoio continuado aos 

diversos agentes que operam no âmbito da cultura e do lazer. 

O pico dos eventos culturais é durante os meses de verão, os penaguiotas são uma 

população muito religiosa que exprime a sua cultura quer através de festas e romarias de 

cariz religioso-profano, quer através da sua etnografia ligada ao quotidiano de trabalho e 

ao rio. É através das Tunas, Ranchos Folclóricos ou Bandas de Música que melhor se 

exprime a cultura deste concelho ao mais alto nível. 

O Auditório Municipal representa um equipamento de elevada importância para a 

população local, uma vez que apresenta um programa anual vastíssimo onde se leva a 

efeito variadas iniciativas culturais, com o objetivo de “ir ao encontro das diferentes 

sensibilidades e no intuito da criação de novos públicos”. O cinema e a música tem um 

lugar de destaque, desde os concertos de música e de orquestras ligeiras aos cantares 

populares, passando pelo fado e guitarradas de Coimbra. O teatro é outra das iniciativas, 

passando também pelas expressões plásticas. As potencialidades deste espaço são 

também aproveitadas pelos estabelecimentos de ensino, que levam a efeito ao longo do 

ano um conjunto de realizações, nomeadamente na área da dramatização. 

Também a Biblioteca Municipal, representa um equipamento cultural de extrema 

importância para a população local mas, sobretudo, para a comunidade educativa e para 

os jovens, que têm nesta estrutura, acesso alargado e diversificado à informação através 

de vários suportes. Para além disso desenvolve um programa de atividades, ao longo do 

ano, de promoção da leitura e do livro. 

A atividade desportiva é uma realidade com muitas décadas no concelho de Santa Marta 

de Penaguião, de raiz associativa, com impacto na educação, tempos livres e no 

relacionamento comunitário. As infraestruturas desportivas vêm sendo melhoradas e 

crescendo em número e possibilidades. Neste momento o concelho conta com seis 

polivalentes espalhados por todo o concelho, com piscinas municipais exteriores e 

interiores, com dois pavilhões gimnodesportivos e um estádio municipal. 

O tecido associativo é bastante vasto e dá ser às mais diversas atividades desportivas, 

culturais, recreativas, entre outras. 
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Estima-se que o número de associações do concelho ronde as 27 (conforme tabela 

abaixo), que desenvolvem as suas atividades nas mais diversas áreas. 

 

Quadro nº10 

Nº de Associações no Concelho de Santa Marta de Penaguião 

Nome da Associação Localização 

Associação Humanitária dos Bombeiros V. de Fontes Fontes 

Associação Humanitária dos Bombeiros V. de Santa Marta de 

Penaguião 
Santa Marta de Penaguião 

Banda Musical da Cumieira Cumieira 

Tuna de Carvalhais Louredo 

Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos S. João de Lobrigos 

Grupo Cultural "Os Medroenses" Medrões 

Associação Cultural e Recreativa da Cumieira Cumieira 

Rancho Folclórico os Romeiros de S. Miguel S. Miguel de Lobrigos 

Grupo Cultural e Desportivo de Sever Sever 

Grupo de Danças e Cantares de Fornelos Fornelos 

Centro Cultural e Desportivo de Alvações do Corgo Alvações do Corgo 

Grupo Regional "Terras de Penaguião" S. Marta de Penaguião 

Grupo de Cantares “Socalcos do Corgo” Alvações de Corgo 

Grupo Etnográfico de Soutelo Fontes 

Associação Desportiva e Cultural de Paradela do Monte  

(Grupo de Bombos "Águias do Marão") 
Louredo 

Tuna de Soutelo Fontes 

Grupo de Bombos de Sanhoane Sanhoane 

Clube de Amigos de Alvações do Corgo (Grupo de Bombos de 

Alvações do Corgo) 
Alvações do Corgo 

Associação de Caça e Pesca de Penaguião Santa Marta de Penaguião 

Real Clube de Penaguião Santa Marta de Penaguião 

Centro Cultural e Desportivo de Fontes Fontes 

Sporting Clube da Cumieira Cumieira 

Corpo Nacional de Escutas Fontes 

Grupo Cultural e Recreativo dos “Golfinhos da Paz” Santa Marta de Penaguião 

Grupo de Jovens “Nova Geração” Medrões 

Grupo de Jovens “Raios de Sol” São João de Lobrigos 

Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da C.M. de Santa 

Marta de Penaguião 
Santa Marta de Penaguião 

Fonte: Serviços de Cultura do Município  
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As Associações locais, têm um papel de relevo junto da população que reside no 

concelho, pois permitem que as pessoas gozem de uma verdadeira escola de vida e por 

vezes ajuda a que as pessoas se sintam perfeitamente integradas na sociedade. A 

participação ativa numa associação, quer nas suas atividades ou na organização das 

mesmas, e o voluntariado daí resultante podem atualmente ser fatores de diferenciação 

positiva na vida das populações. 

Localmente, as associações existentes permitem que haja convívio e interação entre a 

população e garantem o perdurar de tradições que, de outra forma, tenderiam a cair em 

esquecimento. 

Para que consigam desenvolver cada vez mais e melhores atividades no Concelho é 

necessário que as associações do concelho continuem a ter o apoio da Câmara Municipal 

de Santa Marta de Penaguião para a realização das mesmas. 
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3.6. Saúde 

De acordo com o artigo nº64 da Constituição da Republica Portuguesa, todos os cidadãos 

têm direito à proteção da saúde, o dever de a defender e promover na sociedade. 

No nosso país, o direito à proteção da saúde é realizado por intermédio de um Serviço 

Nacional de Saúde universal e geral que, considerando as condições socioeconómicas dos 

cidadãos, tende a ser gratuito. 

Os Centros de Saúde, enquanto estruturas institucionalizadas, são unidades básicas do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o atendimento e prestação de cuidados de saúde à 

população local, ou seja, a promoção de saúde, a prevenção da doença, prestação de 

cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. 

Outras unidades privadas, nomeadamente as clínicas, com fins lucrativos, visam também 

a promoção da saúde, no entanto nem todos os cidadãos lhe podem aceder, uma vez que 

o serviço é pago total ou parcialmente pelo utente. 

Neste caso em particular, em que o alvo do Diagnóstico Social é o Concelho de Santa 

Marta de Penaguião, os munícipes têm ao seu dispor os seguintes serviços de saúde. 

 

Quadro nº11 

Equipamentos de Saúde, no Concelho, em 2014 

Equipamentos de Saúde 2014 

Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião (nº) 1 

Clinicas dentárias (nº) 2 

Salas de colheita para análise 3 

Farmácias (nº) 2 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

Relativamente ao Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião, podemos aferir que no 

ano de 2014, existe um conjunto de profissionais, que têm como prioridade zelar pelo 

bom funcionamento do centro de saúde e procurar salvaguardar a saúde dos utentes que 

os procuram, tal como podemos verificar no quadro seguinte. 
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Quadro nº12 

Nº de Profissionais a Trabalhar no Centro de Saúde, em 2014 

Quadro de Pessoal Adstrito ao Centro de Saúde 2014 

Médicos (nº) 5 

Enfermeiros (nº) 8 

Assistentes técnicos (nº) 7 

Assistentes operacionais (nº) 5 

Motorista (nº) 1 

Psicóloga (nº) 1 

Nutricionista (nº) 1 

Fisioterapeuta (nº) 1 

Técnica Superior de Serviço Social (nº) 1 

Técnico de Cardio-pneumonologia (nº) 1 

Psicopedagoga Curativa (nº) 1 

Delegado de Saúde (nº) 1 

Técnico de Saúde Ambiental (nº) 1 

Fonte: Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião 

O número médio de habitantes por médico de família no concelho de Santa Marta de 

Penaguião é de 1413 Hab/Médico de família. Em relação à população inscrita neste centro 

de saúde, em Junho de 2014, encontram-se inscritos 7067 utentes, constata-se que o 

número de utentes é ligeiramente inferior ao número de pessoas que habitam o concelho. 

Esta diferença deve-se ao facto de algumas pessoas estarem inscritas em Centros de Saúde 

fora do nosso concelho. 

No que diz respeito aos Recursos Humanos existentes no concelho, tal como se pode 

verificar no quadro anterior, o Centro de Saúde é estruturado, por 5 médicos, 8 

enfermeiros, 7 assistentes técnicos, 5 assistentes operacionais, 1 motorista, 1 psicóloga, 1 

nutricionista, 1 fisioterapeuta, 1 técnica Superior de Serviço Social, 1 técnico de Cardio-

pneumonologia, 1 psicopedadoga curativa, 1 delegado de saúde e 1 técnico de saúde 

ambiental. 

Integram o Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião as seguintes unidades 

funcionais de cuidados de saúde: UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados; 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade; UAG – Unidade de Apoio á Gestão; URAP 

– Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados; USP – Unidade de Saúde Pública. 
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Todas estas unidades estão sob a tutela do Agrupamento do Centro de Saúde Douro 1, 

Marão e Douro Norte. 

As UCSP são unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e 

familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, por 

enfermeiros e por pessoal da área administrativa. A atividade das UCSP desenvolve-se 

com autonomia organizativa e técnica, integrada numa lógica de rede com as outras 

unidades funcionais do ACES. As UCSP têm uma estrutura idêntica às USF e prestam 

cuidados personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos 

mesmos, isto é, apresentam uma carteira de serviços idêntica àquelas unidades funcionais, 

assente na Portaria 1368/2007, de 18 de Outubro ou nos dispositivos legais que no futuro 

as venham a alterar. 

A UCC tem por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da 

sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde concorrendo, 

assim e de um modo direto, para o cumprimento da missão do ACES Douro 1, Marão e 

Douro Norte em que se integra.  

A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e 

comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação 

de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração em redes 

de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção, garantindo a 

continuidade e qualidade dos cuidados prestados.  

A USP tem por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua 

área geográfica de intervenção, desenvolvendo atividades de planeamento em saúde, de 

promoção e proteção da saúde, incluindo a avaliação do impacto em saúde, de prevenção 

da doença, de vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde ambiental, de 

investigação em saúde e de gestão ou participação em programas de saúde pública. 

Ao nível de Projetos de Prevenção e Promoção da Saúde existem vários, nomeadamente, 

planeamento familiar, saúde escolar, saúde materna, saúde infantil, saúde oral nas 

crianças e adolescentes; saúde do adulto e do idoso; doença aguda; consultas de nutrição; 

consultas de psicologia; atendimentos/ encaminhamentos pelo Serviço Social; 

espirometrias; saúde ambiental; plano nacional de vacinação; equipa local de intervenção 

precoce, equipa de cuidados continuados integrados, distribuídos pela UCPS e UCC. 

Centrando a nossa análise naquilo que consideramos serem as principais problemáticas 

do concelho em termos de saúde, as mesmas resumem-se ao envelhecimento da 
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população, conduzindo a uma falta de conhecimento/formação dos particulares no 

tratamento/ cuidados aos idosos acamados, o alcoolismo e as doenças respiratórias. 

O envelhecimento populacional deve-se à emigração dos mais jovens e ao aumento da 

esperança de vida, consequência dos progressos da medicina e à melhoria da condição de 

vida dos idosos o que constitui um desafio para a sociedade, para o Sistema de Saúde e 

para a proteção social.  

O alcoolismo continua a ser uma problemática vincada no concelho, sendo 

necessário/urgente intervir de forma a combater/erradicar este flagelo junto das classes 

mais jovens. 
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3.7. Atividades Económicas, Emprego e Desemprego  

 

Quadro nº13 

Indicadores de Caracterização das Atividades Económicas 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Banca 2001 2011 

Pessoal ao serviço nos estabelecimentos de bancos e caixas económicas 15 11 

Depósitos de clientes nos estabelecimentos de outra intermediação, total e por 

tipo de cliente (€/milhares) 
56.296 65.739 

Emigrantes 10.139 4.597 

Outros depósitos 46.156 61.142 

Empresas 2009 2011 

Volume de negócios de empresas não financeiras (€/milhares)  55.071 50.959 

Valor acrescentado bruto das empresas não financeiras (€/milhares) 14.831 11.213 

Empresas não financeiras, total e por escalão de pessoal ao serviço (nº) 372 349 

<10 362 342 

10 a 19 5 5 

20 a 49 4 1 

50 a 249 1 1 

250 + 0 0 

Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras, total (nº) 1300 1260 

Empresas não financeiras com menos de 10 pessoas ao serviço (%)  362 342 

Empresas não financeiras com 10 a 249 pessoas ao serviço (%) 10 7 

Sociedades 2001 2011 

Sociedades constituídas, total e por setor de atividade económica principal 

(nº) 
6 13 

Industria, construção e energia 1 4 

Serviços 5 9 

Sociedades dissolvidas, total e por setor de atividade económica principal (nº) 1 10 

Industria, construção e energia 0 3 

Serviços 1 7 

Agricultura 2009 2013 

Superfície total das explorações agrícolas / Área (ha) 1272 n.d. 

Superfície agrícola utilizada (SAU) / Explorações (nº) 1274 n.d. 

Superfície agrícola utilizada (SAU) / Área (ha) 3582 n.d. 

Produção vinícola declarada em mosto (hl) 124259 98122 

Produção vinícola declarada em vinho (hl) 142098 109266 

Lagares de azeite (nº) 1 0 

Produção de azeitona (t) 685 1000 

INE – Recenseamentos Gerais da População / PORDATA 
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3.7.1. Emprego  

 

Quadro nº14 

População Residente Economicamente Ativa e Empregada, Segundo o Sexo e o 

Ramo de Atividade, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

População economicamente ativa e empregada 

Total Total 

Primár

io 

Secundá

rio 

Terciário 

HM H M HM H M Total 

De 

natureza 

social 

Relacionado 

com a atividade 

económica 

2938 1680 1258 2538 1494 1044 691 497 1350 683 667 

  Fonte: INE – Recenseamento Geral da População em 2011 

De acordo com o quadro nº14, a população empregada no Concelho de Santa Marta de 

Penaguião em 2011, é de 2538 pessoas, sendo 59% de homens e 41% de mulheres. Cerca 

de 53% do emprego está alocado às atividades de serviços – setor terciário, 27% ao setor 

primário e 20% ao setor secundário. 

 

Quadro nº15 

Taxa de Atividade, em 2011 (%) 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Taxa de atividade, total e por sexo 

H/M H M 

39,94 48,51 32,31 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População em 2011 
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Quadro nº16 

Movimentos Pendulares, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

População que entra no 

município para trabalhar ou 

estudar 

População que saiu do 

município para trabalhar ou 

estudar 

 

H/M H M H/M H M 

365 185 180 1399 807 592 

           Fonte: INE – Recenseamento Geral da População em 2011 

De acordo com os resultados definitivos dos Censos 2011, o movimento pendular mais 

significativo em Santa Marta de Penaguião é de saída, abrangendo 1399 pessoas, o 

equivalente a 19% da população residente. 

O esvaziamento demográfico - concelhio, regional e do interior do país - não é alheio ao 

menor dinamismo económico, que se traduz numa falta de capacidade de fixação e 

atração de população economicamente ativa. A ligação entre economia e demografia 

estão assim inevitavelmente associados. 

 

3.7.2. Desemprego 

 

Quadro nº17 

Taxa de Desemprego, em 2011 (%) 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Taxa de desemprego, total e por sexo 

H/M H M 

13,61 11,07 17,01 

                     Fonte: INE – Recenseamento Geral da População em 2011 

Através dos dados apresentados, observa-se que 39,94% se encontra na situação de 

empregada, 13,61% na condição de desempregada e 53.55% da população está na 

situação de inatividade. 
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Quadro nº18 

População Residente e Desempregada, Segundo a Condição de Procura de 

Emprego e Sexo, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

População desempregada 

Total 

Procura do 1º emprego Procura de novo emprego 

Total Total 

H/M H M H/M H M H/M H M 

400 186 214 83 39 44 317 147 170 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da População em 2011 

Relativamente ao desemprego, verifica-se que continua a persistir o desemprego de longa 

duração, o sexo feminino é o mais afetado pelo desemprego, alcançando assim a terceira 

maior taxa com 17,01% da totalidade dos concelhos que estão inseridos no NUT III na 

região do Douro.  

 

Quadro nº 19 

Desempregados Inscritos no CE, no Total e por Sexo, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Género 
 

Total H M 

477 215 262 

             Fonte: IEFP – Desemprego registado por Concelho 

 

Quadro nº20 

Desempregados inscritos no CE, no Total e por Grupo Etário, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Grupo Etário 

Total <25 25 a 34 35 a 54 55 + 

477 48 102 234 93 

                                                Fonte: IEFP – Desemprego registado por Concelho 
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Quadro nº 21 

Desempregados Inscritos no CE, no Total e por Nível de Escolaridade, em 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Nível de escolaridade 

Total Sem nível de 

instrução 

Ensino Básico 

 1ºciclo           2º ciclo         3º ciclo 

Ensino 

secundário 

Ensino 

Superior 

477 55 185 85 57 63 32 

Fonte: IEFP – Desemprego registado por Concelho 

De acordo com os dados apresentados no quadro nº21, 327 dos desempregados 

apresentavam um nível de instrução correspondente ao ensino básico e 55 dos 

desempregados, sem nível de instrução, face a 95 desempregados com um nível de 

instrução correspondente ao ensino secundário e superior. 

O desemprego, embora não apresente uma taxa muito elevada, face a outras regiões do 

país pode considera-se um desemprego de tipo estrutural porque se prende com as 

caraterísticas do tecido social e empresarial do território. 

O setor empresarial concelhio é reduzido e não tem mostrado grande capacidade para 

criar novos empregos, os setores tradicionais como a agricultura, que era o forte da 

economia local, passa neste momento por grandes dificuldades e não tem tido a 

capacidade para criar novos empregos. Será indispensável criarem-se outras alternativas 

na economia local, para isso será necessário que a população seja cada vez mais 

qualificada, das 562 pessoas com o Ensino Superior em 2011 só 32 estão inscritas como 

desempregadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, é necessário e urgente 

também apostar no ensino profissional, formação que na sua maioria é destinada aos 

jovens com insucesso escolar e à população adulta que se encontra no desemprego, tendo 

como principais objetivos, o desenvolvimento de novas competências profissionais e 

capacitar as pessoas com as ferramentas necessárias para se inserirem no mercado de 

trabalho. Para atenuar todas estas dificuldades que se fazem sentir no acesso ao emprego 

será necessário implementar políticas públicas adequadas que conjuntamente com a 

atitude das pessoas que habitam o território, têm o dever de rentabilizarem os recursos e 

potencialidades do território, sendo fatores fundamentais para uma ação integrada de 

alteração do quadro demográfico e de desenvolvimento económico do território. 
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3.8. Ambiente 

Para a análise da qualidade ambiental do Concelho de Santa Marta de Penaguião foram 

tidos em consideração os seguintes indicadores: água, saneamento básico e resíduos.  

A rede de abastecimento de água do Município de Santa Marta de Penaguião foi 

construída à medida das necessidades do Concelho e à medida que os aglomerados 

populacionais foram aumentando, ou que aumentaram os seus limites geográficos. Pode 

considerar-se assim, que a implementação dos sistemas de abastecimento seguiu uma 

política de reação e de adaptação. Devido a estes factos, as infraestruturas que incluem a 

rede de abastecimento de água de Santa Marta de Penaguião foram construídas em anos 

diferentes, variando portanto a idade das mesmas. No entanto, verifica-se que a maior 

parte dos equipamentos foram construídos nas últimas 2 décadas. Atualmente tem um 

total próximo dos 100% de água abastecida à população, dispondo das seguintes 

infraestruturas: 37,2 Km de adutoras; 25 reservatórios de água; 3 estações elevatórias; 98 

Km de rede em distribuição de água e 9 captações com estação de tratamento. 

O Concelho de Santa Marta de Penaguião no que respeita à gestão de resíduos tem vindo 

a assumir um papel cada vez mais ativo no que concerne a projetos de proteção e 

valorização do ambiente, como é o exemplo do lançamento do sistema de recolha seletiva, 

onde distribuiu vários ecopontos pelo concelho, bem como a criação de dois Centros de 

Recolha que se situam um na freguesia de Fontes e o outro na freguesia de Sever, 

destinados a aceitar três tipos de resíduos: metálicos; não metálicos e resíduos de 

construção e demolição. 

Como se pode verificar no quadro seguinte, o Concelho de Santa Marta de Penaguião tem 

vindo a aumentar os resíduos urbanos recolhidos seletivamente. 
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Quadro nº22 

Resíduos Urbanos Recolhidos Seletivamente, no Concelho de Santa Marta de 

Penaguião, em 2010, 2011 e 2012 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Tipo de resíduo recolhido seletivamente (t) 

 

Ano Total Vidro 
Papel e 

cartão 
Embalagens Pilhas Biodegradáveis 

2010 138,490 138,321 0 0 0,169 0 

2011 152,718 130,889 12,980 8,720 0,129 0 

2012 163,727 117,727 26,360 19,560 0,080 0 

Fonte: Instituo Nacional de Estatística 

O Município de Santa Marta de Penaguião preocupa-se também com a deposição 

clandestina de resíduos sólidos urbanos (nomeadamente eletrodomésticos, colchões e 

entulho de obras) ao longo das bermas e valetas das estradas, caminhos municipais e 

florestais, é uma praga ambiental contra a qual há muitos anos se tem lutado para a 

eliminar no sentido de preservar o meio ambiental e salvaguardar a imagem do concelho. 

Mas, embora a Câmara Municipal efetue uma campanha fortíssima de recolha deste tipo 

de resíduos e, tenha contratualizado com uma empresa particular a recolha mensal dos 

chamados “monstros”, o certo é que, se continua a constatar que alguns munícipes menos 

atentos e sensibilizados para esta grande causa, continuam inadvertidamente a depositar 

lixos nos espaços públicos ferindo profundamente a imagem do concelho, com inevitável 

prejuízo para o Meio Ambiente, como se pode verificar no quadro seguinte, houve uma 

redução de recolha de resíduos indiferenciados desde o ano de 2010 no concelho, contudo 

no ano de 2012 ainda rececionou 2459 toneladas de resíduos indiferenciados, onde são 

transportados na sua totalidade para o aterro intermunicipal do Vale do Douro Norte. 
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Quadro nº23 

Recolha de Resíduos Indiferenciados, no Concelho de Santa Marta de Penaguião, 

em 2010, 2011 e 2012 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Recolha de resíduos indiferenciados 
 

Ano Total (t) 

2010 2712 

2011 2600 

2012 2459 

                                                            Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas 

Tendo como missão a prestação de um serviço público que garanta o bem-estar e a 

qualidade de vida dos seus munícipes e visitantes, a Câmara Municipal tem desenvolvido 

diversos projetos integrados que visam a requalificação ambiental do Município. 

Considerando a Educação Ambiental como uma matéria transversal à maioria das 

atividades municipais, assim como um pilar fundamental para o desenvolvimento 

sustentável, a Câmara Municipal tem promovido diversos projetos de sensibilização 

ambiental para diferentes grupos alvos da população, nomeadamente, o Programa de 

Educação Ambiental nas Escolas, o Projeto Eco Escolas, bem como diversas ações de 

sensibilização ambiental, com as variadas áreas temáticas: água, resíduos, florestas, entre 

outras.  

Considera-se importante continuar a realizar esforços no desenvolvimento destes 

projetos, uma vez que continua a ser um problema a fraca valorização das questões 

ambientais por parte da população. 

Existem outras ações/medidas no domínio ambiental a realçar, nomeadamente com a 

defesa do património florestal, a Câmara desenvolve um conjunto de ações que visam a 

sua proteção contra incêndios: ações de sensibilização, ações de prevenção e ações de 

combate, foi criado um gabinete técnico florestal, são desencadeadas ações pedagógicas 

junto da população, é feita a divulgação de alguns conselhos e cuidados básicos sobre 

como preservar a floresta e como atuar em caso de incêndio, são distribuídos folhetos 

informativos sobre o que deve e o que não deve fazer em matéria de incêndios florestais, 

no entanto tem-se vindo a verificar uma subida acentuada de incêndios florestais no 

Concelho de Santa Marta de Penaguião. 
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Quadro nº24 

Nº de incêndios Florestais, Segundo o Tipo de Superfície Ardida, em 2010, 2011 e 

2012 

Santa Marta de Penaguião (Município) 
 

Concelho Ano 

Incêndios 

florestais 

(N.º) 

Superfície ardida (ha) e Tipo de superfície 

ardida 

 Tipo de superfície ardida 

 Total 
Povoamentos 

florestais 
Matos 

N.º ha ha ha 

Santa Marta 

de Penaguião 

2012 65  25 9  16  

2011 41 17 5 12 

2010 35 104 65 39 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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3.10. Segurança 

Quadro nº25 

Indicadores de Caracterização de Segurança 

Santa Marta de Penaguião (Município) 2012 
 

Crimes registados pela Guarda Nacional Republicana, total nº 158 

Taxa de criminalidade 22,2 

Crimes contra a integridade física 25 

Furto, roubo por esticão na via pública 0 

Furto de veículos 8 

Condução de veículos com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l 7 

Condução sem habilitação legal 6 

Crimes contra o património 64 

Crimes contra a vida em sociedade 43 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística  

O número de crimes registados pela GNR tem vindo a aumentar, contudo existiu uma 

redução da taxa de criminalidade em 2011, sendo em 2009, um total de 142, em 2010, 

um total de 167, em 2011, um total de 122 crimes e em 2012, um total de 158. 

 

Gráfico nº9 

Crimes registados no Concelho, nos anos 2009,2010,2011 e 2012 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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3.10.Grupos Vulneráveis 

3.10.1. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

Os dados a seguir apresentados definem uma ordem de indicadores, os quais visam 

estatisticamente caraterizar a população beneficiária do RSI do Concelho de Santa Marta 

de Penaguião, no ano de 2013. 

Neste âmbito, abordar-se-á esta população/ beneficiários, através da análise dos seguintes 

indicadores: N.º de beneficiários/ famílias; sexo; idade; habilitações literárias; prestação 

pecuniária; situação profissional; distribuição dos beneficiários/ agregados por freguesia; 

e acordos de inserção assinados. 

 

Gráfico nº10 

Nº de Famílias e Beneficiários do RSI, no ano de 2013  

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

Numa análise comparativa com a população residente, 7,356 habitantes (INE 2011) 

observou-se que o nº de beneficiários de RSI representa 4% da população. De salientar 

que a amostra em estudo é constituída por 147 agregados familiares, traduzindo-se em 

334 beneficiários. 

 

Quadro nº26 

Caracterização dos Beneficiários, por sexo e escalão etário, no ano de 2013 

0-5 6-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 » 65 Totais 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

17 20 44 34 6 17 12 16 38 32 23 37 20 18 0 0 160 174 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

147

334

Nº de Familias Nº de Beneficiários
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Relativamente à caraterização quanto ao sexo e escalão etário dos beneficiários, 

observou-se os seguintes valores: no que se refere ao sexo observou-se que a tendência é 

pouco variável entre homens e mulheres, registando-se assim 52% do sexo feminino e 

48% do sexo masculino. 

Através da representação do quadro nº26 é possível verificar que a população beneficiária 

do RSI é predominante na faixa etária dos 35 aos 64 anos com 50% da população 

beneficiária. 

Relativamente aos restantes escalões etários, verifica-se que 35% se situam nos escalões 

entre os 0 e os 18 anos e 15% da população entre os 19 e os 34 anos. 

 

Gráfico nº11 

Distribuição dos agregados Familiares por Freguesias, no ano de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

De acordo com o gráfico nº11, observa-se que as freguesias com maior incidência de 

agregados familiares beneficiários do RSI, são as freguesias com maior densidade 

populacional, como é o caso da União de Freguesias de Lobrigos e Sanhoane (54 

agregados), Cumieira (23 agregados) e a União de Freguesias de Louredo e Fornelos (19 

agregados). 

Segue-se ainda, as freguesias Medrões e Sever com 15 agregados cada, a freguesia de 

Fontes com 11 agregados familiares e por fim a freguesia de Alvações do Corgo é a que 

tem um menor número de agregados beneficiários do RSI (10 agregados). 
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Gráfico nº12 

Caracterização dos Beneficiários, Face à Cessação da Medida, no ano de 2011 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

 

Gráfico nº13 

Caracterização dos Beneficiários, Face à Cessação da Medida, no ano de 2012 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 
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Gráfico nº14 

Caracterização dos Beneficiários, Face à Cessação da Medida, no ano de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

No que se refere ao ano de 2013, tendo por base as representações gráficas acima 

descritas, verifica-se que foram cessados, 32 processos RSI. 

Neste contexto, apresenta-se pormenorizadamente os motivos das cessações descritas: 

- 8 Integrações no mercado de trabalho 

- 2 Alterações do AF 

- 3 Emigração 

- 1 Renúncia da medida 

- 1 Incumprimento do CI 

- 4 Pensões 

- 10 Contrato de Emprego e Inserção + 

- 3 Alteração da lei de atribuição 

Deste modo, salienta-se que entre todas as medidas cessadas, 18 destas, tenham sido 

integrados profissionalmente, verifica-se que 1 elemento apresentou incumprimento no 

que se refere ao CI e apenas 1 elemento renunciou à medida. 
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Gráfico nº15 

Caracterização dos Agregados, Quanto à Extensão do Agregado Familiar, no ano 

de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

Categorizando os beneficiários/agregados quanto à tipologia, verifica-se com base na 

representação gráfica n.º15, que a maioria são elementos isolados (35% - 51 

beneficiários), seguindo da Família nuclear com filhos (30% - 45 agregados). Com 26 

agregados (18%), apresentam-se as famílias monoparentais, seguidas da nuclear sem 

filhos com (15% - 22 agregados) e a alargada com apenas 2% (3 agregados familiares). 

No que concerne à distribuição dos agregados segundo a sua situação profissional, pode 

verificar-se no gráfico seguinte que 79% não têm rendimentos de trabalho declarados e 

apenas 21% têm rendimentos de trabalho declarados. 
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Gráfico nº16 

Distribuição dos Agregados Segundo a Situação Profissional, no ano de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

 

Gráfico nº17 

Escolaridade dos Beneficiários ≥18 anos, no ano de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 
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No que se refere às habilitações literárias relativas aos beneficiários do RSI, permite-nos 

inferir que grande parte da população apresenta como habilitação literária principal o 1.º 

ciclo do ensino básico (39% - 84 beneficiários). 

Salienta-se ainda o número expressivo de indivíduos que são analfabetos, como é o caso 

dos 14% representados estatisticamente (31indivíduos) e dos que sabem ler e escrever 

mas que não têm nenhum grau de qualificação (10% - 21 beneficiários). 

Relativamente aos restantes indivíduos caraterizados graficamente, observa-se a sua 

distribuição entre o 2.º e 3.º ciclo respetivamente (32% - 69 beneficiários), seguido dos 

indivíduos que frequentam o ensino secundário (4% - 8 beneficiários) e o ensino superior 

(1% - 2 beneficiários).  

Neste sentido, e em espécie de resumo, salienta-se que os titulares da prestação da medida, 

são na sua maioria, os indivíduos que se centram entre os analfabetos os que sabem ler e 

escrever e os detentores do 1.º ciclo do ensino básico, tal como a generalidade da 

população, ressalta-se para o facto das pessoas com um nível de qualificação do ensino 

superior ter apenas 1% dos beneficiários do RSI. 

 

Gráfico nº18 

Escalão de Valores da Prestação do RSI, no ano de 2013 

 

Fonte: Equipa de RSI de Santa Marta de Penaguião 

Através do Gráfico n.º18 podemos observar que a tendência está situada no intervalo entre 

(100.00€ a 199.99€) com 70 agregados familiares, importa também evidenciar o facto de 

que 19 agregados familiares recebem <100 de prestação pecuniária, pelo que o valor 

≥ 500,00€
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médio da prestação de RSI paga por agregado encontra-se entre os 100€ e os 200€ 

mensais. 

Importa ainda referir que, 64% dos agregados familiares do RSI auferem de uma 

prestação pecuniária inferior a 200.00€. Entre os 200.00€ e os 399,99.00€ observam-se 

32% e 4% recebe uma prestação superior a 400.00€. 

 

3.10.2 Crianças e Jovens em Risco  

As Comissões de Proteção de menores surgiram em Portugal em 1978. Em 1991 as CPM 

surgem como entidades autónomas envolvendo as comunidades locais e enquadradas pelo 

Decreto-Lei 189/91. 

Em 1 de Janeiro de 2001 com a entrada em vigor da Lei nº 147/99 – Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo, as Comissões são reorganizadas passando a designar-se de 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

Por iniciativa do Pelouro da Acão Social da Câmara Municipal de Santa Marta de 

Penaguião foram iniciados os procedimentos para a criação da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Santa Marta de Penaguião cujo processo culminou com a instalação 

governamental através da Portaria n.º 186/2007, de 12 de Fevereiro. 

O trabalho da promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens incumbe num 

primeiro momento às entidades com competência em matéria de infância e juventude, ou 

seja, escolas, saúde, segurança social, autarquias, encontrando-se a intervenção da 

comissão de proteção de crianças e jovens numa segunda linha de atuação, que sucede da 

impossibilidade de as entidades atrás referidas atuarem de forma adequada e suficiente 

no sentido de remover o perigo em que as crianças e jovens se encontram. 

A Comissão é uma instituição oficial, não judiciária, com autonomia funcional que visa 

promover os direitos da Criança e do Jovem e prevenir ou pôr termo as situações que 

podem afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se 

encontra numa das seguintes situações: está abandonada ou vive entregue a si própria; 

sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; não recebe os 

cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; é obrigada a atividade ou 

trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade; 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 
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a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, ou 

representante legal se oponham de modo adequado a remover essa situação. 

No âmbito da atividade da CPCJ de Santa Marta de Penaguião, regista-se que no ano de 

2013 foram instaurados 18 processos. 

A instauração ou reabertura de um processo de promoção e proteção implica a receção, 

pela CPCJ, de uma sinalização evidenciando uma situação de perigo para a criança ou 

jovem. No ano de 2013, como se verifica no gráfico seguinte, as principais entidades 

sinalizadoras foram, por ordem decrescente, os vizinhos e particulares, sinalizando cerca 

de 28% das situações, os estabelecimentos de ensino e saúde ambos com 22% de 

sinalizações a Segurança Social através do serviço de atendimento local com 17% e os 

familiares e a CPCJ contam apenas cada uma com aproximadamente 6% de sinalizações.  

 

Gráfico nº19 

Processos Instaurados por Entidade Sinalizadora das Situações em Perigo, no ano 

de 2013 

 

Fonte: CPCJ de Santa Marta de Penaguião 

Analisando-se, agora, as principiais situações de perigo detetadas nas crianças e jovens 

com processo de promoção e proteção, na CPCJ de Santa Marta de Penaguião, no ano de 

2013, as mesmas incidem maioritariamente em 9 problemáticas: negligência 33%, 

absentismo/insucesso escolar 28%, negligência ao nível da saúde 11%, as restantes 

situações de perigo têm cerca de 5%. No que concerne às medidas de promoção e proteção 
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aplicadas pela CPCJ, as únicas medidas aplicadas no ano de 2013 foram o apoio junto 

dos pais, o apoio junto de outro familiar e o acolhimento familiar. 

 

Gráfico nº20 

Principais Situações de Perigo Detetadas nas Crianças com Processo de Promoção 

e Proteção, 2013 

 

Fonte: CPCJ de Santa Marta de Penaguião 

 

3.10.3 População com Deficiência ou Incapacidade 

Desconhecendo a realidade do concelho nesta área foi efetuado, em 2014, um 

levantamento da população com deficiência ou incapacidade contando com a colaboração 

dos presidentes de junta de freguesia e da Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento, permitindo identificar 122 pessoas com deficiência.  

O primeiro indicador deste levantamento é o peso percentual expressivo do sexo 

masculino, cerca de 60% contra 40% do sexo feminino. 
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Gráfico nº21 

População com Deficiência ou Incapacidade, Segundo o Sexo, em 2014 

 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento/Juntas de Freguesia 

 

Gráfico nº22 

População por Tipo de Deficiência ou Incapacidade, em 2014 

 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento/Juntas de Freguesia 

Considerando a população em análise, ao nível da sua distribuição segundo os diferentes 

tipos de deficiência (ver gráfico nº22), é possível verificar uma maior incidência da 

população com doença mental, representando 36%, seguida da deficiência intelectual 

com 30%, a deficiência física/motora com 16%, enquanto que a deficiência auditiva 

(13%) e a deficiência visual (5%) são as menos representativas da população. 
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Gráfico nº23 

População com Deficiência ou Incapacidade, por Freguesia, em 2014 

 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento/Juntas de Freguesia 

Analisando o gráfico nº 23 verifica-se que a União de Freguesias de Lobrigos e Sanhoane 

(44 pessoas) e a freguesia da Cumieira (19 pessoas) são as que registam um maior número 

de pessoas com deficiência, a freguesia que regista um menor número de pessoas com 

deficiência que estão referenciadas é a freguesia de Alvações do Corgo (6 pessoas). 

Importa também destacar que os presidentes de junta de freguesia referiram que algumas 

destas pessoas não tem qualquer tipo de suporte familiar, vivem sós e a viverem situações 

de extrema pobreza.  

Dando continuidade ao trabalho já desenvolvido, será de todo conveniente, no futuro 

fazer um levantamento sobre as condições de vida das pessoas que foram referenciadas 

neste estudo.  

Relativamente às instituições com respostas sociais direcionadas para esta problemática, 

o concelho de Santa Marta de Penaguião conta, desde 2000, com a Associação 2000 de 

Apoio ao Desenvolvimento – A2000, que criou uma estrutura de apoio e de formação 

profissional direcionada para as pessoas com deficiência ou incapacidade prestando no 

ano de 2013 e 2014, apoio a 26 utentes que estão inseridos na Tipologia 6.2 – Qualificação 

de pessoas com deficiência e incapacidade e no Centro de Recursos para a Inclusão 

Profissional. 

A Tipologia 6.2 – Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade tem como 

objetivo, a promoção de ações que visam a aquisição e o desenvolvimento de 
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competências profissionais orientadas para o exercício de uma atividade no mercado de 

trabalho, tendo em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiência e 

incapacidades, dotando-as de competências ajustadas para o ingresso, reingresso ou 

permanência no mundo laboral. 

De acordo com o quadro seguinte pode-se verificar que no ano de 2014, foram inseridos 

no projeto 11 pessoas com deficiência e incapacidade que estão a residir no concelho de 

Santa Marta de Penaguião, tendo ficado integrado 1 pessoa no mercado de trabalho. 

 

Quadro nº27 

Formandos Inscritos na Tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência ou 

Incapacidade, residentes no Concelho, no ano de 2013 e 2014 

Curso Nº de Inscrições Integrações Profissionais 

Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade 
11 1 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 

O Centro de Recursos para a Inclusão Profissional da Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento - A2000 pretende promover a integração socioprofissional das 

pessoas  com deficiência ou incapacidades (jovens e adultos) que, evidenciando 

capacidades produtivas, têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, este projeto 

tem ao seu dispor os seguintes serviços: 

IAOQE - Informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego 

Visa apoiar as pessoas na tomada de decisões vocacionais adequadas, disponibilizando a 

informação necessária para o efeito, promover a  avaliação da sua funcionalidade e 

incapacidade e a  determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à 

definição e desenvolvimento do seu Plano Pessoal de Emprego (PPE). 

AC - Apoio à Colocação 

Visa promover a inserção no mercado de trabalho, através de um processo de mediação 

entre as pessoas com deficiência e incapacidades e as entidades empregadoras, 

equacionando aspetos relativos à acessibilidade, adaptação do posto de trabalho, 

desenvolvimento de competências de empregabilidade, bem como sensibilizando as 

entidades para as vantagens da contratação deste público, apoiando o candidato na 

procura ativa de emprego e na criação do próprio emprego. 

APC - Acompanhamento Pós-Colocação 

Visa a manutenção no emprego e a progressão na carreira, através do apoio técnico a 

pessoas com deficiência ou incapacidades e às respetivas entidades empregadoras, 
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designadamente, ao nível da criação de condições de acessibilidade, de adaptação do 

posto de trabalho e de apoio à reorganização do processo produtivo no início da sua 

atividade. 

No ano de 2013 o IAOQE registou 7 inscrições, seguindo-se o apoio à colocação com 8 

inscrições. Este projeto conseguiu em 2013 e 2014, integrar 4 pessoas com Deficiência 

ou Incapacidade no mercado de trabalho, estando ainda a aguardar em Julho de 2014, pela 

aprovação de mais três candidaturas apresentadas aos apoios concedidos pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional. De registar que no ano de 2013, não houve qualquer 

inscrição no serviço de acompanhamento pós-colocação. 

 

Quadro nº28 

Nº de Pessoas Inscritas no Centro de Recursos para a Inclusão Profissional, 

residentes no Concelho, no ano de 2013 

Serviços  Nº de Inscrições 

Informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego 

(IAOQE) 
7 

Apoio à Colocação (AC) 8 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento 
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3.10.4 População com dependência (Consumo de álcool, drogas e comportamentos 

de risco associados) 

Em 2013, o Centro de Respostas Integradas, atendeu na sua sede 32 utentes provenientes 

do concelho de Santa Marta de Penaguião, registando-se assim 97% do sexo masculino e 

apenas 3% do sexo feminino. 

Através da representação do Gráfico nº24 é possível verificar que a população inscrita no 

CRI é predominante a faixa etária das pessoas com idade igual ou superior a 45 anos com 

38% de inscrições no Centro de Respostas Integradas de Vila Real. 

Relativamente aos restantes escalões etários, verifica-se que 31% se situam nos escalões 

entre os 35 e os 40 anos, seguindo-se a faixa etária dos 20 aos 24 anos e dos 25 aos 29 

anos, ambas com 9,5% da população inscrita no CRI, com 6% situa-se a faixa etária dos 

30 aos 34 anos e dos 40 aos 44 anos.  

 

Gráfico nº24 

Nº de Utentes Ativos do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Inscritos no 

Centro de Respostas Integradas de Vila Real, Segundo o Sexo, 2013 

 

Fonte: CRI/2013 
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Gráfico nº25 

Nº de Utentes Ativos do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Inscritos no CRI 

de Vila Real, Segundo o Escalão Etário, 2013 

 

Fonte: CRI/2013 

 

Gráfico nº26 

Nº de Utentes Ativos do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Inscritos no CRI 

de Vila Real, Segundo o Grau de Qualificação, 2013 

 

Fonte: CRI/2013 

Os consumidores de estupefacientes do concelho são pouco escolarizados, grande parte 
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(34% de pessoas inscritas no CRI), seguindo-se o 3º Ciclo de escolaridade com 25% e o 

2º Ciclo de escolaridade com 19%. O ensino secundário e as pessoas analfabetas 

representam ambas 9,5 %, as pessoas que não têm nenhum nível de qualificação, mas que 

sabem ler e escrever representam apenas 3% de inscrições no CRI. 

Salienta-se ainda para o facto de no ano 2013, não estarem inscritos no CRI, jovens que 

estão a frequentar o ensino superior ou pessoas que já tenham concluído esse grau de 

qualificação. 

 

Gráfico nº27 

Nº de Utentes Ativos do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Inscritos no CRI 

de Vila Real, Segundo a Situação Profissional, 2013 

 

Fonte: CRI/2013 

Através do gráfico nº27 podemos verificar que a maioria dos consumidores do Concelho 

de Santa Marta de Penaguião encontra-se sem qualquer tipo de atividade económica 

(60%), esta percentagem inclui os desempregados há menos de um ano, os 

desempregados de longa duração, os estudantes/pessoas que estão a frequentar formação 

profissional, os reformados por pensão social por idade e os reformados por pensão social 

por invalidez, em relação aos restantes verifica-se que 31% tem um emprego 

estável/regular e 6 % tem efetuado trabalhos ocasionais. 
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Gráfico nº28 

Nº de Utentes Ativos do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Inscritos no CRI 

de Vila Real, Segundo a Substância Consumida, 2013 

 

Fonte: CRI/2013 

Quanto às substâncias consumidas, confirma-se a heroína (56%), enquanto estupefaciente 

mais utilizado, seguindo-se o álcool (19%) e os que não existe informação específica 

sobre as substâncias consumidas (16%).A substância menos consumida no concelho de 

Santa Marta de Penaguião é a cannabis com apenas 9%.  
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3.10.5 População Idosa e/ou dependente 

As respostas sociais existentes e destinadas à população idosa vêm de encontro ao cenário 

demográfico do concelho de Santa Marta de Penaguião, caracterizado pelo decréscimo 

da população jovem e pelo aumento significativo da população idosa, consubstanciando-

se no elevado índice de envelhecimento. 

Estas respostas sociais têm como objetivos a promoção da autonomia, a integração social 

e a saúde do idoso. Em função das suas necessidades e do grau de autonomia do idoso o 

concelho dispõe de cinco tipos de respostas: Lar, Centro de Dia, Centro de Convívio, 

Serviço de Apoio Domiciliário e Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, que se 

dividem em dois grandes grupos por um lado, respostas sociais que pretendem evitar ou 

adiar a institucionalização nomeadamente, Centro de Dia, Centro de Convívio, Serviço 

de Apoio Domiciliário e Serviço de Apoio Domiciliário Integrado e respostas destinadas 

a pessoas que se encontram numa situação de risco de perda da sua independência e 

autonomia nomeadamente, Lar. 

 

Quadro nº29 

Total de Pensões, Segundo o Tipo de Pensão, no ano de 2001 e 2011 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Tipo de pensões 2001 2011 

Pensão de velhice 1551 1616 

Pensão de invalidez 405 320 

Pensão de sobrevivência 696 781 

Total 2652 2717 

                                                                                                         Fonte: Pordata 

De acordo com os dados apresentados no quadro nº29, verifica-se que 37% do total da 

população do concelho de Santa Marta de Penaguião recebe uma pensão, sendo 

distribuídas pela pensão da velhice com 1616 pessoas, seguindo-se a pensão de 

sobrevivência com 781 pessoas e no final a pensão de invalidez com 320 pessoas, 

verifica-se também que desde 2001 até ao ano de 2011 o número de pensões atribuídas 

tem vindo a aumentar. 

No que concerne ao Cartão Municipal do Idoso do concelho de Santa Marta de Penaguião, 

existem 669 idosos a beneficiarem deste apoio (ver quadro nº30). De salientar que existem 

outro tipo de apoios, nomeadamente na atribuição de fraldas aos mais idosos, registando-

se atualmente 63 pessoas a usufruírem desse apoio. 
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Quadro nº30 

Beneficiários do Cartão Municipal do Idoso, no Total, em 2013 

Santa Marta de Penaguião (Município) Total 

Número de Beneficiários do Cartão Municipal do Idoso e do Cartão 

Municipal do Idoso Dourado 
669 

Fonte: Serviço de Ação Social do Município  

Focando-nos nas respostas sociais, para este grupo da população pode dizer-se que no 

concelho existe atualmente um leque variados de serviços de apoio aos idosos fruto das 

preocupações com os elevados índices de envelhecimento e consequentemente da 

necessidade de investir na qualidade de vida dos idosos. 

 

Gráfico nº29 

Nº de Pessoas que Beneficiaram do apoio da Delegação de Santa Marta de 

Penaguião, por Freguesia, em 2013 e 2014  

 

Fonte: Cruz Vermelha Portuguesa delegação de Santa Marta de Penaguião 
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Quadro nº31 

Centros de Dia no Concelho de Santa Marta de Penaguião, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Centros de Dia 

Entidade Localidade Capacidade Clientes 

Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos 
S. Miguel de Lobrigos 20 8 

Centro Social e Paroquial Santa 

Eulália 
Cumieira 24 24 

Fundação Asilo Luís Vicente São João de Lobrigos 20 10 

Fundação Doutor Carneiro 

Mesquita 
Fontes 25 11 

Fonte: Carta Social 2014 

 

 

Quadro nº32 

Centros de Convívio de Santa Marta de Penaguião, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião 

Centros de Convívio 

Entidade Localidade H M Total 

Junta de Freguesia de Medrões Medrões 1 15 16 

Junta de Freguesia de Sever Sever 1 12 13 

Junta de Freguesia de Fontes Fontes 2 5 7 

União de Freguesias de Lobrigos 

e Sanhoane 

S. Miguel e S. João 

de Lobrigos 
4 7 11 

Fonte: Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – A2000 

 

Quadro nº33 

Lar de Idosos no Concelho de Santa Marta de Penaguião, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Estrutura Residencial para Idosos 

Entidade Capacidade Clientes Lista de espera (nº) 

Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos 
20 20 86 

Centro Social e Paroquial Santa 

Eulália 
15 15 81 

Fundação Luís Vicente 50 50 142 

Fonte: Carta Social 2014/Instituições Particulares de Solidariedade Social 
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Quadro nº34 

Serviço Domiciliário Prestado no Concelho, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Entidade Localidade Capacidade Clientes 

Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos 
S. Miguel de Lobrigos 30 25 

Centro Social e Paroquial Santa 

Eulália 
Cumieira 15 15 

Fundação Luís Vicente São João de Lobrigos 42 35 

Fundação Doutor Carneiro 

Mesquita 
Fontes 30 20 

Fonte: Carta Social 2014 

 

Quadro nº35 

Serviço de Apoio Domiciliário Integrado prestado no concelho, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Serviço de Apoio Domiciliário Integrado 

Entidade Localidade Capacidade Clientes 

Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos 
S. Miguel de Lobrigos 8 1 

Centro Social e Paroquial Santa 

Eulália 
Cumieira 5 5 

Fundação Luís Vicente São João de Lobrigos 10 9 

Fundação Doutor Carneiro 

Mesquita 
Fontes 5 5 

Fonte: Carta Social 2014 

 

Quadro nº36 

Nº de pessoas que beneficiam do apoio da Cantina Social, no ano de 2014 

Santa Marta de Penaguião (Município) 

Cantina Social 

Entidade Capacidade de refeições 

protocoladas 
Clientes 

Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos 
65 65 

Fonte: Serviço Local da Segurança Social de Santa Marta de Penaguião 
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O concelho apresenta 20 respostas sociais para a população idosa das quais, 3 lares, 4 

serviços de apoio domiciliário, 4 serviços de apoio domiciliário integrado, 4 centros de 

dia e 5 centros de convívio. Da totalidade de respostas apenas 5 pertencem às Juntas de 

Freguesia, as restantes são abrangidas pelas diferentes IPSS., a valência de lar é aquela 

que apresenta mais constrangimentos devido aos lares estarem neste momento com uma 

taxa de ocupação que não permite acolher mais idosos, havendo assim a necessidade num 

futuro próximo de ampliar esta resposta no concelho, porém existem ainda freguesias que 

não são abrangidas pelos centros de dia e centros de convívio. 

Por outro lado, nas respostas sociais Serviço de Apoio Domiciliário, existe uma boa taxa 

de cobertura desta resposta social. 

No que se refere ao n.º de idosos isolados e, como tal em risco, a residir no concelho de 

Santa Marta de Penaguião, segundo os dados da Guarda Nacional Republicana foram 

sinalizados 80 idosos, dos quais 58 são do sexo feminino e 22 do sexo masculino.  

 

Gráfico nº30 

Idosos Isolados ou em Risco, Segundo o Sexo, em 2013 

 

Fonte: Guarda Nacional Republicana 

O que se verifica é que o problema do envelhecimento demográfico tem estado a agravar-

se, continuando o concelho com o mesmo número de equipamentos sociais de IPSS´s que 

tinha nos últimos anos, à exceção do Centro Social e Paroquial Santa Eulália que já tinha 

esta valência, no entanto ampliou a sua capacidade de resposta para este público, estando 

no ano de 2013 em funcionamento o lar de Idosos do Centro Social e Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos, lar de idosos do Centro Social e Paroquial Santa Eulália e o lar de 
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idosos da Fundação Asilo Luís Vicente, o que em 2014, perfaz um total de 85 camas, 

estando as mesmas todas ocupadas. 

A visível sobrelotação de alguns equipamentos sociais é demonstrativa da real situação 

de necessidade dos idosos e/ou pessoas dependentes e carenciadas que residem no 

concelho. 

 

Gráfico nº31 

Idosos Isolados ou em Risco por Freguesia, em 2013 

 

Fonte: Guarda Nacional Republicana 

Recaindo a análise quanto ao número de idosos isolados ou em risco por freguesia no ano 

de 2013, é de referir que a freguesia de Medrões evidencia-se com um total de 28 casos 

(35%), seguido da União de Freguesias de Louredo e Fornelos com 22 casos (27%), a 

União de Freguesias de Lobrigos e Sanhoane regista no total 12 casos (15%), a freguesia 

de Alvações do Corgo apresenta apenas 2 casos (3 %) e a freguesia de Sever tem 

sinalizados 16 casos (20%). 
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4.Análise S.W.O.T. do concelho, por eixos de intervenção prioritários 

Tendo por base toda a informação recolhida junto dos parceiros sociais locais e o 

levantamento estatístico efetuado, foi realizado pelo Núcleo Executivo da Rede Social, 

uma hierarquização dos eixos de Intervenção que consideram ser prioritárias e que devem 

ser trabalhados no Plano de Desenvolvimento Social e respetivo Plano de ação, sempre 

numa perspetiva da rentabilização dos recursos e do trabalho em parceria. Esta 

hierarquização assentou na utilização da análise SWOT (Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças) e na discussão da dimensão das problemáticas, com as 

consequentes implicações na vida da comunidade, cruzando-as com os recursos 

existentes para as colmatar. 

Desta forma, podemos dizer que em Santa Marta de Penaguião foram considerados 

prioritários os seguintes eixos de intervenção: Dinâmicas Demográficas; Educação; 

Economia e Grupos Vulneráveis. 

Será, então, em torno destas quatro problemáticas que o Plano de Desenvolvimento Social 

se irá centrar.  

De forma a complementar e a tornar mais claras as razões destas prioridades de 

intervenção, são apresentadas de seguida a referida análise SWOT aos eixos de 

intervenção referidos anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos de Intervenção

P.D.S.

2015 - 2018

Eixo 1:

Demografia

Eixo 2:

Educação

Eixo 3:

Economia 

Eixo 4:

Grupos Vulneráveis
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Eixo: Demografia 

Análise SWOT 

 

Forças 

 

-Instituições Particulares de Solidariedade 

Social 

-Existência de equipamentos escolares 

(desde o pré-escolar até ao 3º ciclo) 

-Boa cobertura institucional com diversas 

respostas sociais 

-Zona inserida no Região demarcada do 

Douro Vinhateiro 

-Zona oficinal 

-Existência de vários serviços públicos no 

concelho de Santa Marta de Penaguião 

 

Fraquezas 

 

-Envelhecimento demográfico 

-Baixa taxa de natalidade 

-Fluxos migratórios elevados 

-Dificuldade de fixação de “Capital 

humano” na região 

-Declínio demográfico e aceleração da 

desertificação 

-Fraco trabalho em rede, das entidades, e 

pouco envolvimento dos cidadãos no 

desenvolvimento das freguesias e do 

Município 

-Fraca rede de transportes públicos 

 

Oportunidades 

 

-Incentivos por parte do IEFP, na 

integração profissional dos jovens 

-Divulgação das medidas de apoio ao 

emprego, financiadas pelo IEFP 

-Politicas de incentivo à natalidade  

-Apoios a agregados familiares 

numerosos 

-Ações para que os jovens se envolvam e 

se identifiquem com a terra 

-Candidaturas a programas nacionais ou 

comunitários 

 

Ameaças 

 

-Baixa natalidade 

-Isolamento geográfico 

-Crise que o país atravessa atualmente 

-Desemprego 

-Falta de financiamento para colocar 

algumas ações/políticas em prática 
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Eixo: Educação 

Análise SWOT 

 

Forças 

 

-Agrupamento de Escolas EB2,3 de Santa 

Marta de Penaguião 

-Escolas integradas num único 

agrupamento, o que permite uma maior 

facilidade de concertação 

-Existência de infraestruturas para o 1º, 2º 

e 3º ciclo  

-Apoio de Acão Social Escolar (material 

escolar e alimentação) 

-Diminuição da taxa de analfabetismo 

-Existência de atividades extracurriculares 

para os alunos do primeiro ciclo de todo o 

concelho 

-Programas de promoção de educação para 

a saúde e ambiente 

 

Fraquezas 

 

-Desvalorização da cultura escolar por 

parte das famílias 

-Insucesso escolar 

-Falta de oferta formativa diversificada 

 

Oportunidades 

 

-Rede Social 

-Possibilidade de criação de Cursos do 

Ensino Secundário e/ou cursos 

profissionais 

-Início da construção da nova escola para 

o 2º e 3º ciclo 

-Candidaturas a programas nacionais ou 

comunitários 

 

 

 

Ameaças 

 

-Baixa taxa de natalidade 

-Diminuição da população escolar 

-Emigração 

-Centralização dos serviços escolares 

noutros concelhos 

-Indeferimento das candidaturas 
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Eixo: Economia 

Análise SWOT 

Forças 

 

-Adega 

-Produção de Vinha, de Castanha, de 

Azeitona 

-Gastronomia 

-Zona oficinal 

-Paisagem Natural (rios, moinhos, 

praias fluviais, miradouros) 

-Existência de produtos marcados por 

uma forte tradição local e de qualidade 

-Dinamização de recursos e atividades 

Turísticas 

-Concelho rico em património histórico 

e cultural 

Fraquezas 

 

-Estrutura empresarial débil e pouco 

competitiva 

-Reduzida oferta de emprego 

-Sector agrícola envelhecido na sua maioria e 

de carácter tradicional 

-Falta de motivação, expectativas e objetivos 

para incrementar novas atividades produtivas 

-Fraca exploração da paisagem natural e da 

história/monumentos. 

Oportunidades 

 

-Novo Quadro Comunitário 2014-2020 

-Novas oportunidades de negócio: 

Transformação dos produtos agrícolas 

(conservas, sumos de uva, 

transformação da castanha e da 

azeitona) 

-Produzir outros produtos (ex.º frutas, 

cogumelos, nozes, pinhões…) 

-Divulgação das oportunidades de 

apoio à contratação, com a articulação 

entre o Gabinete de Inserção 

Profissional, as empresas, as juntas de 

freguesia e as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social 

-Criação de um gabinete de apoio ao 

desenvolvimento comunitário 

-Promover ações ligadas ao turismo 

Ameaças 

 

-Crise económica com encerramento de 

muitas empresas 

-Precariedade do trabalho 

-Tendência para o aumento do desemprego 

de longa duração 

-Programas ocupacionais, utilizados como 

substitutos de postos reais de trabalho 

-Empobrecimento dos agregados 

-Centralização dos serviços (Saída das 

Finanças, Correios, Julgados da Paz, …) para 

fora do concelho 
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Eixo: Grupos Vulneráveis  

Análise SWOT 

 

Forças 

 

-Comissão de proteção de crianças e 

jovens 

-Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 

-Entidades públicas com várias 

respostas sociais para as pessoas mais 

carenciadas 

-Loja Social 

-Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 

-Equipa do RSI 

-Existência de Instituições a operar no 

Concelho vocacionadas para o apoio a 

idosos, nomeadamente nas valências: 

lar, serviço de apoio domiciliário e 

centro de dia e centros de convívio 

-Existência de vários apoios para os 

idosos (banco de medicamentos, fraldas, 

cartão municipal de apoio ao idoso etc.) 

 

Fraquezas 

 

-Baixo nível escolar, social e cultural, défice 

emocional e falta de formação das famílias 

carenciadas, para assegurar a estruturação 

pessoal/familiar e para gerir os vários 

recursos com vista à autonomização, 

quebrando o ciclo da pobreza 

-Escassez a nível de respostas e apoios para 

o acompanhamento de pessoas com 

deficiência 

-Alcoolismo  

-Isolamento e solidão dos idosos 

-Poucas condições para manter os idosos no 

seu meio natural 

-Baixa participação comunitária e social 

-Insuficiente capacidade de resposta dos 

equipamentos/serviços de apoio à terceira 

idade existente no concelho nomeadamente 

na valência lar 

  

 

Oportunidades 

 

-Implementação de um Programa de 

Competências Parentais 

-Criar apoios para as pessoas com 

deficiência 

-Ações de sensibilização sobre a 

prevenção dos Consumos 

-Criar serviços que mantenham os 

idosos mais tempo em casa e com 

qualidade  

-Alargamento dos centros de convívio a 

outras freguesias 

-Candidaturas a programas nacionais ou 

comunitários 

 

 

 

Ameaças 

 

-Atual conjuntura económica e social 

-Pobreza/exclusão social 

-Comportamentos de risco dos pais e 

familiares 

-Estruturas comportamentais familiares 

pouco permeáveis à mudança 

-Não aceitação da dependência como 

problemática 

-Fenómeno da desertificação 

-Indeferimento das candidaturas 

-Políticas sociais pouco favoráveis ao 

desenvolvimento social 
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4.1.Prioridades de intervenção 

Tendo em conta tudo aquilo que até aqui foi dito, e em termos conclusivos, pode afirmar-

se que existem no concelho de Santa Marta de Penaguião um conjunto de problemáticas 

de âmbito social, relativamente às quais se torna urgente atuar, no sentido de promover a 

coesão e o desenvolvimento social local.  

Da análise efetuada quer através dos indicadores estatísticos quer do trabalho de recolha 

de informação junto dos parceiros, quer da análise SWOT realizada pelo Núcleo 

Executivo do CLAS, foi possível ao CLAS caracterizar e priorizar as fragilidades que 

afetam o concelho de Santa Marta de Penaguião. 

A partir daqui estão criadas condições para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Social e para a definição de uma estratégia de desenvolvimento social para o concelho 

para o triénio 2015-2018. 

 

Priorização das fragilidades Pontuação 

Baixo nível escolar, social e cultural, défice emocional e falta de 

formação das famílias carenciadas, para assegurar a estruturação 

pessoal/familiar e para gerir os vários recursos com vista à 

autonomização, quebrando o ciclo de pobreza 

9 

Baixa taxa de natalidade 7 

Reduzida oferta de emprego 6 

Envelhecimento demográfico 3 

Dificuldade de fixação de “Capital Humano” na região 3 

Declínio demográfico e aceleração da desertificação 3 

Alcoolismo 3 

Fluxos migratórios elevados 2 

Fraca rede de transportes públicos 2 

Setor agrícola envelhecido na sua maioria e de caracter tradicional 2 

Falta de motivação, expectativas e objetivos para incrementar novas 

atividades produtivas 
2 

Escassez a nível de respostas e apoios para o acompanhamento das 

pessoas com deficiência 
2 

Insuficiente capacidade de resposta dos equipamentos/serviços de apoio 

à terceira idade existente no concelho, nomeadamente na valência lar 
2 

Desvalorização da cultura escolar por parte das famílias 1 

Falta de oferta formativa diversificada 1 
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Fraca exploração da paisagem natural e da história/monumentos 1 

Isolamento e solidão dos idosos 1 

Poucas condições para manter os idosos no seu meio natural 1 

Fraco trabalho em rede, das entidades e pouco envolvimento dos 

cidadãos no desenvolvimento das Freguesias e do Município 
0 

Insucesso escolar 0 

Estrutura empresarial débil e pouco competitiva 0 

Baixa participação comunitária e social 0 

Fonte: Reunião Plenária do CLAS 


