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Mensagem da Presidente do Conselho Local de Ação Social 

 

O Diagnóstico Social é um instrumento dinâmico, sujeito a atualização periódica, que, ao ser produzido 

com a participação ativa de todos os parceiros, permite o conhecimento e compreensão da realidade 

social através da identificação das necessidades, da deteção dos problemas, causas para os mesmos, bem 

como os recursos, potencialidades e constrangimentos locais. No fundo o Diagnóstico Social permite 

fotografar um concelho ao nível social, económico e demográfico ao mesmo tempo que implica um 

processo participado onde é inevitável a partilha de experiências, conhecimentos, ações, intervenções, 

mas também dúvidas e incertezas. 

É através de todo um processo de participação e envolvimento que é possível delinear um planeamento 

estratégico que permite desenhar o Plano de Desenvolvimento Social e local e consequentemente os 

Planos de Ação que permitirão colocar em prática ações que visam a resolução/minimização dos 

problemas sociais identificados num determinado território. 

Intervir localmente de forma sustentada, implica efetivar parcerias, rentabilizar recursos, envolver a 

comunidade, a sociedade no seu todo tendo como horizonte o desenvolvimento social local, a coesão e a 

inclusão social, atenuando-se ou erradicando dessa forma os fenómenos que originam a pobreza e 

exclusão social, princípios preconizados pelo Programa da Rede Social. 

 

Luísa Conduto Luís 
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Nota Introdutória 

 

O Diagnóstico Social deverá ser entendido como um instrumento de trabalho, elaborado no âmbito do 

Programa Rede Social de Silves, que visa disponibilizar uma conjunto de dados que permite a quem 

consulta o mesmo obter um retrato da realidade concelhia. 

Trata-se de um instrumento de trabalho a partir do qual será necessária uma maior reflexão por parte dos 

parceiros locais, para que possa ser elaborado o Plano de Desenvolvimento Social, tendo como base as 

forças, fraquezas, ameaças e oportunidades encontradas na área territorial do concelho de Silves.   

Neste sentido e de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 “a rede social é um 

fórum de articulação e congregação de esforços e baseia-se na adesão livre por parte das autarquias e das 

entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que nele queiram participar”, que visa a erradicação da 

pobreza e exclusão social, pressupondo que a articulação entre os diversos organismos públicos e 

entidades privadas que atuam no domínio social do concelho, que se traduzirá numa atuação concertada 

na prevenção e solução de problemas sociais. 

A recolha e tratamento da informação presente do Diagnóstico Social implicou a realização de reuniões 

de Núcleo Executivo, análise documental e estatística da informação obtida, (re) análise swot das várias 

áreas identificadas no Diagnóstico de 2011. 

A atualização do Diagnóstico contou com a colaboração dos parceiros que estão diretamente ligados às 

temáticas abordadas no documento, que se encontra dividido em dez áreas temáticas. 

 

A todos aqueles que colaboraram na elaboração do presente documento, importa manifestar um enorme 

agradecimento. 
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I – CARATERIZAÇÃO DO CONCELHO – População e Território

1.Caraterização Física do Concelho 

 

Localizado no Algarve, com cerca de 14% da superfície da região, o concelho de Silves ocupa 

0,74% da superfície total do país.  

 
Figura nº 1 – Território de Silves 

 
Fonte: CMS - DPTIG, 2016 

 

Gráfico nº 1 – População de Silves/Algarve 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Confina a Norte com o Alentejo e a Sul é banhado pelo Oceano Atlântico. Embora contíguo no 

espaço, encerra realidades distintas do ponto de vista da ocupação e uso do solo, aspectos sócio-

económicos, demográficos e culturais, verificáveis a Norte e a Sul da linha Silves – São Bartolomeu 

de Messines (orientação NE-SW).  

Tal facto permite subdividir o concelho em: 

• Serra, cuja ocupação é de cerca de 50% da superfície regional, apresenta solos pobres e reduzida 

utilização agrícola, o que provoca uma progressiva desertificação ecológica e humana – 1.352 

residentes; 

• Barrocal, que constitui cerca de 25% da área regional, tem solos com boa aptidão hidrológica e 

elevada capacidade agrícola, apesar da existência de inúmeros afloramentos rochosos – 25.935 

residentes; 

• Litoral, que corresponde a uma estreita faixa junto à costa, onde se encontra a maior parte da 

actividade económica regional e os principais centros urbanos. 

Relativamente à região do Algarve o concelho representa 12,3% da área total – 9.839 residentes. 

 

Em termos demográficos a população representa 8% da população residente no Algarve. 

 

 
Gráfico nº 2 - População Residente em Silves e no Algarve 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Sendo a população residente, segundo os Censos 2011 de: 

 

Quadro nº 1 - População Residente 

Portugal Algarve Silves 

10 562 178 451 006 37 126 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Trata-se de um concelho extenso, onde é possível reconhecer, de forma clara, as sub-regiões já 

descritas. Nos últimos anos, o concelho assistiu a uma perda do tecido demográfico, devido à 

diminuição da população mais jovem e potencialmente activa, em função do fluxo migratório 

relevante. Essa perda é mais visível na parte norte do concelho. Situado à entrada do Barlavento 

Algarvio, a 55 Km de Faro, a capital de Distrito, ocupa uma área de cerca de 680,1 Km² e é 

formado pelas seguintes Freguesias/Uniões de Freguesia:  

 

Quadro nº 2 - Caraterização Demográfica do Concelho 

 
Freguesias 

 
ÁreaKm2 

 
Densidade 

Populacional 

 
Peso da 

População 
Residente % 

 
População 

Total Residente 
2001 

 

 
População 

Total Residente 
2011 

Alcantarilha e Pêra 46,3 107,5 6,8% 2347 + 1951 
4298 

2540 + 2432 
4972 

Algoz e Tunes 44,9 144,6 6,6% 2946 + 2022 
4968 

3831 + 2660 
6491 

Armação de Pêra 8,0 609,1 1,2% 3770 
 

4867 

São Bartolomeu de 
Messines 

239,9 35,1 35,3% 8491 
 

8430 

 
São Marcos da Serra 

 
166,1 

 
8,1 

 
24,4% 

 
1535 

 

 
1352 

Silves 175,0 62,9 25,7% 10768 
 

11014 

Total Concelho 680,1 54,6 100 33830 37126 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

A freguesia com maior crescimento populacional é Armação de Pêra, seguida da União de 

Freguesia de Alcantarilha e Pêra e da Freguesia de Silves, todas as outras freguesias/união de 

Freguesia sofreram uma quebra no número de residentes.  
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Gráfico nº 3 - População residente no Concelho 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 
2.Caraterização Socio-Demográfica 

 

A Taxa de Variação da População residente no Concelho, entre 2001 e 2011, permite-nos 

constatar que a faixa etária entre os 15 – 24 anos sofreu a maior quebra no número de habitantes 

do concelho, tendo as restantes faixas etárias sentido um ligeiro crescimento: 

 

Quadro nº 3 – Variação da População 

Faixas Etárias 1991 2001 2011 População 

Residente 

Variação entre 

2001 e 2011 % 

0-14 5529 4401 5129 16,54 

15-24 4187 4229 3499 -17,26 

25-64 16498 17527 20155 14,99 

65 e + 6710 7673 8343 8,43 

Total 32924 33830 37126  

Fonte: INE, Censos 2001, 2011 

 

 

Por Freguesia/União de Freguesias é possível verificar que a faixa etária com maior expressão no 

concelho é entre os 25 – 64 anos, destacando-se a Freguesia de Silves, São Bartolomeu de 

Messines e a União de Freguesias de Algoz e Tunes, seguida da faixa etária dos 65 e mais anos.  
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Gráfico nº 4 - Faixas etárias por (união) freguesia 

 Fonte: INE, Censos 2001, 2011 

 

Da análise dos dados é possível verificar de 54,29% da população residente no concelho encontra-

se em idade ativa e 22,47% são pessoas com 65 e mais anos. No que toca ao género, no concelho 

destaca-se o feminino, com 50,10%. 

 

Quadro nº 4 - População segundo género e idade 

 Mulheres Homens 

0 a 4 anos 821 843 

5 a 9 anos 823 915 

10 a 13 anos 661 724 

14 a 19 anos 1003 1082 

20 a 24 anos 822 934 

25 a 64 anos 9912 10243 

+ 65 anos             4559                            3784 

Total 18601 18525 

37126 

                   Fonte: INE, Censos 2011 
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De qualquer forma o número de residentes por freguesia é muito próximo, tal como é possível verificar-se no 

gráfico nº 5. 

 

Gráfico nº 5 - Residentes por género e Freguesia/ união de Freguesias 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

Considerando as faixas etárias entre os 0 e os 9 anos, constata-se que existem no concelho cerca de 9,16% de 

crianças (3402), sendo que a freguesias de Silves (2,59%) e na união de freguesias de Algoz e Tunes (1,89%) que 

se regista uma maior percentagem de crianças, já o peso na freguesia de São Marcos da Serra é de 0,22%, em 

relação à população residente. 

No entanto, se procedermos a uma pequena comparação dos dados dos Censos, quadro nº2, chegamos à 

conclusão, no geral do concelho, que o envelhecimento aumentou progressivamente, a percentagem de idosos 

é de 22,47% e a contrariar existe a tendência de diminuição da população infantil e juvenil, 13,81% 

(percentagem de jovens). 

Quadro nº 5  - Estatística do Concelho 

Indicadores 2001 2011 
Densidade Populacional 
 

50,0 54,4 

Freguesias 
 

8 6 

Jovens < de 15 anos (%) 
 

13,2 14,4 

População em idade ativa (%) 
15 aos 64 anos 
 

64,0 63,1 

Idosos 65 e mais anos (%) 
 

22,8 22,6 

Indice de envelhecimento 
Idosos por cada 100 jovens 

173,2 162,66 

 
População estrangeira em % da população 
residente 

 
- 

 
13,5 
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Famílias 12.954 14.969 
Dimensão média das famílias 2,6 2,5 
Alojamento familiares clássicos              29897               32683 

Edifícios de habitação familiar 15593 18288 
Pop. Residente de 15 e mais anos, sem nível de 
escolaridade (%) 

24,8 13,1 

Pop. Residente de 15 e mais anos, com ensino 
secundário (%) 

11,8 16,6 

Pop. Residente de 15 e mais anos, com ensino 
superior (%) 

4,3 8,7 

Alunos no ensino não superior 5197 5475 
Alunos no ensino superior - 499 
Consultas nos centro de saúde 61869 112255 
Farmácias 10 12 
Crimes registados pelas policias por mil 
habitantes 

32,6 57,5 

População ativa 
População empregada + População 
desempregada 

15791 17476 

Taxa de emprego(%) 
Pop. empregada por cada 100indicuos com 15 e 
mias naos 

50,8 46,1 

População emprega no setor primário (%) 8,2 5,6 
População emprega no setor secundário (%) 24,4 16,7 
População emprega no setor terciário (%) 67,4 77,7 
Trabalhadores por conta de outrém 77,0 77,2 
Taxa de desemprego (%) 
População desempregada por 100 ativos 

5,4 15,6 

Desempregados inscritos nos centros de 
emprego 

641 1797 

Pensionistas da Segurança Social 9793 10375 
Reformados, aposentados e pensionistas da Cx. 
Geral de aposentações 

- 1544 

Beneficiários do RSI - 859 
Beneficiários dos subsídios de desemprego 235 1016 

Fonte: PORDATA, 2016 

 

 
A evolução da estrutura etária da população do concelho na última década tem manifestado uma tendência 

progressiva para o envelhecimento e simultaneamente para a diminuição do número de jovens – duplo 

envelhecimento – denunciando um claro domínio da população com mais de 65 anos, face à de 15 ou menos 

anos. Daqui resulta a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da esperança média de vida, resultado da 

melhoria dos cuidados de saúde e do desenvolvimento tecnológico. A manter-se a tendência de duplo 

envelhecimento, adivinha-se a médio prazo a diminuição do número de activos e consequentemente, da 

produtividade, dinamismo e competitividade da economia local. 
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Quadro nº 6 - Índices de Envelhecimento e Dependência 

Território Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

Dependência 

(total) 

Índice de 

dependência 

(jovens) 

Índice de 

dependência 

(idosos) 

Alcantarilha 153,7 57,9 24,6 35,1 

Pêra 124,8 51,3 24,3 28,5 

Algoz 135,2 53,1 24,4 30,5 

Tunes 79,4 51,8 31,1 22,9 

Armação de Pêra 106,9 49,5 26,0 25,6 

São Bartolomeu 

de Messines 

239,0 65,8 20,9 46,4 

São Marcos da 

Serra 

449,6 93,7 17,8 76,6 

Silves 168,7 54,1 21,9 34,0 

Concelho 162,7 57,0 23,4 35,3 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

O envelhecimento da população é assim um dos problemas reais do concelho, o que acarreta os consequentes problemas 

de dependência e maior necessidade quer de cuidados de saúde quer de âmbito social. 

No concelho residem 23% de idosos (cerca de 8343), a maior concentração verifica-se nas freguesias de São Marcos da 

Serra e São Bartolomeu de Messines e excetuando Tunes, Armação de Pêra e Pêra, o Índice de Envelhecimento nas 

restantes áreas territoriais é superior ao Índice do País (127) e da região (131). 

Considerando a faixa etária entre os 0 e os 9 anos, constata-se que existem no concelho cerca de 8% de crianças, sendo que 

as freguesias de Pêra/Alcantarilha e Armação de Pêra registam a maior percentagem de crianças e o peso na freguesia de 

São Marcos da Serra é de 5% em relação à população residente. 

O envelhecimento populacional é evidente, o índice de dependência (total) permite-nos entender qual a 

percentagem de população (idosos e jovens) que depende da população ativa. 

 

3. Problemáticas Estruturais 

 

Silves é um Concelho constituído por seis freguesias, onde é possível verificar as seguintes caraterísticas:  

Um concelho extenso que abrange uma área desde o Alentejo até ao litoral algarvio; 

Fortes assimetrias internas e potencialidades patrimoniais (históricas e paisagísticas). 

Destes factos resultam problemas sentidos, sobretudo, ao nível da sazonalidade, mais evidente nas freguesias 

de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha, daqui advindo problemas fortemente relacionados com a área do 

emprego e ao nível da desertificação e envelhecimento da população, na zona Serrana. 



 
     

 

 

22 

             Diagnóstico Social - Silves 

3.1. Sazonalidade  

 

Por estar inserido numa zona com grandes potencialidades turísticas e por se encontrar próximo de destinos 

turísticos concorrentes, o caso da Andaluzia, o Algarve deve optar por uma estratégia que vise a afirmação da 

região, com um turismo diferenciado pela qualidade. O turismo tende a consolidar-se como pólo dinamizador 

da economia regional, embora o crescimento nem sempre controlado e ordenado, assim como o surgimento de 

uma oferta altamente vocacionada para o produto sol e praia, impliquem condições de competitividade que 

afectam, de um modo geral, a qualidade dos serviços e a imagem da região.  

Dadas as caraterísticas de sazonalidade da região, uma das áreas mais afectadas é o emprego, advindo desta 

questão as elevadas taxas de desemprego, inflacionadas no 4.º trimestre.  

 
3.2. Desertificação e Envelhecimento da População 

 
O País tem assistido a um processo de duplo envelhecimento da população (na base e no topo da pirâmide), 

com o aumento do peso relativo aos idosos (65 e + anos) e a diminuição do peso do grupo etário dos 0 – 14 

anos, na estrutura do país. A partir dos anos 70, Portugal sofreu algumas transformações a nível económico, 

politico, social e cultural, surgindo novas políticas de apoio ao idoso, ainda que de forma lenta e gradual. Estas 

respostas traduziram-se na melhoria das condições sociais de vida, nomeadamente na melhoria da rede de 

saúde pública, o que implica um aumento da esperança média de vida.  

No que concerne ao concelho de Silves, na zona norte do concelho, assistiu-se nos últimos 30 anos a uma perda 

do tecido demográfico, devido à diminuição da população mais jovem e potencialmente activa, 

comparativamente à zona litoral que beneficiou de um fluxo migratório relevante.  

 
Quadro nº 7 – Lugares por Freguesia 

Freguesia 
 

Lugares 

Alcantarilha Aivados e Fontes 
Alcantarilha 
Barradinha 
Barradinha de Baixo 
Barragôa 
Barreiras 
Caravela 
Cerro do Bardo 
Estação de Alcantarilha 

Estevais 
Fonte de Louseiros 
Fontes da Matosa 
Lameira 
Malhão 
Matos 
Morgado da Lameira 
Papa Rala 
 

Poço Frito 
Ponte da Mesquita 
Pouca Farinha 
Quinta da Choça 
Quinta da Lameira 
Quinta das Boiças 
Rogel 
São Sebastião 
Vale de Lousas 

Algoz Afonso Vaz 
Aivados 
Aldeia de Tunes 
Algoz 
Algoz (gare) 
Alvaledes 
Amoladeiras 
Arrincada 
Assumadas 
Baiãs 
Bairro da Senhora do Pilar 
Barranco Longo 
Botelho 
Cerro de Agosto 
Chaminé 

Ferrarias 
Horta da Saudade 
Lamijo 
Mata da Corcha 
Mato das Partilhas 
Mouchão 
Poço dos Bois 
Ponte do Barranco Longo 
Quartas Quintas 
Quinta da Lagoa de Viseu 
Quinta do Solar Algarvio 
Quinta dos Ciprestres 
Quinta Nova do Barranco Longo 
Relva 
Ribeira Alta 

Rosmaninhal 
S. Sebastião 
Serras 
Soalheira 
Sobrado 
Taipas 
Terras Brancas 
Toca da Zorra 
Torre de Baixo 
Torre de Cima 
Torrejão 
Vales 
Várzea do Moinho 
Várzeas do Moinho de Vento 
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Charneca do Foral 
Estevão 

Ribeira Baixa 
Roça Velha 

Armação de 
Pêra 

Areias de Porches 
Armação de Pêra 
Caliços 
Canelas 
Quinta Queimada 

Quintão 
Torre 
Vale do Olival 
Várzea 

 
- 

Pêra Areias de Pera 
Arrancada 
Arroteias 
Barrocal 
Benagaia 
Boavista 
Cabanas 
Centieiras 
Cova dos Gatos 
Fontainhas 
Horta da Moura 
Lavega 

Malaca 
Mesquita 
Montes Raposos 
Morgado das Relvas 
Pêra 
Pera de Baixo 
Pera de Cima 
Pixorra 
Ponte de São Lourenço 
Quinta de Belavista 
Quinta do Palmeiral 
Relvas 

Salgados 
São Lourenço 
Seixosa 
Sentieiras 
Serra das Bouças 
Sobral 
Vale de Margem 
Vales de Pêra 
Zambujal 

São Marcos da 
Serra 

Água Velha 
Águas Velhinhas 
Alcaria 
Almarjão 
Altinho 
Alto 
Aranha 
Arranca Velha 
Azilheira 
Azinhal 
Balsinha 
Barrancão 
Barranco da Horta do Volta 
Barranco das Veredas 
Barranco do Cavalheiro 
Barranco do Negro 
Barrancos 
Barreiras Vermelhas 
Barreiros 
Beijinho 
Benafátima da Serra 
Benafátima de Baixo 
Benafátima de Cima 
Besteirinhos 
Besteiros 
Boa Vista 
Boião 
Boião Velho 
Brenha 
Cadavais 
Caldeirão 
Camelão 
Cantina 
Capa Zorras 
Cardunchal 
Carrapateira 
Carvalhal 
Carvalheiros 
Carvalhoso 
Casa da Cerca 
Casa Nova 
Casa Nova da Fonte 
Casas Velhas 
Casinha 
Casola 
Caveiras Altas 
Cerca da Craveira 
Cerrado 
Cerrinho da Azilheira 
Cerro 

Eirinhas 
Eirinhas do Cerro 
Entre as Águias 
Escavada 
Estação de São Marcos 
Esteveira 
Falagão 
Fassalva 
Fatamilha 
Feiteira 
Ferrenha 
Fica Bem 
Fóias 
Fojo 
Fontainhas 
Fontão 
Fonte Santa 
Forninhos 
Foz da Benafátima 
Foz da Texugueira 
Foz do Zebro 
Fragura 
Gracião 
Guincho 
Herdade Corte Peral 
Herdade de Santa Maria 
Herdade do Moinho do Talurde 
Joio de Baixo 
Joio de Cima 
Joios 
Joios Velhos 
Juncoso 
Ladeira 
Ladeira da Vinha 
Ladeira Grande 
Ladeira Velha 
Lagoão 
Macheira de Cima 
Macheira do Meio 
Macheiral de Baixo 
Malhão 
Marateca 
Matareu 
Mau Caminho 
Mesquita 
Moinho da Carrapateira 
Moinho do Cerco 
Moinhos do Talurdo 
Moita Velha 
Monte Alto 

Monte Ramos 
Monte Ruivo 
Monte Santa Maria 
Monte Velho 
Monteco 
Montinho 
Montinho de Santa Suzana 
Mortunheiras 
Odelouca 
Pardieiros 
Parra 
Parranhão 
Parril 
Pé Cruzado 
Pedra Moira 
Pereiros 
Perna Seca 
Pombal 
Ponte 
Ponte do Carriço 
Ponte dos Besteiros 
Portela da Cruz 
Portela das Voltas 
Portela das Zorreiras 
Portela do Marco 
Portela do Marco 
Portela dos Cherinos 
Portela dos Termos 
Porto da Figueira 
Porto da Raiz 
Porto dos Almocreves 
Quartelhas 
Quebra Bilhas 
Queimada 
Queimados 
Quinta 
Quintas 
Retorta 
Ribeiro de Baixo 
Ribeiro de Cima 
Salsa Verde 
Salvada 
Sanguinhal 
Santa Maria 
Santa Maria de Baixo 
Santa Suzana 
São Marcos da Serra 
São Martinho 
Sapeira 
Seiceiro 
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Cerro Alto 
Cerro da Alcaria 
Cerro da Caçadeira 
Cerro da Casinha 
Cerro da Craveira 
Cerro da Fonte 
Cerro da Medronheira 
Cerro da Mó 
Cerro da Pedra Alta 
Cerro da Rocha Brava 
Cerro da Rocha da Praça 
Cerro da Setia 
Cerro da Silveira 
Cerro das Cascalheiras 
Cerro das Pedras 
Cerro de Águeda 
Cerro de Águia 
Cerro de Portugal 
Cerro do Arual 
Cerro do Bicho 
Cerro do Bufo 
Cerro do Gonçalves 
Cerro do Laranjo 
Cerro do Malhão 
Cerro do Moinho 
Cerro do Moledo 
Cerro do Ralho 
Cerro dos Besteiros 
Cerro dos Madeiros 
Cerro dos Mouros 
Cerro dos Pocilgos 
Cerro dos Sobreirinhos 
Chaminé 
Chaparral 
Cimalhas do Vale 
Colérigo 
Corga do Bufo 
Corgo da Palmeira 
Corgo da Parreira 
Corgo do Moinho 
Corgo dos Malhadinhos 
Cortadouro 
Corte 
Corte Amarelinho 
Corte Amarelo 
Corte das Talucas 
Corte Galega 
Corte Mourão 
Corte Peral 
Cortelhas 
Covões 
Eirinha 

Monte Alto dos Cambões 
Monte Branco 
Monte Branco da Foz do Carvalho 
Monte Clérigo 
Monte Corvo 
Monte Costa 
Monte da Barradinha 
Monte da Casinha 
Monte da Oliveira 
Monte da Palmeira 
Monte da Renda 
Monte da Ribeira 
Monte da Ribeira de Odelouca 
Monte da Rochinha 
Monte da Serra 
Monte da Sobreira 
Monte da Vagarosa 
Monte da Zorra 
Monte das Almas 
Monte das Figueirinhas 
Monte das Pitas 
Monte das Taipinhas 
Monte das Voltinhas 
Monte de Almares 
Monte de São Pedro 
Monte Delage 
Monte do António Caetano 
Monte do António Duarte 
Monte do Carvalhosinho 
Monte do Carvalhosinho de Cima 
Monte do Cerro da Vinha 
Monte do Guinéu 
Monte do Manuel João 
Monte do Manuel Joaquim 
Monte do Manuel Rita 
Monte do Telhado 
Monte do Tio Augusto do 
Espinhaço 
Monte do Tio Domingos 
Monte do Tio Ventura 
Monte do Vale da Água 
Monte do Vale de Carvalheiros 
Monte dos Cadavais 
Monte dos Marcelinos 
Monte dos Rosários 
Monte Lagedo 
Monte Mogo 
Monte Novo 
Monte Novo de Baixo 
Monte Novo de Cima 
Monte Novo do Feital 
Monte Pereira da Zorra 

Semeeiro 
Serra da Burra 
Silveira de Cima 
Terras Novas 
Vaga do Lavadouro 
Vagarosa 
Vale Carvalheiros 
Vale Centeios 
Vale Cernadas 
Vale da Bezerra 
Vale da Fonte 
Vale da Horta 
Vale da Panda 
Vale da Ponte 
Vale da Porta 
Vale da Raiz 
Vale da Vila 
Vale da Zorra do Barranco 
Vale da Zorra do Cerro 
Vale das Cercas 
Vale de Água 
Vale de Égua 
Vale de Macheira de Cima 
Vale de Madeiros 
Vale de Madeiros de Cima 
Vale de Mós 
Vale de Ouro 
Vale de Touriz 
Vale do Pereiro 
Vale dos Ausentes 
Vale Formosilho 
Vale Freixo 
Vale Galego 
Vale Grande 
Vale Grande de Baixo 
Vale Grande de Cima 
Vale Grou de Baixo 
Vale Grou de Cima 
Vale Macheira 
Vale Marmeleiros 
Vale Maroto 
Vale Mianos 
Vale Milhanos 
Vale Mortal 
Vale Pereirinho 
Vale Pereiro 
Vale Pereiros 
Vale Tábuas 
Varginhas 
Várzea 
Várzea Grande 
Venda 

São 
Bartolomeu de 

Messines 

Abarôa 
Abelheira 
Abertas 
Aberteais 
Abrutiais 
Acantuada 
Adega 
Água Velha de Cima 
Águedas 
Aldeia Ruiva 
Alfarrobeira 
Almargem 
Alturas de Vale Figueira 
Amendoeira 
Amorosa 
Andresses 
Areola 

Cova da Eira 
Covão da Pereira 
Cumeada 
Curral dos Mouchos 
Donzel 
Eira da Pereira 
Escavada 
Escobeiro 
Escola 
Escolar 
Estevais 
Estiveira 
Faveira 
Fernão Lopes 
Fica Bem 
Figueirinhas 
Filipes 

Pedreirinha 
Pego Escuro 
Pego Escuro de Baixo 
Pego Escuro de Cima 
Penedo 
Penedo Grande 
Pereirinho 
Perna Seca 
Perna Seca de Cima 
Pico Alto 
Pissara 
Poço da Nora 
Poço do Gueino 
Pomar 
Pontalinho 
Ponte dos Miões 
Portela da Choça 
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Aroeira 
Atalaia 
Atalainha 
Azinhal 
Azinhalinho 
Azinheira Cortado 
Bairro Branco 
Bairro do Furadouro 
Barrada 
Barrada da Fonte 
Barradas 
Barradas de Messines 
Barranco das Porcas 
Barranco Diogo 
Barranco Velho 
Barranquinhos 
Barrocal 
Bem Parece 
Benaciate 
Bica 
Bica Alta 
Bica Baixa 
Bica do Vale 
Borginha 
Bouças 
Bougado 
Cabaços 
Cabeça Gorda 
Calçada 
Caliços 
Calvos 
Campilhos 
Cano 
Cardal 
Cardasós de Baixo 
Cardasós de Cima 
Carquim 
Carrascal 
Carrascas 
Carrasqueira 
Carrasqueiro 
Carroçal 
Carvoeiro 
Casa Nova 
Casarão 
Casas de Baixo 
Casas de Riba 
Casas Velhas 
Casinha 
Casinhas 
Castanheiro 
Castelhano 
Castelo 
Cerca da Renda 
Cerca da Vinha 
Cerca Velha 
Cerrinho 
Cerro Alto 
Cerro da Barreira 
Cerro da Cruz 
Cerro da Ladeira 
Cerro da Menina 
Cerro da Palha 
Cerro da Pia 
Cerro da Portela 
Cerro da Vilarinha 
Cerro das Meias 
Cerro das Mogas 
Cerro das Pedras 
Cerro das Taipas 

Fontainhas 
Fonte da Campina 
Fonte Ferrenha 
Fonte Figueira 
Fonte João Luiz 
Fonte Nova 
Fornalhas 
Forneca 
Forno Água 
Foz do Ribeiro 
Funcho de Diante 
Funcho de trás 
Galhardo 
Garroucho 
Gavião 
Gavião de Baixo 
Gavião de Cima 
Gralha 
Grandaços 
Gregórios 
Herdade das Sesmarias 
Herdade Santa Susana 
Herdade Vale da Velha 
Horta da Bola 
Horta das Faias 
Horta das Laranjeiras 
Horta das Sanguessugas 
Horta de Baixo 
Horta do Zebro 
Horta Velha 
Hortas Velhas 
Janeiras 
João Frio 
Joinal 
Jordana 
Ladeira da Bernarda 
Lagar 
Lagarinho 
Lagoa de Seios 
Lagoão 
Lapa 
Lavajo 
Madeiras 
Manteigas 
Mariares 
Marreiros 
Matosos 
Meada 
Merteleca 
Messines de Baixo 
Messines de Cima 
Miões 
Mogas 
Moinho de Vento 
Moinho do Rebolo 
Moinhos da Nora 
Monte Alto 
Monte Boi 
Monte Branco 
Monte da Cadaveira 
Monte da Campina 
Monte da Casinha 
Monte da Palmeira 
Monte da Renda 
Monte da Ribeira 
Monte da Serra 
Monte da Sobreira 
Monte da Tolosa 
Monte da Várzea 
Monte da Zorra 

Portela da Cruz 
Portela de Messines 
Portela dos Moinhos 
Porto dos Machados 
Quartelha 
Quinta de Baixo 
Quinta do Barranco 
Quinta do Bitorro 
Quinta do Paúl 
Quinta dos Ouregãos 
Quinta Nova 
Rebentão 
Rebolo 
Regueira 
Relvinha 
Resmonal 
Retirada 
Retorta 
Ribeira de Arade 
Ribeiro Meirinho 
Rodeio 
Saca 
Salgadeira 
Salto 
Santa Ana 
Santuário de Nossa Senhora da 
Saúde 
São Bartolomeu de Messines 
São Pedro 
Sarnim 
Seiceira 
Semedeiro 
Semedeiro de Cima 
Serra da Venda 
Serras 
Serredeiro de Baixo 
Sesmarias 
Sinceiro 
Soalheira da Rata 
Sobral 
Taipinhas 
Taliscas 
Talurdo 
Tansanos 
Terra da Igreja 
Tojal 
Torre 
Torreirão 
Torreiras 
Traviscal 
Umbria 
Ursa 
Vaca Gorda 
Vale 
Vale Bravo 
Vale da Ameixieira 
Vale da Loisa 
Vale da Mata 
Vale da Mota 
Vale da Velha 
Vale da Velha de Baixo 
Vale da Velha de Cima 
Vale de Águia 
Vale de Barriga 
Vale de Beja 
Vale de Favas 
Vale de Lagoão 
Vale de Loulé 
Vale Fernandes 
Vale Fontes de Baixo 
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Cerro das Vinhas 
Cerro de Monterroso 
Cerro de Mós 
Cerro do Asno 
Cerro do Boi 
Cerro do Carrasco 
Cerro do Chaparreiro 
Cerro do Garjão 
Cerro do Guinéu 
Cerro do Malhão 
Cerro do Ribeiro 
Cerro dos Cardazóis 
Cerro dos Carneiros 
Cerro dos Marcos 
Cerro dos Milhos 
Cerro dos Mouros 
Cerro dos Piscos 
Cerro Gordo 
Cerro Novo 
Cerro Queimado 
Cerro Redondo 
Chapada do Val 
Charneca da Cumeada 
Charneca da Velha 
Charrua 
Combros 
Conqueiros 
Corchicas 
Cordeiros de Messines 
Corgo 
Corgo da Horta da Bola 
Corgo do Pauzinho 
Corgos 
Corta Douro 
Cortadoiros 
Corte 
Corte Pereiro 
Cova da Burra 

Monte das Portelas 
Monte de São José 
Monte de Torneiros 
Monte do Carriçal 
Monte do Cerro da Cruz 
Monte do José Inácio 
Monte do Madeira 
Monte do Manuel Francisco 
Monte do Manuel Gertrudes 
Monte do Manuel José 
Monte do Pereiro 
Monte do Pereiro Alto 
Monte do Sapo 
Monte do Sulão 
Monte do Vale de Loulé 
Monte dos Cabeços 
Monte dos Varelas 
Monte Grande 
Monte Moreno 
Monte Novo 
Monte Ruivo 
Monte Seco 
Monte Telho 
Monte Trigo 
Montes do Pereirinho 
Montinho 
Morgados 
Mouricão 
Muleta 
Nateiros 
Nora 
Palmal 
Palmeira 
Parola 
Paúl 
Pedra Alva 
Pedragais 
Pedreiras 
 

Vale Fontes de Cima 
Vale Fontes do Meio 
Vale Fuzeiros 
Vale Juncos 
Vale Laranja 
Vale Largo 
Vale Lobo 
Vale Longo 
Vale Martonheira 
Vale Mortal 
Vale Mós 
Vale Murteira 
Vale Pedradas 
Vale Pereiro 
Vale Romeira 
Vale Vinagre 
Vales 
Várzea da Sanguessuga 
Várzea de Ourigue 
Várzea do Algar 
Várzea do Carvoeiro 
Várzea do Pocinho 
Várzea Velha 
Varzinha 
Zambujal 
Zebro de Baixo 
Zebro de Cima 
Zimbreira 
Zorreiras 

Silves Açôr 
Aderneira 
Águas Belas 
Águas Belas de Baixo 
Alegria da Serra 
Alfarrobeira 
Almargem 
Almarjão 
Alto da Cabeça Branca 
Ameixeira 
Amendoeira 
Arrochela 
Assumadinha 
Ataboeira 
Atalaia 
Azinhal 
Baralha 
Barrada 
Barragem 
Barranco 
Barranco do Barreiro 
Barranco do Pomar 
Barranco do Resgalho 
Barranco do Touro 
Barreiro 
Barrosos 
Bastos 
Bedeiro 
Boais 
Borregas 

Eira do Montinho 
Enxerim 
Estação de Silves 
Fábrica de Cortiça 
Falacho 
Falacho de Baixo 
Falacho de Cima 
Farelo 
Faxelhas 
Faxelhas 
Figueiral 
Figueirinha 
Fontaínhas 
Fonte da Venda 
Foz de Águas Belas 
Foz do Barreiro 
Foz do Frade 
Foz do Grou 
Foz do Toiro 
Franqueira 
Frauqueira de Baixo 
Gavião 
Herdade da Carapinha 
Herdade da Dobra 
Herdade da Parreirinha 
Herdade da Pereira 
Herdade da Talhinha 
Herdade do Açôr 
Herdade do Azevinho 
Herdade do Falacho de Cima 

Pateiro 
Pedregais 
Pedreira (Falacho) 
Pereira 
Pereira Nova 
Pero Janeiro 
Pero Lourenço 
Pinheiro 
Pinheiro e Garrado 
Poço Barreto 
Poço Deão 
Poço Fundo 
Pondeiro 
Ponte de Odelouca 
Porto do Freixoeiro 
Quebrada 
Quinta da Boa Entrada 
Quinta da Palmeira 
Quinta da Palmeirinha 
Quinta da Pedra Branca 
Quinta da Pomona 
Quinta da Rocha 
Quinta da Vala 
Quinta das Flores 
Quinta de Santa Isabel 
Quinta do Lagar 
Quinta do Moinho Novo 
Quinta do Pocinho Santo 
Quinta Grande 
Quinta Pequena 
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Brejo 
Brincadoiro 
Cabeça Branca 
Cabeças 
Cabecinha Branca 
Caixa de Água 
Canas 
Candiolas 
Canhestros 
Carapinhas 
Casa Nova 
Casa Queimada 
Casas da Ribeira 
Casas de Odelouca 
Cavacas 
Cazeirão dos Quinze 
Cerro da Ponte 
Cerro da Vala 
Cerro de S. Miguel 
Cerro do Moinho 
Cerro dos Amieiros 
Cerro Gordo 
Cerro Grande 
Cerro Valente 
Chaparral 
Charito 
Corga do Inferno 
Corgo do José Mateus 
Cova da Areia 
Craveira 
Cruz 
Cruz de Portugal 
Cumeada 
Defesa 
Dobra 
 

Herdade do Farelo 
Herdade do Pereiro de Cima 
Herdade do Romano 
Horta da Alvada 
Horta da Ribeira 
Hortas do Ribeiro 
Ilha do Rosário 
Lagar do Carequinho 
Lagoão 
Limoa 
Lobite 
Luzio 
Medeiros 
Montados 
Monte Branco 
Monte Costa 
Monte da Canastrinha 
Monte da Corxa 
Monte da Dobra 
Monte da Pereira 
Monte das Osgas 
Monte de Mato Sumes 
Monte do Barranco da Casa 
Monte do Manuel de Pera 
Monte do Zevinho 
Monte Escola 
Monte Pinheiro 
Monte Rosado 
Montes Borralhos 
Montes Grandes 
Norinha 
Odelouca 
Palmeirinha 
Parreirinha 
 

Retorta 
Ribeiro de Baixo 
Roma 
Romano 
Roupa Branca 
Santo Estevão 
Silves 
Taborda 
Talhinha 
Tapada do Almarjão 
Tapada do Gramacho 
Tinhosas 
Torre 
Torres e Cercas 
Tufos 
Vala 
Valbom 
Vale da Lama 
Vale da Vila 
Vale da Vila de Baixo 
Vale de Linhares 
Vale de Zebro 
Vale Taipas 
Valérios 
Vales 
Vales da Talhinha 
Vargem 
Várzeas 
Venda Nova 
Vendas 
Vila Fria 
Zebro 
Zevinho 

Tunes Aldeia dos Matos 
Amendoais 
Assumadas 
Canais de Silves 
Carrascal 
Cerro da Águia 
Cerro da Velha 
Cortezães 
Cova da Zorra Canais 
Fábrica do Tijolo 

Foral 
Gateiras 
Guiné 
Ladeiras Canais 
Laginhas 
Lagoa de Viseu 
Lagoa do Poço da Figueira 
Moinho dos Canais 
Paço e Corgo 
Penedo Gordo 

Poço da Figueira 
Quinta da Larga Vista 
Rebentões 
Terra Ruivas 
Torre 
Torre do Carrascal 
Tunes 
Tunes (gare) 
Umbria 
Várzea do Poço da Figueira 

Fonte: CMS, Serviço Municipal de Proteção Civil, 2016 
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II - ATIVIDADES ECONÓMICAS/EMPREGO E DESEMPREGO 

 

1. Atividades Económicas 

 

As Atividades Económicas abrangem todas as áreas e setores, sendo de extrema pertinência averiguar qual o 

peso relativo de cada setor económico nas freguesias, os níveis de empregabilidade que proporcionam, 

nomeadamente aos jovens, o papel dos agentes económicos na comunidade e a existência, ou não, de uma 

economia paralela com algum peso. 

 

Quadro nº 8 - Indivíduos segundo o setor de atividade 

Freguesia Setor primário Setor secundário Setor terciário 

Alcantarilha e Pêra 53 290 1.635 

Algoz e Tunes 140 417 2.152 

Armação de Pêra 46 385 1.571 

São Bartolomeu de Messines 256 589 2.375 

São Marcos da Serra 56 90 222 

Silves 280 689 3.503 

Concelho 831 2.460 11.458 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

 

Gráfico nº 6 - Setor de Atividade por Freguesia 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Gráfico nº7 - Setor de Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Ao nível do desenvolvimento de base económica, o Setor Terciário (comércio e serviços) destaca-se em todas as 

freguesias do concelho, ou seja, sendo atribuído à região o papel de assumir o desafio da especialização no 

complexo das atividades do turismo e lazer, como pólo dinamizador e catalizador do crescimento económico da 

região, sendo necessário combater a ideia da diversidade por um lado, e por outro, a de uma oferta turística 

limitada pela pressão. Isto através dos recursos e do ambiente, pela concentração dos produtos e mercados 

emissores, pela despesa no local e pela duração das estadas.  

Embora a heterogeneidade que caracteriza o concelho, a diversificação da atividade produtiva é reduzida.  

No território de Armação de Pêra, Alcantarilha e Pêra, é visível o dinamismo económico proveniente da oferta do 

litoral do concelho, no que respeita ao território de Tunes, trata-se de uma zona considerada dormitório, pela 

proximidade ao concelho de Albufeira. Silves, São Bartolomeu de Messines, destacam-se por outro lado pela 

atuação ao nível da agricultura, mas também de alguma industria e construção. 

 

Daqui surge a necessidade de estabelecer uma ponte entre a população activa e a população total, que em 2011, 

apresentava uma taxa de atividade de 47,07%. Esta informação remete-nos para o índice de dependência total 

(quadro nº 5) e para a sobrecarga da população activa, com maior actividade na zona litoral, recaindo a excepção 

na freguesia de S. Marcos da Serra, comparativamente à homogeneidade das restantes freguesias.  

 

 

 

 

 

 

Setor primário

Setor secundário

Setor terciário
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Quadro nº 9 - Setores de Atividade Silves/Algarve 

  

Total 

 

Setor 1º 

 

Setor 2º 

Setor 3º Taxa de 

Atividade  Natureza 

Social 

Atividade 

Económica 

Algarve 220961 6142 29992 52243 97814 48,99% 

Silves 17476 831 2460 3589 7869 47,07% 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Importa também evidenciar que do resultado da atuação profissional, assim será o poder de compra da 

população e neste sentido o concelho tem sofrido alguma instabilidade, ficando o mesmo abaixo do poder de 

compra da região e do País. 

O concelho apresenta caraterísticas de grande interioridade, com uma área litoral pequena comparativamente a 

outros concelhos da região, onde se evidenciam melhores condições de vida e por consequência maior poder de 

compra. 

Quadro nº 10 - Poder de compra 

 2002 2007 2009 2011 2013 

Silves 81,6 80,3 77,9 73,8 75,1 

Algarve 108,8 103,7 100,4 96,7 96,4 

Continente 101,3 100,5 100,5 100,8 100,8 

Fonte: PORDATA, 2016 

 

2. Desemprego 

 

No extremo da população ativa encontra-se a população sem qualquer relação jurídica de emprego. Trata-se de 

uma franja que se encontra vulnerável, dada a indisponibilidade de recursos, recorrendo sistematicamente aos 

subsistemas da Segurança Social, de forma a garantir os direitos mínimos de subsistência. 

Segundo os Censos 2011, a Taxa de desemprego no Algarve era de 15,74%, assemelhando-se à identificada no 

concelho, de 15,6%. 

 

Quadro nº 11 - Nº de Beneficiários residentes no concelho com prestações de desemprego em 2014 

 

Freguesia de Residência 

Beneficiários (nº) 

Subsidio Desemprego Subsidio Social de 

Desemprego 

Subsidio Social de 

Desemprego 

Subsequente 

Alcantarilha e Pêra 307 45 60 

Algoz e Tunes 411 57 69 
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Armação de Pêra 420 106 79 

São Bartolomeu de 

Messines 

431 76 78 

São Marcos da Serra 52 10 14 

Silves 586 123 144 

Total 2207 417 444 

Fonte: ISS, IP, 2015 

 

Dos dados apresentados e embora os valores mais elevados se evidenciem nas freguesias de Silves e São 

Bartolomeu de Messines, pelas dimensões das mesmas, destacam-se os dados da Freguesia de Armação de Pêra, 

onde mais se evidenciam os efeitos da sazonalidade. 

Neste sentido é possível observar os dados estatísticos do IEFP nos meses de Agosto e Dezembro de 2015, que 

mais uma vez reforçam os efeitos da sazonalidade no concelho, que se encontra na sexta posição com maior 

registo de população desempregada na região. 

 

Quadro nº 12 - Desemprego Registado segundo o Género, tempo de inscrição e situação face à procura de 

emprego 

 Género Tempo de Inscrição Situação face À procura 

de emprego 

 

      Total 

 H M < 1 ano 1 ano e + 1º 

emprego 

Novo 

emprego 

Agosto 492 496 570 418 65 923 988 

Total 

Algarve 

8263 7488 8497 7 264 1507 14254 15761 

Dezembro 890 1045 1486 449 57 1878 1935 

Total 

Algarve 

12681 13525 19354 6852 1423 24783 26206 

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais, Agosto e Dezembro, 2015 

 

 

No concelho, nos dois períodos em análise verifica-se um maior número de mulheres desempregadas, sendo que 

no total o maior número de desempregados estão inscritos no IEFP há menos de um ano e procuram um novo 

emprego. Já a faixa etária com maior registo de inscritos para emprego, numa e noutra época do ano é a faixa dos 

35 aos 54 anos. 
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Quadro nº 13 - Desemprego Registado por Concelho segundo o Grupo Etário 

 Grupo 

Etário <25 

anos 

Grupo 

Etário 

25 -34 anos 

Grupo 

Etário 

35–54 anos 

Grupo 

Etário 

55 e + anos 

Total Posição do 

concelho 

face ao 

Algarve 

Agosto 71 174 438 305 988 6º lugar 

Total 

Algarve 

1318 2931 7312 4200 15761 - 

Dezembro 179 404 954 398 1935 6º lugar 

Total 

Algarve 

2905 5684 12121 5496 26206 - 

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais Agosto e Dezembro, 2015 

 

Quanto à escolaridade da população desempregada, os registos mais elevados incidem nas habilitações de doze 

anos de ensino, sendo os resultados do concelho proporcionais ao verificado na região. 

 

Quadro nº 14 - Desemprego Registado por Concelho segundo os Níveis de Escolaridade 

 < 1º Ciclo 

EB 

1º ciclo EB 2º Ciclo EB 3º Ciclo Secundário Superior Total 

Agosto 72 240 163 171 217 125 988 

Total 

Algarve 

1267 3412 2279 3097 3671 2035 15761 

Dezembro 135 385 312 467 499 137 1935 

Total 

Algarve 

1490 4860 4071 6209 7330 2246 26206 

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais Agosto e Dezembro, 2015 

 

 

Entre 2010 e 2013 no país ocorreu um crescimento médio mensal acentuado, do número de desempregados já 

em 2014 e 2015 foi registada uma ligeira diminuição. 

Em Dezembro de 2015 o Algarve era a segunda região do país com menor número de desempregados registados 

no IEFP. 
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Gráfico nº 8 – Total de desempregados no País (média mensal 2015) 

 

 
Fonte: IEFP, 2015 

 

Quadro nº 15 – Desemprego registado (Dezembro 2015) 

 Portugal Norte Centro Lisboa e VT Alentejo Algarve Regiões 

Autónomas 

Total 555167 231005 75955 163213 25232 26206 33556 

H 353733 139880 49749 104980 18161 16495 24468 

Fonte: IEFP, 2015 

 

De acordo com os dados provenientes do sistema de estatísticas da Segurança Social, os residentes no concelho 

com prestações de desemprego em 2014, são os seguintes: 

 

Quadro nº 16 - Beneficiários de prestações de desemprego em 2014 

Freguesia de Residência Nº de Beneficiários 

Subsídio de Desemprego Subsídio social de 

desemprego 

Subsidio Social de 

Desemprego 

Subsequente 

Alcantarilha e Pêra 307 45 60 

Algoz e Tunes 411 57 69 

Aração de Pêra 420 106 79 

São Bartolomeu de 

Messines 

431 76 78 
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São Marcos da Serra 52 10 14 

Silves 586 123 144 

Total 2207 417 444 

Fonte: ISS,IP - CD Faro, 2015 

 

A maior fragilidade não só no concelho mas na região, ao nível do emprego, é a sazonalidade dos empregos e as 

consequências que daí advém na dependência dos serviços e a inexistência de ferramentas/ formas de controlo 

do trabalho não declarado. A melhoria dos resultados nesta área passará pela criação de postos de trabalho 

menos dependentes do turismo de massa e cada vez mais voltados para os recursos endógenos do concelho e da 

região (património, cultura, natureza). 

 

3. GIP - Gabinete de Inserção Profissional do Município de Silves 

 
O GIP é uma estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o Centro de Emprego e Formação 

Profissional do Barlavento, presta apoio a jovens e adultos desempregados do concelho de Silves, essencialmente 

na definição ou desenvolvimento do percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

O Gabinete pretende responder às necessidades do concelho em matéria de emprego intervindo junto de 

diversos agentes sociais, desenvolvendo atividades direcionadas a dois grupos distintos: Indivíduos 

desempregados e entidades empregadoras. 

Áreas de Intervenção: 

 Apoio à procura activa de emprego; 

 Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional; 

 Informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

 Formação sobre técnicas de procura de emprego; 

 Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

 Captação de ofertas junto das entidades promotoras; 

 Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; 

 Divulgação de medidas de apoio às empresas para a criação e manutenção de postos de trabalho; 

 Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos no Centro de Emprego. 

 

Em 2015 o GIP de Silves fez os seguintes atendimentos, por trimestre: 
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Quadro nº 17 - Atendimentos por Trimestre 

GIP 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

303 226 70 151 

Fonte: CMS, GIP, 2015 

 

 

No âmbito da área do Emprego/Atividade Económica é possível apresentar a análise SWOT, tendo como 

referência os Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, presentes no território: 
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ANÁLISE SWOT 
Emprego/ Atividades Económicas 
 

Oportunidades 
 Existência de Programas de Financiamento para projectos de auto-

emprego  
 Existência de Programas de Financiamento para Projectos / Acções de 

Formação Profissional, CEI, CEI+ e Estágios Profissionais 
 Diversificação das atividades produtivas no âmbito do sector primário 

e terciário 
 Diversificação da oferta turística 
 Requalificação do património 
 Politicas de Fiscalização de Evasão Fiscal 
 Existência de um GIP no concelho 

Ameaças 
 Situação Económica Actual  
 Inexistência de uma política de trabalho que flexibilize os 
contratos de trabalho contínuos 
 Incapacidade do Estado chegar/ diminuir em larga escala a 
economia paralela 
 Fracos incentivos governamentais para a fixação de empresas 

Pontos Fortes 
 Clima favorável para o desenvolvimento do turismo e 
agricultura ao longo de todo o ano 
 Fixação da população à procura de emprego no concelho 
 Acessibilidades do concelho para a implementação de 
serviços 
 Riqueza e potencial ecológico 
 Recursos Humanos qualificados à procura do 1º emprego 
 Existência de Eventos Promotores do Património e do Tecido 
Empresarial 

INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Fixação de População pelo clima e a diversificação das atividades 

produtivas e oferta turística 
 Aumento do Mercado de Trabalho na área Turística e Patrimonial 
 Possibilidades dos recursos humanos constituírem o seu auto-

emprego 
 Existência de Formação Profissional que possibilita a requalificação 

para o ingresso no mercado de trabalho 
 Existência de programas que integram desempregados 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Pouco tecido empresarial interessado em investir no sector 
secundário 
  Inexistência de mercado de trabalho que absorva o mercado de 
recursos humanos durante todo o ano  
 Inexistência de mercado de trabalho que absorva recursos 
humanos qualificados 

Pontos Fracos 
 Precariedade da oferta de emprego; 
 Mão de obra pouco qualificada 
 Fraco empreendedorismo 
 Fraco tecido empresarial 
 Emprego sazonal e precário 
 Falta de expectativas a nível de emprego 
 Existência de economia paralela 
 Dependência Sectorial 
 Ausência de diversidade produtiva de âmbito do sector 

secundário (indústrias) 
 Recurso sistemático ao subsídio de desemprego 
 Existência de Jovens e Mulheres com dificuldades de integração 

no mercado de trabalho 
 Fraca articulação entre a oferta de produtos artesanais e o 

mercado 

INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Colaboração Intersectorial dos organismos responsáveis para 
combate da evasão fiscal 
 Existência de programas de financiamento para projectos de auto-
emprego que podem abarcar a área industrial e promover emprego a 
larga escala 
 Possibilidades dos desempregados integrarem projectos 
ocupacionais; 
 Acções de Formação que possibilitam a requalificação profissional e 
por consequente a possibilidade de pessoas adultas criarem o seu 
próprio emprego 

INTERAÇÕES A ANULAR 
Pontes Fracos / Ameaças 
 
 Poucas alternativas ao mercado de trabalho sazonal 
 Continuação ao Recurso de Subsídio de Desemprego 
(principalmente de recursos humanos a partir de uma 
determinada idade) 
 Continuação de existência de economia paralela / oferta de 
emprego precário 
 Aumento do Desemprego  
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III - EDUCAÇÃO E REDE DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO 

 

A Educação é uma das áreas que melhor permite conhecer o desenvolvimento social de uma região. Neste ponto 

são apresentados dados referentes às habilitações literárias da população residente, bem como os equipamentos 

e projectos existentes no concelho. 

 
1. Habilitações Literárias 

 

A distribuição da população residente no concelho segundo as habilitações literárias, permite constatar que as 

habilitações de 1º Ciclo do Ensino Básico, são as mais evidentes no Concelho com 30,13% das observações.  

 

Gráfico nº 9 -Distribuição da População residente segundo as habilitações literárias 

 

 
         Fonte: INE, Censos 2011 

 
Trata-se de uma população que genericamente se caracteriza como detentora de um baixo nível académico, com 

todas as condicionantes que daí advêm: dificuldade de acesso a emprego qualificado, reduzida capacidade de 

acesso a mecanismos de formação profissional e consequentes rendimentos baixos, decorrentes do emprego ou 

de pensões e reformas. 

No concelho foram identificadas 4615 pessoas analfabetas com 10 ou mais anos, sendo a taxa de analfabetismo 

(6,9%) superior à taxa da região (5,4%) e do País (5,2%), sendo a percentagem maior nas mulheres (7,6%), que nos 

homens (6,2%). Estes valores poderão ser reflexo do tardio investimento educativo, evidenciando a problemática 

da educação de adultos. No reverso desta situação encontra-se a população com ensino superior, que representa 

somente 9,76% da população e cuja média de idade desce para 35,5 anos de idade, demonstrando o esforço 

verificado nos últimos anos para a continuidade da instrução e formação da população. 
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Em termos gerais os dados revelam que o concelho apresenta um comportamento pouco favorável, 

comparativamente à média de instrução do país e da região.  

 

2.Estabelecimentos de Ensino 

 
Segundo as estatísticas da educação no ano letivo 2014/2015, no Algarve, existiam os seguintes estabelecimentos 

de educação: 

 

Quadro nº 18 – Estabelecimentos de Educação e ensino do ME, por tipologia e NUTS II, Rede Pública 2014/15 

Algarve 

Jardim de 

Infância 

Ensino Básico Ensino 

Secundário 

Básico + 

Secundário 

Artístico Profissional 

33 177 16 5 - - 

Fonte: Estatística da Educação 2014/15, DGEEC, Secretaria Regional da Educação e Cultura, RAA, 2016/CNE 

 
Os dados abaixo representados espelham a realidade educativa do concelho de Silves. 

 
 
2.1. Agrupamentos de Escolas 
 
No concelho existem dois Agrupamentos de Escolas, que se compõem da seguinte forma: 
 
 

Quadro nº 19 - Equipamentos por Agrupamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamento de Silves 

 
 
 

Silves 

Jardim-de-infância nº 1 

Jardim-de-infância nº 2 

EB1 nº 1 de Silves 

EB1 nº 2 de Silves – Enxerim 

EB 2,3 Dr. Garcia Domingues 

Escola Secundária de Silves 

 
 
 

São Bartolomeu de Messines 

Jardim de Infância de Messines 

Jardim de Infância de S. Marcos 

E.B.1 Messines 

E.B.1 S. Marcos 

E.B. 1 Amorosa 

E.B.1 Portela 

E.B. 2,3 João de Deus  

 
 
 
 
 
 

 
 

Algoz  

Jardim de Infância de Algoz 

Jardim de Infância de Tunes 

EB1 de Algoz 

EB1 de Tunes 
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Agrupamento Silves Sul EB 2,3 de Algoz 

 
 

Armação de Pêra 

Jardim de Infância de Armação de Pêra 

Jardim de Infância de Pêra 

Jardim de Infância de Alcantarilha 

EB 1 de Armação de Pêra 

EB 1 de Pêra 

EB 1 de Alcantarilha 

EB 2,3 Dr. António da Costa Contreiras 

 
 
Fonte: CMS – DEDJAS, 2016 

 
No ano letivo 2015/2016 frequentaram os estabelecimentos de ensino dos dois agrupamentos os seguintes 

números de alunos:  

 

Quadro nº 20 - Alunos por estabelecimento de ensino 

 Ciclos de Ensino Escolas Nº de alunos 

 

 

 

 

 

Silves 

 

 

Pré-Escolar 

JI Silves 73 

JI Enxerim 32 

JI Messines 46 

JI São Marcos 17 

 

 

1º Ciclo 

EB1 Silves 268 + 51 (EB 2,3) 

EB1 Enxerim 109 

EB1 Messines 87 + 41 (EB 2,3) 

EB1 Amorosa 25 

EB1 São Marcos 25 

EB1 Portela 40 

2º e 3.º Ciclo EB2,3 João Deus e EB 2,3 

Silves 

939 

Secundária Secundária Silves 630 

 

 

 

Silves Sul 

 

 

Pré-Escolar 

JI Algoz 70 

JI Tunes 45 

JI Pêra 50 

JI Alcantarilha 48 

JI Armação 70 

 

 

1.º Ciclo 

EB1 Algoz 144 

EB1 Tunes 62 

EB1 Pêra 79 
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EB1 Alcantarilha 83 

EB1 Armação 216 

2º e 3.º Ciclo EB 2,3 Algoz e EB 2,3 Armação 842 

Fonte: CMS – DEDJAS, 2016 

 

No apoio aos alunos existiam em 2015, 70 Assistentes operacionais, numa diferença positiva de 25 face ao acordo 

por rácio de funcionário por alunos. 

 

Quadro nº 21 - Rácios de aluno/funcionário (2015) 

 Nº Assistentes 
Operacionais de 

acordo com o Rácio 

Nº de Assistentes 
Operacionais do 

Município 

Diferença 

 
 
 

Agrupamento 
Silves 

 
Pré-escolar 

6 9 +3 

 
1º Ciclo 

17 27 +10 

 
2º e 3º ciclos 

22 34 +12 

 
TOTAL 

 
45 

 
70 

 
+25 

 
 
 
 

Agrupamento 
Silves Sul 

 
Pré-escolar 

 
7 

 
12 

 
+ 5 

1º Ciclo 12 22 + 10 

2º e 3º ciclos 26 + 3* = 29 34 + 8 

TOTAL 45 + 3* = 48 68 + 20 

*Unidades estruturadas 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor de Educação, 2016 

 
 

2.2. Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

O ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, encontram-se representados tanto na esfera do ensino público 

como na esfera do ensino particular, cooperativo e de solidariedade social. 

 
2.2.1. Pré-escolar 

 

A Educação Pré-Escolar, ou seja, os Jardins-de-infância oficiais do concelho de Silves, localizam-se em cada uma 

das sedes de freguesia, respondendo a um total de cerca de 522 alunos.  
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* Regime de meio tempo             

** Refeições entregues directamente aos alunos na escola 

Fonte: CMS - DEDJAS, 2016 

Todo o concelho está coberto por infra-estruturas de educação pré-escolar de natureza pública, embora existam 

IPSS’s em praticamente todas as freguesias, que complementam este nível de educação, prestando resposta quer 

ao nível do Pré-escolar, bem como em CATL’s (Centros de Atividades de Tempos Livres). 

 

2.2.2. 1º Ciclo do Ensino Básico 

O quadro seguinte sistematiza a informação mais pertinente relativamente às escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico no Concelho de Silves e permite identificar a sua distribuição territorial, segundo as freguesias. 

 

 

Quadro nº22 – Pré-Escolar do concelho 

Freguesia Pré-escolar Educ. Alunos Lista 
Espera P. Aux Refeições Anim. Comp. Salas Ed. 

Ap. 

Algoz Algoz 3 70 - 3 70 1 50 4 0,5* 

Tunes Tunes 2 45 - 2 45 1 20 2 0,5* 

Armação de 
Pêra 

Arm. de 
Pêra 3 70 - 4 70 1 25 4 1 

Alcantarilha Alcant. 2 48 - 3 48 1 
 

25 
 

2 - 

Pêra Pêra 2 50 - 2 50 1 
 

25 
 

2 0 

Silves 
Silves 3 73 - 3 73 2 39 

5 - 

Enxerim 2 32 - 2 32 1 22 

S. Bart. de 
Messines 

 
Messines 

** 
2 46 - 1 46 1 20 2 1 

S. Marcos 
da Serra S. Marcos 1 20 - 2 20 - - - - 
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Quadro nº 23 - Alunos por Ano Letivo e Agrupamento 2015/2016 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Total 

Agrupamento de 

Escolas  de Silves 

Sul  

137 153 138 147 575 

Agrupamento de 

Escolas de Silves 

139 194 156 152 641 

Total 276 347 294 299 1216 

Fonte: DGESTE, 2016 

 

Globalmente, podemos afirmar que, segundo os dados recolhidos, as 12 escolas de Ensino Básico do Concelho de 

Silves apoiam 1216 alunos, evidenciando-se o maior número de crianças no 2º ano. 

O concelho de Silves possui capacidade para acolher um total de 67 turmas do 1.º ciclo, sendo que as escolas 

urbanas apresentam um maior número de turmas, resultado directo do comportamento demográfico que tende a 

concentrar-se ao nível dos principais núcleos urbanos – sedes de freguesia. 

A oferta do Ensino Particular e Cooperativo, no ano letivo 2015/2016, também ocorreu no concelho, nas 

freguesias de Silves e São Bartolomeu de Messines, através da Escola Alemã (27), da Santa Casa da Misericórdia 

de Silves (10) e do Jardim Escola João de Deus (68), com resposta para 105 crianças. 

As escolas suspensas, dispersas um pouco por todo o concelho, resultado do menor número de crianças, têm sido 

pela Câmara Municipal de Silves cedidas para o funcionamento de associações locais de cariz diverso. 

 

Quadro nº 24 - Taxa de transição /retenção no 1º Ciclo 2015/2016 

   Tx. Transição Tx. Retenção Tx. Abandono 

 
 
 
 

Básico 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves Sul 

1º Ano 97,08% 2,92% 0,00% 
2º Ano 87,58% 12,42% 0,00% 
3º Ano 86,23% 13,77% 0,00% 
4º Ano 95,92% 4,08% 0,00% 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves 

1º Ano 97,84% 2,16% 0,00% 
2º Ano 79,90% 20,10% 0,00% 

3º Ano 90,91% 9,09% 0,00% 
4º Ano 97,99% 2,01% 0,00% 

 TOTAL - - - 
Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

Dos dados apresentados na tabela conclui-se que no 1º Ciclo que a Taxa de transição média é de 91,68%, sendo a 

Taxa de retenção em maior percentagem no Agrupamento de Escolas de Silves no 2º ano de escolaridade, já no 

Agrupamento de Escolas Silves Sul é no 3º ano. 

Estiveram integrados no primeiro ciclo, no ano em análise, 50 crianças com Necessidades Educativas Especiais. 
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2.3. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

 

O 2.º e 3.º ciclo da rede pública de ensino, funcionam no mesmo estabelecimento e distribuem-se pelas 

freguesias de Algoz, Armação de Pêra, Silves e São Bartolomeu de Messines, sendo a resposta prestada nos dois 

agrupamentos por 368 docentes e 189 assistentes operacionais/monitores e assistentes técnicos. 

Existe ainda no concelho a Escola Alemã com resposta privada aos níveis de ensino em questão. 

 

2.3.1. 2.º Ciclo 

 
Este nível de ensino engloba um total de 693 alunos e a maioria beneficia da possibilidade de tomar as refeições 

nos estabelecimentos de ensino. 

 
Quadro nº 25 - Alunos por Ano Letivo e Agrupamento 2015/2016 

 5º Ano 6º Ano Total 

Agrupamento de 

Escolas de Silves Sul  

146 142 288 

Agrupamento de 

Escolas de Silves 

227 178 405 

TOTAL 373 320 693 

Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 
Nos dois Agrupamentos de Escolas, taxa de transição média é de 87,30%, já a taxa de retenção no Agrupamento 

Silves Sul verifica-se em maior percentagem no 5º ano, já no agrupamento de silves a maior taxa incide no 6ºano.  

 

Quadro nº 26 - Taxa de transição /retenção no 2º Ciclo 2015/2016 

   Tx. Transição Tx. Retenção Tx. Abandono 

 
 

Básico 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves Sul 

5º Ano 94,52% 4,79% 0,68% 
6º Ano 96,48% 3,52% 0,00% 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves 

5º Ano 79,73% 20,27% 0,00% 
6º Ano 78,49% 21,51% 0,00% 

Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

 
No que respeita a Necessidade Educativas especiais, estiveram integradas no 2º Ciclo dos dois agrupamentos do 

concelho, 54 crianças e jovens.  
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2.3.2. 3.º Ciclo  

 
O 3.º Ciclo abrange um total de 858 alunos, provenientes de todas as freguesias do concelho. 

 

Quadro nº 27 - Alunos por Ano Letivo e Agrupamento 2015/2016 

 7º Ano 8º Ano 9ºAno Total 

Agrupamento de 

Escolas de Silves Sul  

159 148 104 411 

Agrupamento de 

Escolas de Silves 

196 132 119 447 

TOTAL 355 280 223 858 

Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

No que respeita a taxas de transição e retenção, a taxa de transição média é de 85,23% já a maior taxa de 

retenção no ano letivo em questão, nos dois agrupamentos verifica-se ao nível do 7º ano. 

 

Quadro nº 28 - Taxa de transição /retenção no 3º Ciclo 2015/2016 

   Tx. Transição Tx. Retenção Tx. Abandono 

 
 
 
 

Básico 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves Sul 

7º Ano 81,13% 18,87% 0,00% 
8º Ano 84,46% 14,86% 0,68% 
9º Ano 87,50% 11,54% 0,96% 

Agrupamento 
de Escolas de 
Silves 

7º Ano 83,07% 16,93% 0,00% 
8º Ano 91,47% 8,53% 0,00% 

9º Ano 83,76% 16,24% 0,00% 
Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

No que respeita a alunos com necessidades educativas especiais no concelho, estiveram integradas 79 crianças e 

jovens. 

Importa referir ainda que quer no 1º, 2 e 3º ciclos, para além das modalidades regulares existem ainda os 

Percursos Curriculares Alternativos, os Cursos Vocacionais e o Programa Integrado de Educação e Formação. 

 

Quadro nº29 – Nº de alunos noutras modalidades de ensino 2015/2016 

Ciclos Modalidades Nº de alunos Alunos com NEE 

1º, 2º e 3º PCA 54 12 

2º e 3º CV 164 - 

2º e 3º PIEF 16 - 

Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 
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2.4. Ensino Secundário  

 
No concelho apenas existe uma Escola Secundária, em Silves, que funciona integrada no Agrupamento de Escolas 

de Silves.  

Com resposta a 655 jovens, no ensino secundário os valores elevam-se, comparativamente aos ciclos anteriores 

no que respeita às Taxa de retenção e abandono. 

 

Quadro nº 30 - Taxa de Transição/ Retenção – Ensino Secundário 

   
Total Alunos Tx. Transição Tx. Retenção Tx. Abandono 

 
 

Secundário 

RegularCH 10º Ano 161 78,88% 19,25% 1,86% 
11º Ano 142 86,03% 11,03% 2,94% 
12º Ano 115 59,65% 39,47% 0,88% 
TOTAL 418 75,91% 22,14% 1,95% 

Profissional 1º Ano 86 0,00% 0,00% 100,00% 
2º Ano 38 0,00% 0,00% 100,00% 
3º Ano 70 8,57% 85,71% 5,71% 
TOTAL 194 7,89% 78,95% 13,16% 

Vocacional Ano 25 0,00% 57,14% 42,86% 
EFA Ano 18 0,00% 0,00% 100,00% 
 TOTAL 655 - - - 

Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

No ensino regular a percentagem de retenção é maior no 12º ano, no regime profissional é maior no 3º ano. Também o 

regime profissional e vocacional é mais vulnerável ao abandono escolar. 

Os dados do abando escolar, ao nível do Ensino Secundário, poderão estar associados a vários factores, nomeadamente os 

equipamentos existentes ao facto das ofertas não se adequarem aos interesses dos jovens, originando uma maior mobilidade 

entre escolas/ofertas.  

No ano letivo 2015-2016, nos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho, quer ao nível básico, quer ao nível 

secundário, é possível constatar o seguinte: 

 

Quadro nº 31 – Total de alunos no ensino básico e secundário 

Total 
Alunos 

Tx. 
Transição 

Tx. 
Retenção 

Tx. 
Abandono 

BÁS+SEC 3606 84,53% 14,57% 0,90% 
Fonte: DGESTE, ano letivo 2015/2016 

 

O abandono escolar deve ter como ponto de vista quem não completou o ensino secundário, mas também quem 

completou o 3º ciclo de escolaridade ou não, mas que não se encontre a frequentar qualquer programa de 

educação e formação.  

Numa sociedade marcada pela competitividade, a exigência de saberes é cada vez mais evidente, e por vezes 

quem abandona precocemente o ensino fica mais vulnerável aos problemas sociais que advém dessa mesma falta 

de habilitações literárias.  
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Neste sentido várias têm sido as medidas de política educativa que pretenderam acima de tudo promover a 

equidade, através da organização do sistema, que inclui a escolaridade obrigatória até aos 18 anos e o ensino 

profissional nas escolas públicas. Exemplo deste facto são os CEF’s – Cursos de Educação e Formação, criados com 

o intuito de combater o abandono escolar precoce, pensados para os alunos com mais de 15 anos e com 

dificuldades em concluir a escolaridade básica. Neste sentido as escolas básicas e secundária tiveram como 

preocupação diversificar os ramos de aprendizagem. A matriz de todos os cursos integra quatro componentes de 

formação: domínio sociocultural, científico, tecnológico e prático. Outra medida implementada são os Centros 

para a Qualificação e o Ensino profissional (CQEP), que direcionam a sua intervenção no sentido da certificação de 

adultos, que ainda que inseridos no mercado de trabalho têm habilitações inferiores ao ensino secundário. Para 

além do exposto é importante ainda referir-se os Percursos Curriculares Alternativos, destinados essencialmente 

a alunos menores de 15 anos (inclusive) com insucesso escolar repetido, ou em risco de abandono escolar. 

Centrados na aquisição de competências essenciais (língua portuguesa e matemática) e no desenvolvimento de 

uma formação artística ou profissionalizante. 

Importa ainda referir que no ano letivo em questão estiveram integrados na oferta educativa do concelho, ao 

nível do ensino secundário 17 jovens, já na vertente profissional estiveram integrados 11 jovens. 

 

2.5. Ensino Particular e Cooperativo 

 

No concelho existem 8 entidades que prestam respostas no âmbito educativo cooperativo e privado, a um total de 

533 crianças e jovens. 

 

Quadro nº 32 - Respostas educativas  

IPSS Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 
Amigos dos Pequeninos 138 0 0 0 0 
A Gaivota - Sta. Casa de 
Armação de Pêra 

50 0 0 0 0 

Sagrada Família – Sta. 
Casa de Alcantarilha 

50 0 0 0 0 

Estação dos Pequeninos 50 0 0 0 0 
Casa do Povo S.B. 
Messines 

50 0 0 0 0 

Jardim Escola João Deus 35 68 0 0 0 
Cantinho dos Avós 66 0 0 0 0 
Escola Alemã do Algarve 0 27 18 28 21 
TOTAL 439 27 18 28 21 

Fonte: CMS, DEDJAS-CMS,2016 
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3. Programa para a Inclusão e Cidadania 

 

O PIEC - Programa para a Inclusão e Cidadania, promove em conjunto com a Direção Regional de Educação, o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Instituto de Segurança Social, a medida PIEF - Programa 

Integrado de Educação e Formação. 

O PIEF integra um conjunto diversificado e medidas e ações prioritariamente orientadas para a reinserção escolar, 

através da integração no percurso escolar regular ou de construção de percursos alternativos, escolares e de 

educação e ou formação, orientada pelos serviços e organismos dos Ministérios da Educação e do Trabalho e da 

Solidariedade Social. 

Tem como objectivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e concretiza-se relativamente a cada 

jovem, mediante a elaboração de um plano de educação e formação (PEF) com subordinação aos princípios da 

individualização, acessibilidade, flexibilidade, continuidade, faseamento da execução, celeridade, atualização 

(despacho conjunto nº 948/2003, e 26 e Setembro).  

O Programa é assumido como forma de intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do 

jovem em perigo, no âmbito do previsto no artigo nº 7 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens – 147/99 de 1 de 

Setembro. 

De referir ainda a dupla vertente do PIEF: a vertente educativa e ou formativa, centrada no reingresso escolar e 

na definição de percursos alternativos de educação e formação e a vertente e integração, orientada para a 

despistagem de situações e para a disponibilização de respostas de ordem social e económica e de 

desenvolvimento vocacional. 

O PIEF no concelho tem vindo a desenvolver-se em Armação de Pêra, e no ano letivo 2014/15 acompanhou 6 

jovens. 

Com este projeto pretende-se “(co-)construir” uma “escola” diferente da conhecida pelos jovens, facultando-lhes 

uma nova oportunidade para concluir a escolaridade obrigatória e, fundamentalmente, um espaço em que posam 

desenvolver um perfil de competências emocionais, pessoais, sociais e escolares que os enriqueça e lhes sirva 

como instrumento para a construção de um projeto de vida autónomo. Um espaço em que as suas competências 

sejam valorizadas e as suas dificuldades atendidas e apoiadas. 

 

4.Formação Profissional 

 
Para além das ofertas formativas nos estabelecimentos de ensino, o concelho de Silves dispõe ainda como 

entidades formadoras, actualmente o Pólo de Formação Profissional do IEFP, que promove cursos que conferem 

uma qualificação profissional e equivalência académica, aos níveis dos 9º e 12º anos de escolaridade, sendo que 

alguns dos cursos permitem o prosseguimento de estudos ao nível do ensino superior. Os cursos existentes 

pretendem dar resposta a necessidades locais e regionais, no que diz respeito a formação e emprego. 
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5. Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional 

O CQEP é uma estrutura do Sistema Nacional de Qualificações e assume um papel determinante na construção de 

pontes entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida. 

O CQEP do Agrupamento de Escolas de Silves, integrado na rede de CQEP do Algarve, (constituída por oito 

centros, sendo que cinco pertencem a escolas públicas), destina-se a todos os que procuram uma qualificação, 

sejam jovens (idade igual ou superior a 15 anos) ou adultos (idade igual ou superior a 18 anos), tendo em vista o 

prosseguimento de estudos e/ou uma melhor integração no mercado de trabalho.  

 

Quadro nº 33 - Processos RVCC 

Estado - Processos RVCC Total Escolar Total Profissional Total Estado 
Inscrito 26 0 26 

Em Acolhimento 3 0 3 
Em Diagnóstico 5 0 5 
Em Orientação 26 0 26 

Encaminhado Processo RVCC 17 0 17 
Encaminhado 140 10 150 

Em Reconhecimento 696 0 696 
Certificado Parcial 2 0 2 

Certificado 58 0 58 
Desistente 138 0 138 
Transferido 11 1 12 
Suspenso 140 3 143 

Fonte: Plataforma SIGO, CQEP, Julho 2016 

O CQEP assegura as seguintes etapas de intervenção: 

Acolhimento – inscrição do candidato (jovem ou adulto) e seu esclarecimento, considerando a missão e o âmbito 

de intervenção dos CQEP; 

Diagnóstico – análise do perfil do candidato, com o objetivo de identificar respostas de educação e/ou formação 

ajustadas à sua situação (motivações, necessidades e expetativas); 

Informação e Orientação – identificação de projetos individuais de educação e qualificação profissional, tendo 

presente opções realistas de prosseguimento de estudos e/ou de integração no mercado de trabalho; 

Encaminhamento  – concretização do encaminhamento do candidato para uma oferta de educação e/ou 

formação profissional ou ainda para um processo de reconhecimento e validação e certificação de competências 

– RVCC (apenas possível para candidatos adultos - caso tenham entre 18 e 23 anos inclusive, terão de possuir 

pelos menos 3 anos de experiência profissional devidamente comprovada), tendo por base o processo prévio de 

diagnóstico e orientação; 

Reconhecimento e Validação de Competências  – identificação e validação de competências adquiridas pelos 

adultos ao longo da vida, em contextos de aprendizagem formais, não formais e informais. 

Certificação de Competências  – demonstração das competências dos adultos, perante um júri, através da 

realização de uma prova. 
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6. Ensino Superior 

 

No concelho de Silves, mais concretamente na cidade de Silves estão instalados dois estabelecimentos de Ensino 

Superior: a Escola Superior de Saúde Jean Piaget, onde são leccionados diversos cursos, no âmbito de diferentes 

modalidades de ensino e formação, nomeadamente, licenciaturas, especializações pós-licenciatura, acções de 

formação e Pós-graduações http://www.ipiaget.org/faculdade/6 e a Universidade Aberta, considerada como uma 

modalidade especial de ensino superior público, vocacionada para o ensino à distância. No momento dispõe de 

um Centro Local de Aprendizagem, núcleo vocacionado para a promoção de atividades orientadas pelos 

princípios da Aprendizagem ao Longo da Vida http://www.univ-ab.pt 

 

7. Ação Social Escolar 

 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (DL 55/09 de 2 de Março), a Ação Social Escolar (ASE) rege-se 

por “princípios de equidade, discriminação positiva e de solidariedade social, no sentido de assegurar o exercício 

efectivo do direito ao ensino e a igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar” e destina-se a apoiar 

crianças e jovens oriundos de famílias em situação socioeconómica desfavorecida que frequentam 

estabelecimentos de ensino público, ou particular e cooperativo, em regime de contrato de associação, mediante 

critérios objetivos e de discriminação positiva, previstos na lei.  

Os apoios atribuídos no âmbito da ASE pretendem suportar uma parte dos encargos decorrentes da frequência da 

escola, tais como refeições, livros, material escolar e alojamento. O montante do apoio a conceder a cada aluno é 

atualizado anualmente e depende do escalão que lhe é atribuído (A ou B), em função do escalão de abono de 

família em que se insere. 

 

Sob a gestão do Município existe dois tipos de apoio de confecção de refeições: 

 

Confeção Local Escolas EB1 de Armação de Pêra, EB1 Pêra, EB1 Alcantarilha, 
EB1 Algoz, EB1 Tunes, EB1 Silves n.º 1 e EB1 de São Marcos 
da Serra, Jardins de Infância de Armação de Pêra, Pêra, 
Alcantarilha, Algoz, Tunes, Silves n.º 1 e São Marcos da Serra. 
 

Fornecimento de Refeições Confeccionadas Escolas EB1 de Silves n.º 2, São Bartolomeu de Messines, 

Portela, Amorosa e Jardins de Infância de São Bartolomeu de 

Messines e Silves n.º 2. 

 

 
Aos alunos do ensino básico e secundário, que residam em localidades cujas condições de tempo e distância não 

permitam um fácil acesso aos estabelecimentos escolares é facultado um sistema de transportes escolares, cuja 

organização e controlo de funcionamento é da competência das autarquias.  
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Os auxílios económicos constituem uma modalidade de ação social escolar de que beneficiam as crianças que 

frequentam a educação pré-escolar e os alunos dos ensinos básico e secundário pertencentes a agregados 

familiares cuja condição socioeconómica não lhes permita suportar integralmente os encargos decorrentes da 

frequência da educação. 

 

Entre os anos letivos 2013/14 e 21015/2016, foram apoiados, ao nível do Escalão A e B, os seguintes números de 

crianças e jovens: 

Quadro nº 34 – Escalões A e B 

Ano Letivo Escalão A Escalão B 

2013/2014 482 251 

2014/2015 438 254 

2015/2016 442 222 

Fonte: DGESTE, 2016 

 

8.Educação para a Saúde 

 
A saúde escolar tem como objetivo a promoção e educação da saúde nas escolas, deve promover o 

desenvolvimento de competências na comunidade educativa que lhe permita melhorar o seu bem-estar físico, 

mental e social e contribuir para a sua qualidade de vida. 

A Organização Mundial de Saúde, no documento Health for all, estabeleceu metas de saúde, tendo a promoção 

da saúde e os estilos de vida saudáveis uma abordagem privilegiada no ambiente escolar, e os serviços de saúde 

um importante papel na promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, no que se refere à saúde das crianças e 

escolarização. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar tem atividades que fomentam a vigilância da saúde e a aquisição de 

conhecimentos, capacidades e competências em promoção da saúde. Este programa baseia-se nos problemas de 

saúde que prevalecem na população escolar. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar tem como finalidades: 

 Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa; 

 Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de saúde e educativas especiais; 

 Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

 Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis; 

 Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde. 

O Programa Nacional de Saúde Escolar definiu quatro áreas prioritárias de atuação: 

 A saúde individual e coletiva; 

 A inclusão escolar; 

 O ambiente escolar; 

 Os estilos de vida. 
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Os objetivos da intervenção da Equipa de Saúde Escolar são: 

 Implementar o Programa de Nacional de Saúde Escolar de acordo com as diretrizes da DGS; 

 Efetuar diagnóstico de necessidades em articulação com os agrupamentos no âmbito da promoção e 

educação para a saúde; 

 Realizar as atividades definidas em plano de ação com os agrupamentos; 

 Participar em atividades nas escolas de acordo com solicitações/necessidades identificadas, não 

definidas em plano inicial; 

As áreas de intervenção são comuns aos dois megas agrupamentos pelo que são definidas pela equipa as 

seguintes temáticas com implementação e calendarização de acordo com as escolas: 

 

 

 

 

Áreas de Intervenção Necessidades de formação 
Educação Sexual Problemas relacionados com a sexualidade 

Gravidez na adolescência 
Métodos Contraceptivos 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 
Cancro do colo do útero 
Sexualidade e género 

Promoção estilos de vida saudável 
 

Hábitos alimentares/ Obesidade 
Sedentarismo 
Higiene corporal 
Atividade física 
Posturas 
PNV 

Prevenção e consumo de Substâncias Ilícitas Comportamentos de risco 
Consumo de álcool/ Drogas/ Tabaco 

Violência do meio escolar “BULLING” Violência na escola 
Violência no namoro  
Violência doméstica 

Prevenção de acidentes 
Suporte Básico de Vida 

Promover a segurança e contribuir para prevenir os 
acidentes rodoviários, domésticos e de lazer, ou de 
trabalho, quer eles ocorram na escola, no espaço de jogo ou 
recreio, monitorizar os acidentes escolares e a distribuição 
do material de primeiros socorros  
1.ºs Socorros 

Gabinetes de Apoio ao Aluno Em todos as escolas 
Apoio a alunos com NE e de Saúde Acompanhamento da integração de alunos com estas 

necessidades 
Apoio aos docentes e não docentes 

 
Sensibilização para a Vacinação Docentes e 
não docentes 

 
Ações de sensibilização  

Saúde Oral Promoção da saúde oral 



 
     

 

 

52

             Diagnóstico Social - Silves 

9.Serviço de Psicologia do Município de Silves 

 

O Sector de Psicologia, inserido da Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social da Câmara Municipal 

de Silves, atua ao nível de cinco áreas de intervenção: Educacional, Juvenil, Comunitária, Organizacional e 

Emergência. 

9.1. Área Educacional 

Na área Educacional, a atuação do psicólogo incide primordialmente nos domínios das dificuldades de 

aprendizagem, orientação educativa, orientação escolar e profissional, mediação de conflitos, resolução de 

problemas e problemáticas de carácter emocional e comportamental, assumindo-se como principal objetivo 

apoiar a comunidade educativa do concelho, em seis vertentes: 

 Avaliação Psicopedagógica/Psicológica 

a) Decorrente da sinalização de alunos, através do preenchimento da respetiva ficha de sinalização, por 

parte dos pais, professores, outros agentes educativos, ou Centro de Saúde, é realizada avaliação com a 

utilização de instrumentos específicos e adequados a cada caso, do qual resulta o respetivo relatório e, 

consequentemente, o encaminhamento para serviços externos, sempre que se justifique;    

b) Em termos temporais, esta área é trabalhada ao longo de todo o ano letivo. 

Orientação Educativa 

a) Refere-se ao atendimento a alunos, pais/encarregados de educação, professores e outros funcionários, a 

pedido dos próprios ou de quaisquer agentes educativos, com o objetivo de discussão de estratégias de 

orientação educativa, mediação de conflitos e resolução de problemas; 

b) Em termos temporais, esta área é desenvolvida durante todo o ano letivo. 

Orientação Vocacional e Profissional 

a) Tem como objetivo o apoio aos alunos do 9º ano, pais/encarregados de educação e professores, no 

processo de exploração, avaliação e informação vocacional; 

b) Em termos temporais, esta atividade decorre nos 2º e 3º períodos letivos. 

Formação 

Tendo em conta as necessidades formativas da comunidade educativa e respetivos Técnicos, o Sector de 

Psicologia dinamiza diversos momentos de sensibilização/formação, através de recursos humanos do 

Município ou em articulação com entidades externas. 
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Apoio à investigação  

Colaboração em trabalhos de investigação, a pedido de diversas instituições do Ensino Superior, no âmbito 

da Psicologia, desde que a temática seja considerada pertinente para a comunidade educativa. 

Outros Projetos  

Esta área inclui projetos de ação muito específicos e que surgem de necessidades concretas dos 

Agrupamentos de Escolas nos quais o sector desenvolve a sua intervenção, nomeadamente: 

 

a) Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais (Reviravoltas):  

i. Destina-se a turmas com alunos sinalizados, por pais ou professores, com problemas de 

comportamento; 

ii. Realiza-se ao longo de 12 sessões, de carácter grupal e semanal. 

 

Intervenções Assistidas por Animais 

 

b) Programa Cãopetências Prá Vida: 

i. Destina-se a jovens sinalizados, por parte dos professores ou família e através da respetiva ficha 

de sinalização, como portadores de comportamentos de risco; 

ii. Realiza-se ao longo de 20 sessões, de caráter grupal e semanal. 

 

 

c) Programa Juntos Vamos Cãoseguir: 

i. Destina-se a alunos sinalizados, por parte dos professores ou família e através da respetiva ficha 

de sinalização, que apresentem Necessidades Educativas Especiais (NEE), mais concretamente 

Trissomia 21, perturbação do espectro do autismo e funcionamento intelectual comprometido; 

ii. Realiza-se ao longo de 20 sessões, de caráter individual e semanal. 

 

9.2. Área Juvenil 

A área Juvenil, dirigida a jovens do Concelho em situação socioeconómica desfavorável, é orientada para a 

avaliação e acompanhamento psicológico, através do Serviço de Apoio e Acompanhamento Psicológico (SAAP - 

Jovens), bem como para a respetiva orientação à família, de forma a colmatar as problemáticas detetadas. 
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Serviço de Apoio e Acompanhamento Psicológico (SAAPJ - Jovens) 

a) Decorrente da sinalização de jovens, através do preenchimento da respetiva ficha de sinalização, por 

parte dos próprios, dos professores, dos pais, de outros serviços ou de outros elementos significativos 

para os jovens; 

b) Funciona um dia por semana e trata-se de um espaço de consulta individual, dirigido a jovens com 

idades entre os 12 e os 30 anos; 

c) Sempre que se justifique, são feitos encaminhamentos para outros serviços da comunidade, numa 

perspetiva de articulação intersetorial ou interinstitucional, como forma de incrementar a qualidade e 

eficácia da intervenção; 

d) Em termos temporais, esta área é desenvolvida ao longo de todo o ano. 

Orientação Familiar 

a) No seguimento do trabalho desenvolvido pelo SAAP - Jovens, pretende-se dotar igualmente os pais, ou 

outros elementos significativos para o jovem, de estratégias que permitam, com base num esforço 

conjunto, sanar as situações problemáticas de uma forma assertiva e eficaz; 

b) Em termos temporais, a orientação familiar é realizada durante todo o ano. 

 

9.3. Área Comunitária 

A área Comunitária tem como objetivo primordial intervir ao nível da orientação, formação, informação e apoio, 

de carácter psicológico, social e pedagógico, junto de grupos específicos da comunidade, prevenindo e/ou 

colmatando riscos e problemas psicossociais de vulnerabilidade e exclusão social. 

Serviço de Apoio e Acompanhamento Psicológico (SAAPJ - Adultos) 

a) Decorrente da sinalização de adultos (em situação socioeconómica desfavorável), através do 

preenchimento da respetiva ficha de sinalização, por parte dos próprios, familiares, outros serviços ou 

elementos significativos; 

b) Funciona um dia por semana e trata-se de um espaço de consulta individual, dirigido a adultos com 

idade igual ou superior a 31 anos; 

c) Sempre que se justifique, são feitos encaminhamentos para outros serviços da comunidade, numa 

perspetiva de articulação intersectorial ou interinstitucional, como forma de incrementar a qualidade e 

eficácia da intervenção; 

d) Em termos temporais, esta área é desenvolvida ao longo de todo o ano. 
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Outros Projetos  

Esta área inclui projetos de ação muito específicos e que surgem de necessidades concretas da comunidade e 

públicos-alvo junto dos quais o sector desenvolve a sua intervenção, nomeadamente: 

a) Intervenção Psicológica em Situação de Reclusão – resultante do protocolo celebrado com o 

Estabelecimento Prisional (EP) de Silves; 

b) Intervenção Psicológica em Comportamentos Aditivos – resultante do protocolo celebrado com o 

Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) de Faro; 

c) Intervenção Psicossocial nas Juntas de Freguesia do Concelho – em articulação com o Sector de Ação 

Social do Município. 

9.4. Área Organizacional 

A área Organizacional dirige a sua intervenção para os colaboradores do município, procurando intervir na 

promoção das suas inter-relações e na sua relação com o município, enquanto organização, através da análise 

organizacional da Câmara Municipal de Silves e, consequentemente, da criação e dinamização de programas de 

intervenção psicológica específicos para as diversas equipas de trabalho. 

 

Concomitantemente, desenvolve-se a consulta psicológica a trabalhadores da autarquia no Gabinete de Apoio 

Psicológico ao Trabalhador (GAPT).  

Gabinete de Apoio Psicológico ao Trabalhador (GAPT) 

a) Decorrente da sinalização por parte dos próprios trabalhadores, familiares, colegas ou chefias, através do 

preenchimento da respetiva ficha de sinalização; 

b) Funciona um dia por semana e trata-se de um espaço de consulta individual destinado aos trabalhadores 

da Câmara Municipal de Silves; 

c) Sempre que se justifique, são feitos encaminhamentos para outros serviços da comunidade, numa 

perspetiva de articulação intersectorial ou interinstitucional, como forma de incrementar a qualidade e 

eficácia da intervenção; 

d) Em termos temporais, esta área é desenvolvida ao longo de todo o ano. 

Gabinete de Apoio Psicológico ao Trabalhador (GAPT) 

Este projeto define-se, globalmente, através das seguintes linhas orientadoras:   

a) Reunião com o Executivo e Dirigentes para apresentação e discussão da proposta; 

b) Testagem e aplicação de questionário aos trabalhadores, de forma a aferir a sua perceção em relação à 

organização (Câmara Municipal de Silves); 
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c) Realização de entrevistas a dirigentes, coordenadores e encarregados, com o objetivo de auscultar as 

caraterísticas e prováveis problemáticas das equipas; 

d) Análise e interpretação dos dados recolhidos (questionários e entrevistas); 

e) Elaboração do relatório final, com a caraterização das equipas de cada unidade orgânica. 

Intervenção em equipas de trabalho 

No seguimento da caraterização das equipas de trabalho, pretende-se, como objetivo final:   

a) Apresentação, ao Executivo e Dirigentes, dos resultados obtidos e consequentes propostas gerais de 

intervenção; 

b) Definição, com cada dirigente, das propostas de intervenção específicas a implementar nas suas equipas 

de trabalho; 

c) Criação e implementação de estratégias de intervenção, devidamente definidas em termos de 

calendário, divulgação e realização; 

d) Elaboração do relatório de cada atividade, com a descrição global da mesma e respetiva análise crítica, 

com vista à sua eventual melhoria. 

9.5. Área de Emergência 

A área de Emergência consubstancia-se no apoio psicológico em situações de crise, catástrofe e trauma. Procura 

ainda contribuir para a formação de profissionais que têm de agir adequadamente no momento de crise, desde 

os agentes de proteção civil, aos profissionais de saúde e educadores/professores (responsáveis pela proteção de 

crianças e, por isso, um dos grupos com funções mais exigentes nestas situações). 

 

Em termos de ação, esta área é acionada consoante as solicitações que vão surgindo, a variados níveis, 

nomeadamente: 

 Tentativas de suicídio 

 Violência doméstica 

 Distúrbios psicológicos agudos 

 Alcoolismo/Toxicodependência 

 Luto 

 Catástrofes naturais 

 Apoio à família de vítimas de situações de crise 

 

Neste sentido, nas diversas situações de crise com que nos confrontamos, é acionado um procedimento de 

urgência, o qual pode decorrer, como acontece na maioria das vezes, a pedido e/ou em colaboração com o 

Centro de Saúde, INEM, GNR, PSP, PJ, Proteção Civil, CPCJ, entre outros. 
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Na área da Educação e do ensino importa agora apresentar a análise SWOT, que permite identificar pontos fortes, 

fracos, ameaças e oportunidades, bem como as interações entre factores, visíveis no território de Silves:  
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ANÁLISE SWOT 
Educação e Rede de Equipamentos de Ensino 
 

Oportunidades 
 Existência de Politicas Governamentais de incentivo à 

qualificação académica, profissional e tecnológica (CQEP) 
 Existência de Medidas de Percursos Alternativas para crianças 

com NEE 
 Existência de Medidas de Percursos Profissionalizantes no 

Ensino Básico – CEF – Cursos de Educação e Formação – com 
equivalência ao 9º ano 

 Politica Governamental para a implementação de atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), permitindo o alargamento do 
horário escolar e o aumento dos estímulos nas crianças de uma 
forma lúdica e gratuita 

 Politica Contratual que permite aos pais a falta para 
acompanhamento de filhos menores nas escolas  

 

Ameaças 
 Desertificação humana e isolamento, que origina a 

insustentabilidade de equipamentos escolares 
 A política existente dos Horário Escolar (Pré-Escolar 

e 1º ciclo) não é compatível com as necessidades 
das famílias, nem gratuito 

 Insuficiência de transportes escolares / 
flexibilização dos mesmos 

 Os jovens preferem procurar cursos de formação 
profissional, de nível III, em escolas fora do 
Concelho, o que põe em risco a abertura de novos 
cursos 

 Instabilidade/ Desmotivação em termos de 
Avaliação de Professores   

 
Pontos Fortes 
 Existência de Escolas dos vários níveis escolares – 

do Pré-Escolar ao Ensino Superior a nível concelhio 
e regional, com diversidade de áreas de ensino 

 Boa colaboração inter-institucional 
 Existência de CQEP  
 Existência de Associações / Escolas promotoras de 

acções de formação profissionais 
 Percursos Alternativos e CEF’s nas escolas do 

concelho 
 Existência de Professores e Formadores 

Qualificados fixados no concelho 
 Existência de um Pólo de Formação do IEFP 
 Existência de uma equipa de Educação para a 

Saúde 
 Existência de um Serviço de Psicologia e orientação 

vocacional 

INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Possibilidades de melhoria do nível escolar e 
profissional da população, inclusive na área das novas 
tecnologias 
 Escola Inclusiva 
 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
  Afastamento dos jovens e adultos do 
processo educativo por distanciamento 
/isolamento 
 As ofertas de formação para adultos são 
por norma à noite, e não existem transportes 
públicos para assegurar a integração 
 Desmotivação dos Docentes para a sua 
prática 



 
     

 

 

59 

             Diagnóstico Social - Silves 

Pontos Fracos 
 Baixas habilitações académicas da comunidade 
 Fraca valorização da aquisição de 

competências por parte da comunidade 
escolar 

 Fraco envolvimento das famílias 
 Falta de recursos (materiais e humanos) 
 Pessoal não docente sem formação 

especializada 
 Falta de vagas em Pré-Escolar 
 Dificuldade na compatibilização de horários 

entre as escolas e a ocupação laboral das 
famílias  

 Dificuldades na língua portuguesa que limita a 
integração dos imigrantes 

 Baixo nível de diversificação de RVCC PRO na 
região 

 Fraca ligação entre pais e escola na freguesia 
de Silves, Agrupamento de Silves 

 
 

INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
  Programas de Formação para Pessoal Não Docente 
 Revisão de acordos de cooperação para aumento de 
vagas no ensino pré-escolar 
 Possibilidade de realizar cursos de língua portuguesa, para 
estrangeiros 
 Alargamento do Horário das atividades de 
Enriquecimento Curricular 
 

INTERAÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 
 Baixo nível de envolvimento dos Professores 
com as necessidades locais, dada a sua mobilidade de 
escola para escola 
 As insuficientes dotações financeiras, 
atribuídas pelo Portugal 2020, para fazer face às 
necessidades formativas por parte do público adulto 
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V – SAÚDE  

 

Nesta área será possível conhecer vários aspectos ligados às questões da saúde no concelho, as respostas existentes 

bem como a atual organização dos serviços. 

 

1.Caraterização do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 

 

Os Agrupamentos de Centro de Saúde, legislado através pelo artigo 4º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

Fevereiro são “serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais 

que agrupam um ou mais centros de saúde”, alterado pelo Decreto -Lei n.º 102/2009, de 11 de Maio. 

Têm como missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica, 

para tal desenvolvem atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e 

ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados.  

Os ACES desenvolvem também atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação 

dos resultados e participam na formação de diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, pré -graduada, 

pós -graduada e contínua.  

Na Região de Saúde do Algarve, estão constituídos três Agrupamentos de Centros de Saúde abrangendo todos os 

Centros de Saúde (16) e Extensões de Saúde (68) da região: 

 

Figura nº 2 - Área de influência 

 
Fonte: Plano de atividades 2012, ARS Algarve 

 

 

 

 



 
     

 

 

61

             Diagnóstico Social - Silves 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Barlavento engloba os seguintes Centros de Saúde: 

 

Quadro n º 35 - ACES do Barlavento 

 

 

ACES do Barlavento (Portimão) 

Centro de Saúde Aljezur  

Centro de Saúde Lagoa 

Centro de Saúde Lagos  

Centro de Saúde Monchique  

Centro de Saúde Portimão 

 Centro de Saúde Silves 

Centro de Saúde Vila do Bispo 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, 2015 

 

O ACES do Barlavento é constituído pelas seguintes Unidades Funcionais: 

 

Quadro nº 36 - Unidades Funcionais do ACES 2016 

Unidade de Saúde Familiar (USF) 

Unidade de Saúde Pública (USP)  

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)  

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)  

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)  

1 

1 

9 

1 

4 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, 2015 

 

O Centro de Saúde de Silves enquadra-se no ACES Barlavento, da ARS Algarve, sendo constituído pelas seguintes 

unidades funcionais: 

 

Quadro nº 37 - Unidades Funcionais/Recursos Humanos 

Unidades Funcionais Recursos Humanos 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSPSilves) 15 Médicos, 18 Enfermeiros; 13 Assistentes 
Técnicos; 15 Assistentes Operacionais 

Unidade de Cuidados na Comunidade– UCC RIO ARADE 10 Enfermeiros; 2 Assistentes Técnicos; 4 
Assistentes Operacionais, 1 Fisioterapeuta, 1 

Assistente Social 
Unidade de saúde pública (USP) - ACES Barlavento 1 Técnico de Saúde Ambiental, 1 Higienista Oral 
Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) -  ACES 
Barlavento 

1 Fisioterapeutas; 1 Terapeuta Ocupacional; 1 
Psicólogo; 3 Radiologistas 

1 Assistente Social 
Gabinete do Cidadão Local  1 Assistente Social 
Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, 2015 



 
     

 

 

62

             Diagnóstico Social - Silves 

2.Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silves 

 
Os Cuidados de Saúde Primários (CSP), constituem a principal estrutura de um sistema de saúde, quer pela 

dimensão de problemas de saúde que resolvem, quer pela diversidade de intervenções que asseguram.  

A sua atuação ocorre em todas as fases da vida e integra todas as modalidades de intervenção em saúde: promoção 

da saúde, prevenção da doença, diagnóstico precoce, terapêutica adequada, reabilitação e reinserção social. Estas 

unidades promovem a proximidade à população e contribuem para a equidade e acessibilidade aos cuidados de 

saúde. 

 
 

2.1.Caraterização da População Inscrita  

 

Em Novembro de 2015 encontravam-se inscritos na Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Silves 32.646 

utentes.  

O quadro seguinte sistematiza o número total de utilizadores por extensões e concelho: 

 

Quadro nº 38 - Distribuição do nº de utentes iinscritos por Freguesia 

Freguesia/Extensão de Saúde Nº de utentes 

em Ficheiro 

Nº de inscritos Nº de 

inscritos com 

médico 

Alcantarilha/Pêra 3240 3240 3240 

Algoz  1531 2832 1531 

Armação de Pêra 3088 5468 3088 

S. Bartolomeu de Messines 7143 7143 7143 

S. Marcos da Serra - 1114 0 

Silves  6903 10710 6903 

Tunes 1926 2136 1926 

Total do concelho 23831 32646 23831 

                           Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, Dezembro de 2015 

 

 

Os dados mencionados no quadro referem-se ao número total de utilizadores por extensões, sendo que o maior 

número de utentes está inscrito na sede de concelho, seguido das freguesias de São Bartolomeu Messines e 

Armação de Pêra. 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

 

63

             Diagnóstico Social - Silves 

Quadro nº 39 - Distribuição do nº de Consultas por programa de saúde  

 

Freguesia/Extensão de 

saúde 

Consultas Programa 

de Saúde Adultos 

Consultas Programa 

de Saúde Infantil e 

Juvenil 

Consultas de Saúde 

Materna 

Consultas de 

Planeamento Familiar 

Silves 35242 5199 683 473 

Alcantarilha 856 80 29 12 

Algoz 5968 304 148 59 

Armação de Pêra 8527 727 225 148 

São Bartolomeu de 

Messines 

15613 877 310 233 

São Marcos da Serra 2882 138 33 3 

Tunes 2827 256 93 63 

Pêra 5912 514 138 246 

UCC Rio Arade - Silves 163 - - - 

TOTAL 77990 8095 1659 1237 

Fonte: ACES Algarve II Barlavento, 2014 

 

No âmbito da intervenção do ACES – Barlavento II é possível melhor entender as respostas existentes nos vários 

concelhos pelo quadro abaixo. 

 

Quadro nº 40 - Repostas ao nível da saúde no Barlavento Algarvio 

Concelho Nº de Freguesias Nº de habitantes Postos de trabalho Nº de médicos Inscritos com 

médico 

Aljezur 3 5452 3 2 3261 

Lagoa 6 22975 6 9 14850 

Lagos 5 31049 5 8 14048 

Monchique 3 6045 3 4 6062 

Portimão 3 55614 3 24 38529 

Silves 6 37126 8 13 23831 

Vila do Bispo  4 5086 5 3 4878 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, Dezembro de 2015 

 

Na população inscrita no Centro de Saúde de Silves constatamos que esta percentagem se mantém, sendo grande consumidora 

de cuidados de saúde. Em relação ao número de inscritos por sexo na população de ≥ 75 anos, verifica-se a maior percentagem 

com 11,76, em termos de grupo. Em relação ao maior grupo etário inscrito é de 25 – 64 anos, com 54,14%. As situações mais 

preocupantes verificam-se com maior frequência no interior, mais precisamente na zona da serra, quer pela desertificação física 

e humana, observada através da redução da população residente, ou seja, pelo decréscimo do numero de indivíduos até aos 14 

anos, quer pelo aumento do número de idosos, confirmando-se esta realidade com a nacional, pois de um modo geral tem-se 

assistido a um processo de duplo envelhecimento e de forte tendência para a desertificação, com o consequente aumento do 
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número de idosos, surgindo daqui a necessidade de projetos de intervenção ao nível da saúde que respondam a necessidades 

deste grupo populacional. 

 

Quadro nº 41 – Utentes Inscritos por grupo etário e sexo  

Grupo etário Sexo masculino Sexo feminino Total % 

<1 Ano 146 140 286 0.75 

1 – 3 Anos 516 481 997 2,63 

4 – 7 734                 692 1426 3,76 

8 – 11 709 664 1373 3,62 

12 – 15 710 615 1325 3,49 

16 – 19 747 707 1454 3,83 

20 – 23 785 708 1493 3,93 

24 – 27 907 866 1773 4,67 

28 – 31 1027 1005 2032 5,35 

32 – 35 1302 1198 2500 6,59 

36 – 39 1183 1122 2305 6.07 

40 – 43 1146 1010 2156 5,68 

44 – 47 1146 1025 2171 5.72 

48 – 51 1097 1038 2135 5.62 

52 – 55 1037 936 1973 5.20 

56 – 59 964 890 1854 4,88 

60 – 63 896 798 1694 4,46 

64 – 67 797 866 1663 4,38 

68 – 71 718 805 1523 4,01 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento, Dezembro de 2015 

 

3.Unidades Funcionais 

 

As Unidades Funcionais existentes são as seguintes:  

UCSP Silves Missão  
Prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita 
correspondente ao concelho de Silves, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a 
qualidade e a continuidade dos mesmos.  
 
O modelo de organização e prestação de cuidados e consultas resulta das 
caraterísticas e dinâmica da unidade face aos problemas apresentados, 
concretizando-se em Consulta Programada e Consulta de Recurso do Dia 
Programada da UCSP de Silves. 
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A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silves assume a assistência em 
saúde de todas as freguesias do concelho de Silves, dando resposta ao nível dos 
seguintes programas de saúde: 

 Programa de Saúde do Adulto e Idoso 

 Programa de Saúde Infantil e Juvenil 

 Programa de Saúde da Mulher – Saúde Materna e Planeamento Familiar 

 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 

 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) 

 Consulta de Interrupção voluntária da gravidez (IVG) 

 Consulta de controlo da Hipocoagulação; 

 Programa Nacional de Vacinação 

 Programa de Prevenção oncológica 

 Consultas de Enfermagem  

 Programa Nacional da Diabetes Mellitus 

 Programa de Vigilância da Hipertensão Arterial 

 Programa de Cuidados em situações agudas 

Unidade de Cuidados na 
Comunidade Rio Arade – 
UCC 

Unidade funcional que integra o ACES do Barlavento, de intervenção comunitária, 
de consultoria e apoio às outras unidades, assente numa lógica de prestação de 
cuidados integrados e de proximidade, cuja equipa é composta por enfermeiros, 
assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e outros profissionais.  
A intervenção da UCC é orientada para a execução dos Programas de Saúde da 
DGS, Plano Nacional de Saúde e nos seguintes settings: escolas, locais de trabalho, 
prisões, locais de lazer, amas, infantários, lares, domicílios, comunidades de risco, 
entre outros. A UCC Rio Arade tem sede nas instalações do Centro de Saúde de 
Silves. 
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 actua ainda na educação para a saúde, na integração 
em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de 
intervenção, garantindo sempre a sua continuidade e qualidade. 
 
Programas da Carteira de Serviços  
 

 ECCI – Equipa de Cuidados Continuados Integrados de Silves 

 Unidade Móvel de Apoio à Saúde 

 Programa de Saúde Escolar 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 SNIPI 

 Cantinho de Amamentação e VD Recém-nascido 

 Rede Social 
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 Projeto de Preparação para a Parentalidade e Recuperação Pós-Parto 

 Equipa Coordenadora Local ACES do Barlavento 

 RSI 

Unidade de Saúde Pública 

(USP) - ACES do Barlavento 

A Saúde Pública entendida como um bem e um recurso comum, diz respeito a 
todos os sectores e atores sociais, devendo a USP posicionar-se como elemento 
catalizador de parcerias e estratégias intersectoriais, de forma a darem corpo a 
uma real e participada proteção e promoção da saúde fundamentada nas funções 
e nas atividades de vigilância e investigação epidemiológica, de prevenção da 
doença e da avaliação do impacto das intervenções no nível de saúde da 
comunidade.  
A atividade da USP desenvolve-se com autonomia organizativa e técnica, na área 
do ACES, em inter-cooperação com as demais unidades funcionais integradas no 
mesmo 
A Unidade de Saúde pública encontra-se sediada em Portimão, tendo alguns dos 
seus serviços e recursos humanos a funcionar no Centro de Saúde de Silves. Esta 
atividade tem por objectivo uma maior proximidade com a população e 
problemáticas do Concelho, os seguintes: 

 Saúde oral 
 Saúde Ambiental 
 Vacinação 

Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados 

(URAP) ACES Barlavento 

 

A URAP do ACES Barlavento está sediada em Portimão sendo que os seus recursos 
humanos das várias áreas disciplinares estão distribuídos a tempo parcial ou total 
nas várias unidades e serviços. 
A Unidade de Cuidados Saúde Personalizados (URAP), presta serviços de 
consultadoria e assistenciais às unidades funcionais referidas nos artigos 
anteriores e organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares.  
 
Valências de Intervenção a funcionar em Silves  

 Grupo de Apoio a Saúde Mental Infantil (GASMI) – Núcleo de Silves 
 NACJR 
 Serviço Social  

O Serviço Social (SS) presta cuidados de âmbito social e psicossocial de forma 
personalizada, promove a interligação dos diversos níveis de prestação de serviços 
e a mediação entre estes e os utentes, a negociação e a interação institucional no 
sentido de incentivar a capacidade dos cidadãos, tendo em vista a promoção da 
saúde, a prevenção da doença e a reabilitação. 

 

Quadro nº 42 - Unidades de Internamento da Rede de Cuidados Continuados no ACES Algarve II- Barlavento 

TIPOLOGIA ENTIDADE 
PRESTADORA 

DESIGNAÇÃO CAPACIDADE 
INSTALADA 

Convalescença Santa Casa de 
Misericórdia de 

Portimão 
 

Alvita 

U.C. de Portimão 
 
 

Unidade de 
Convalescença Alvita 

 

19 
 
 
 

30 
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Cuidados Paliativos Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio 

U.C.P. de Portimão  
10 

 
Média Duração e 

Reabilitação 

 
Santa Casa de 

Misericórdia de 
Portimão 

 
Alvita 

 

 
U.M.D. R. de Portimão 

 
 

Unidade de Média 
Duração e Reabilitação 

Alvita 

 
26 

 
 
 

30 

Longa Duração e 
Manutenção 

Quinta de S. Sebastião 
Ltda 

Santa Casa de 
Misericórdia de Silves 

 
Santa Casa de 

Misericórdia de 
Estombar 

Casa da Criança do 
Rogil 

ULDM do Algoz 
 

ULDM de Silves 
 
 
 

ULDM de Estombar 
 

ULDm Aljezur 

55 
 

20 
 
 
 

32 
 

30 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento 2016 

 

 

Quadro nº 43 - ECCI do ACES Algarve II- Barlavento 

ECCI Número 
ECCI de Aljezur 1 
ECCI de Lagoa 1 
ECCI de Lagos 2 

ECCI de Monchique 1 
ECCI de Portimão 3 

ECCI de Silves 3 
ECCI de Vila do Bispo 1 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento 2016 

 

 

 

 

Quadro nº 44 - Equipas hospitalares da Rede Cuidados Continuados Integrados do ACES Algarve II- Barlavento 

Equipas Entidade enquadradora Conteúdo funcional 
Equipa de Gestão de Altas Centro Hospitalar do 

Barlavento Algarvio, EPE 
Referenciação 

Equipa intra-hospitalar de 
Suporte em Cuidados Paliativos 

de Portimão 

Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio, EPE 

Prestação de cuidados 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento = Centro de Saúde de Silves, 2011 
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4.Saúde Mental 

 

4.1.Saúde Mental - Adultos 

 

De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde mental é um estado de bem-estar em 

que o indivíduo consegue identificar as suas competências, pode lidar com os eventos de tensão da sua vida, 

trabalha com produtividade e atinge resultados e é capaz de contribuir para a sua sociedade. 

A doença mental inclui problemas de saúde mental e de tensão, comportamento prejudicado por situações de 

ansiedade, sintomas e diagnóstico de distúrbios mentais (Comissão Europeia, 20055), que sejam enquadráveis na 

10.ª revisão do “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” (ICD-10) (OMS, 

20136). A doença mental pode ser dividida em cinco grandes grupos: distúrbios mentais comuns, de que é exemplo 

a depressão; distúrbios mentais graves, como a esquizofrenia; distúrbios alimentares, como a anorexia nervosa; 

distúrbios de personalidade e demências, nos quais se inclui o Alzheimer (Petrea e McCulloch, 20137). 

A saúde mental constitui uma das maiores preocupações da sociedade atual, manifestando-se transversal a todos os 

grupos vulneráveis, mas continua ainda a ser um assunto tabu e difícil acesso aos utentes, não sendo o concelho 

alheio a esta situação. 

Pensa-se que o problema assume uma expressão de maior gravidade nos casos em que falha o suporte social. A 

articulação com os serviços de saúde é complexa, mesmo nas fases críticas, uma vez que não existem recursos 

comunitários que garantam uma terapêutica de manutenção, depois de ter ocorrido uma intervenção psiquiátrica 

compensatória, nem respostas que possam garantir uma continuidade no acompanhamento. 

 

Mas existem assimetrias regionais no acesso a cuidados públicos de saúde mental, sendo a escassez mais vincada na 

ARS Alentejo e na ARS Algarve, e a maioria dos estabelecimentos de natureza social com acordo com o SNS não se 

encontram nas regiões com menor nível de acesso. Se considerada a rede não pública que poderia ser utilizada para 

reduzir esta escassez, verifica-se que na ARS Algarve 76% da população tem um baixo nível de acesso a cuidados não 

públicos de psiquiatria da infância e da adolescência. Em Portugal, em linha com os objetivos do PNSM 2007-2016, 

iniciou-se um processo de encerramento de hospitais psiquiátricos e de transferência dos doentes para outro tipo de 

estruturas na comunidade. Como decorre do PNSM, o sucesso de tal processo de desinstitucionalização depende de 

a saída dos utentes se desenvolver de acordo com o ritmo de criação de estruturas de cuidados continuados.  

 

Quadro n º 45 - Unidades do SNS com saúde mental, por ARS 

ARS Tipo de Unidade Nº de Unidades Capacidade avaliada em nº 

de utentes 

Norte Fórum Socio-ocupacional 3 90 

Unidade de vida protegida 4 20 

Centro Fórum Socio-ocupacional 6 107 

Unidade de vida apoiada 1 17 
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Unidade de vida protegida 1 7 

Lisboa e Vale do Tejo Fórum Socio-ocupacional 15 409 

Unidade de vida apoiada 1 10 

Unidade de vida protegida 15 92 

Unidade de vida autónoma 4 23 

Alentejo Fórum Socio-ocupacional 1 10 

Algarve Fórum Socio-ocupacional 4 122 

Unidade de vida apoiada 2 40 

Fonte: ACSS, 2015 

 

Quadro n º 46 - Estabelecimento do SNS com saúde mental, por ARS 

ARS Nº de estabelecimentos com 

psiquiatria 

Hospitais Psiquiátricos Nº de estabelecimento com 

psiquiatria da infância e da 

adolescência 

Norte 16 1 13 

Centro 10 1 6 

LVT 13 1 11 

Alentejo 3 0 2 

Algarve 2 0 0 

Total Nacional 44 3 32 

Fonte: ACSS, 2015 

 

4.2 Gabinete de Apoio à Saúde Mental Infantil - GASMI 

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil têm como objectivo prestar cuidados ao nível dos cuidados de saúde 

primários a crianças e jovens dos 0 aos 12 anos inclusivé, em estreita colaboração e articulação com o Hospital 

Pediátrico de Dona Estefânia em Lisboa. As equipas multidisciplinares dos Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil 

(GASMI), são constituídas por psicólogos, médicos de família, enfermeiros, assistentes sociais, e terapeutas nos 

Centros de Saúde, desenvolvem um trabalho integrante naquelas entidades de saúde. Estes promovem o 

desenvolvimento de programas de prevenção e promoção, dirigidos a famílias de risco com crianças pequenas, 

utilizando visitas domiciliárias e centrados na promoção de competências parentais em todo o território algarvio. 

Este protocolo veio colmatar a inexistência de qualquer serviço ou unidade de psiquiatria da infância e da 

adolescência nas unidades hospitalares algarvias e permitiu criar equipas multidisciplinares de primeira linha, 

supervisionadas por um consultor de psiquiatria da infância e da adolescência, de modo a permitir a triagem, a 

avaliação e o atendimento de casos de crianças/famílias de risco com psicopatologia ligeira, encaminhando as 

situações de psicopatologia mais complexa para Hospital Pediátrico de Dona Estefânia. A sua atuação passa pela 

articulação dos profissionais de saúde dos GASMI com outras estruturas da comunidade, nomeadamente Serviços 

Sociais, Escolas e Jardins de Infância, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Equipas de Intervenção 
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Precoce, Instituições de Acolhimento para Crianças em Risco, Centros de Atendimento a Toxicodependentes, 

projetos de intervenção psicossocial locais e Autarquias. 

Quadro nº 47 - Nº de Crianças em acompanhamento – GASMI 
 

Idade F M Total 
3 -5 1 0 1 

6 - 10 11 25 36 
11 - 12 13 15 28 
 + 13 7 14 21 
Total 32 54 86 

Fonte: ACES Algarve II – Barlavento = Centro de Saúde de Silves, 2015 
 

 
 

5. Gabinete do Cidadão  

O Ministério da Saúde, consciente da importância da opinião dos cidadãos na melhoria da qualidade da prestação 

dos serviços de saúde, tem à disposição dos utentes do SNS um Sistema de Informação que permite aos cidadãos 

apresentar elogios, sugestões ou reclamações que considerem ser um contributo para a melhoria dos serviços de 

saúde. Neste sentido, o Centro de Saúde de Silves, possui desde longo tempo, o Gabinete do Utente/cidadão, 

composto por um Técnico de Superior de Serviço Social, com formação adequada, que tem por missão auscultar 

utentes, serviços e profissionais, no intuito de dar resposta às solicitações apresentadas pelos utentes, promover o 

diálogo e mediação de conflitos, bem como promover a implementação de estratégias que visem a melhoria da 

prestação de cuidados de saúde e efetuação do Plano Nacional de Saúde. 

6. Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

 

O NACJR de Silves está sediado no Centro de saúde de Silves - sede, abrangendo todo o concelho. 

A Direção Geral de Saúde, de acordo com o Despacho nº 31292/2008 de 5 de Outubro, determinou que as crianças e 

jovens, desde o nascimento até aos 18 anos de idade, em situação de risco, detetados nos Serviços de Saúde 

(Hospitais e Centros de Saúde) devem ser referenciadas ao NACJR. 

O Núcleo tem como principais objetivos, enquanto entidade com competência em matéria de infância e juventude, 

promover os direitos das crianças e jovens em geral, bem como garantir a sua proteção aquando de situações de 

risco ou perigo. 

As funções do NACJR são essencialmente: 

 Consultoria interna e externa 

 Sinalizar e encaminhar 

 Avaliar e diagnosticar 

 Intervir e acompanhar 
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A equipa é constituída por um médico, um enfermeiro, um psicólogo e um assistente social. 

Todas as situações de risco detetadas ou sinalizadas nos serviços do Centro de Saúde no decorrer do seu 

funcionamento, serão trabalhadas em parceria com as entidades com competência em matéria de infância e 

juventude. 

 

Síntese dos Serviços 

O Centro de Saúde de Silves tem em funcionamento vários serviços que foram reestruturados em termos de 

horários e funcionamento de forma a dar cumprimento ao Plano Nacional de Saúde, reaproveitando os seus 

recursos e melhorando as respostas ás necessidades da população do concelho. 

Embora, seja na Sede do Centro de Saúde de Silves que estão concentrados a maior parte dos recursos existentes 

quer ao nível dos recursos humanos e materiais, quer ao nível de equipamentos e serviços, estes programas de 

Saúde, procuram abarcar toda a população do concelho, quer em termos de atendimento e abrangência, quer em 

termos de deslocação. 

 

Na área da Saúde é possível identificar no território, os seguintes pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades e 

suas interações: 
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ANÁLISE SWOT 

Saúde  
Oportunidades 
 Maior proximidade da saúde à comunidade, através de 
programas de promoção de estilos de vida saudáveis e 
envelhecimento ativos 
 Existência de recursos locais 
 Implementação de políticas sociais para idosos com 
baixos rendimentos com benefícios na área da saúde: CSI/BAS 
 Implementação de políticas com programas dirigidos à 
população idosa e em situação de dependência 
 Projetos/protocolos interinstitucionais de apoio à 
deficiência 
 Existência de programas de saúde preventiva 
 Implementação de rastreios, por patologia 

Ameaças 
 Fraca procura por parte da população jovem e 
população ativa para consultas de medicina preventiva. 
 Insuficiente apoio familiar de retaguarda 
 Envelhecimento da população 
 Insuficiência de medidas socio-politicas 
estabilizadoras de emprego na área da saúde 
 Insuficiência de R.H. em geral e especializados 
 Fraca cultura de voluntariado  
 
 

Pontos Fortes 
 Existência de Serviços de Saúde na sede do 
concelho e em todas as freguesias. 
 Todos os programas e equipas/serviços do 
centro de saúde em funcionamento. 
 Existência de uma unidade de primeiros 
socorros da Cruz Vermelha em Armação de Pêra, em 
funcionamento na época balnear 
 Existência de duas corporações de bombeiros 
 Existência de farmácias nas várias freguesias 
 Existência de prestadores de serviços de saúde 
privados em várias freguesias 
 Proximidade na prestação de cuidados de saúde 
e sociais à comunidade 
 Colocação de serviços de apoio ao idoso de 
diferentes instituições no acesso aos cuidados de saúde 
(transporte) 
 Funcionamento da RNCCI (Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados) em pleno e 
consequente aumento das respostas em termos de saúde 
e sociais, ao idoso e dependente. 
 Existência em pleno funcionamento de uma 

INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Reforço de consultas de especialidade e hospitalares no 
centro de saúde, 
 Melhoria da articulação entre instituições de saúde e 
instituições /serviços de apoio aos idosos no acesso aos cuidados 
de saúde. 
 Melhoria do fluxo de utentes no âmbito da RNCCI 
 Recursos humanos especializados no desempenho das 
atividades da ECCI 
 Melhoria das respostas sociais e de saúde ao doente 
idoso e dependente, no domicílio, 
 Existência de camas de internamento nas ULD, para 
apoio à exaustão do cuidador 
 Aceitação e procura pela população, de programas de 
estilos de vida saudáveis e envelhecimento ativo 
 Programa Educação para a Saúde junto dos jovens nas 
escolas 
 Existência de ensinos clínicos de cursos de saúde, no 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Dependência cultural dos internamentos 
hospitalares/resistência a alta para domicílio 
 Relutância em assumir o apoio ao idoso e 
dependente  
 Insuficiência de cuidadores informais habilitados e 
motivados para cuidar do utente no domicílio 
 Condicionante destes factores na ação da ECCI e 
qualidade da resposta hospitalar. 
 Escassez e bournout dos Recursos Humanos nos 
serviços oficiais 
 Diminuição do número de RH, devido a idade, morte 
e doença 
 Dificuldade de alguma população em mudar para 
estilos de vida saudáveis 
 Condições habitacionais pouco adaptadas às 
necessidades dos utentes idosos e dependentes. 
 Condicionamento da Terapia Ocupacional, aos 
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Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), 
interdisciplinar, que abrange todo o concelho., 
 Existência de uma Equipa de Coordenação Local 
(ECL) em pleno funcionamento que abrange todo o 
Barlavento, 
 Existência de resposta em unidades de 
internamento para doentes paliativos, 
 Existência de Unidades de Internamento (ULD), 
no âmbito da RNCCI, diferenciadas consoante as tipologias 
de cuidados de saúde. 
 Existência de camas de internamento nas ULD, 
para apoio à exaustão do cuidador 

 Plano de Saúde Oral em pleno funcionamento 
(jovens) 

 Plano de Saúde Oral para grávidas e idosos-CSI 
em pleno funcionamento 
 Existência de uma escola superior com cursos na 
área da saúde 
 Plano de intervenção Precoce do centro de 
saúde e em articulação com Instituição de Intervenção 
Direta, em pleno funcionamento 
 Existência de uma Unidade Móvel de Saúde. 
 Existência de fisioterapia e programas de 
reabilitação, em funcionamento 

centro de saúde. 
 Apoio/acompanhamento dos utentes do concelho ao 
nível da Saúde Mental Infantil (GASMI) 
 

programas de promoção de estilos de vida saudáveis e 
envelhecimento ativo, 
 

Pontos Fracos 
 Insuficiência de RH, no centro de saúde e 
hospital de referência 
 Insuficiência de estruturas de apoio a doentes 
com patologia do foro psiquiátrico 
 Insuficiência de cuidadores informais habilitados 
para cuidar do utente no domicilio 
 Dificuldade de acesso ao centro de saúde e 
extensões devido a falta de rede viária de transportes e 
extensão/dispersão geográfica 
 Ausência de uma cultura de estilos de vida 
saudáveis 
 Precariedade das condições socio-económicas 
globais que potenciam os problemas da 

INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Melhoria das respostas aos idosos 
 Melhoria dos estilos de vida através de programas a 
implementar 
 Envolvimento inter-institucional na resolução de 
problemáticas nas áreas da terceira idade e deficiência 

INTERAÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 Aumento da instabilidade de emprego e condições 
de vida das populações. 
 Instabilidade do emprego dos recursos humanos 
ligados à saúde, 
 Envelhecimento populacional e consequente 
aumento da procura de serviços de saúde ligados à idade 
 Aumento do número de utentes sem médico de 
família 
 Falta de uma cultura de cidadania face aos serviços 
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toxicodependência em algumas franjas do concelho 
 Insuficiência/inexistência de cobertura de 
respostas Sociais – Apoio domiciliário e Lar em algumas 
freguesias 

oficiais. 
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V – SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
 
 

Na área da Segurança são analisados os dados referentes à intervenção das várias entidades existentes no concelho, 

nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, a Justiça, o Estabelecimento Prisional e Regional de Silves e a 

Proteção Civil. 

 
1. G.N.R. – Guarda Nacional Republicana 
 

A força de segurança existente no concelho de Silves é a Guarda Nacional Republicana. A este nível o dispositivo que 

a Guarda tem implantado localmente articula-se da seguinte forma: na cidade existe o Comando do Destacamento 

Territorial, encontrando-se na sua dependência os Postos da GNR de Silves, Armação de Pêra e S. B. de Messines. O 

policiamento das Freguesia de Silves, Algoz e Tunes é garantido pelo Posto Territorial de Silves, o Posto de Armação 

de Pêra responde às Freguesias de Armação de Pêra, Pêra e Alcantarilha e as freguesias de S. Bartolomeu de 

Messines e S. Marcos da Serra obtém resposta do Posto da G.N.R. de S. B. de Messines. 

 
A tipologia de delitos que com maior incidência se verifica no concelho, recai essencialmente, no crime contra o 

património, sobretudo o furto, quer ao interior de veículos quer a residências. Este tipo de criminalidade está 

associado e caracteriza as zonas balneares ou destinos de férias, locais em que, sazonalmente, existe uma grande 

densidade populacional. O furto é um tipo de crime associado também à necessidade de aquisição e consumo de 

estupefacientes, aspeto que, devido ao intenso esforço desenvolvido pelo Núcleo de Investigação Criminal do 

Destacamento Territorial de Silves e à prevenção exercida pelos vários Postos, experimentou um decréscimo 

acentuado nos últimos 2 anos. 

 
Na freguesia de São Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra estes delitos têm uma especial relevância, 

sobretudo em residências situadas em zonas isoladas e casas de uso sazonal.  

O número das participações de furto nos meses de Verão sofre um aumento acentuado pelas razões já expostas, 

número este tendencialmente superior aos crimes de facto praticados, encontrando este aspeto explicação no 

interesse dos queixosos, em acionar indemnizações pelas seguradoras. 

A segunda tipologia de delito com maior expressão nas freguesias do concelho, e por isso também considerada 

relevante, são os crimes contra as pessoas. Aqui enquadram-se os crimes contra a integridade física simples, 

ameaças, injúrias e crimes associados a infrações de trânsito, estando nestes casos, muitas vezes associado o 

consumo excessivo de álcool. 

Fenómeno recentemente verificado pela GNR diz respeito ao aumento do número de casos de violência doméstica. 

Atualmente, a violência doméstica está entre as tipologias criminais mais comunicadas às Forças de Segurança, 

sendo também uma forte aposta a prevenção deste crime e a rápida resposta que tem que se dar quando o mesmo 

ocorra, nomeadamente no que concerne ao apoio às vítimas. Para o efeito foi criado o Núcleo de Investigação e 

Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE), composto por militares especialistas em lidar com este tipo de matérias, 

havendo uma forte aposta por parte da GNR para combater este tipo de criminalidade apesar da elevada dificuldade 

na sua investigação. 
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  1.1. Criminalidade 

 

Do ponto de vista da criminalidade, a leitura dos dados permite concluir que se trata de um concelho seguro uma 

vez que os números apresentados são relativamente reduzidos e de baixa gravidade, quando comparados com 

outros concelhos do Algarve, segundo a GNR de Silves. Não há registo expressivo de ocorrências da chamada 

criminalidade violenta (onde se enquadra o Roubo ou Roubo por esticão), esta sim preocupante, pois lança sobre a 

comunidade, quer a residente, quer a visitante, elevados níveis de insatisfação e sentimento de insegurança, sempre 

prejudiciais, considerando que a principal atividade económica do Algarve está ainda fortemente ligada ao turismo. 

 

Quadro nº48 - Dados referentes ao ano de 2013 

  
  
  
  

CRIMES 
C/ PESSOAS 

CRIMES 
C/ PATRIMÓNIO 

CRIMES 
C/ VIDA EM 
SOCIEDADE 

 
CRIMES 

C/ ESTADO 
 

 
LEG.AVULSA 

 

 
TOTAIS 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 
Jan 12 13 7 28 23 15 10 13 5 1 4 2 11 5 19 168 
Fev 9 11 7 45 42 18 8 14 4 2 2 0 3 8 5 178 
Mar 2 7 2 41 38 26 10 7 5 1 2 0 6 4 6 157 
Abr 8 6 2 46 26 27 3 7 3 2 0 0 3 4 1 138 
Mai 11 12 8 33 33 24 8 9 3 2 1 1 7 4 3 159 
Jun 9 13 7 28 35 11 16 8 2 2 1 0 6 3 0 141 
Jul 9 15 6 32 34 19 9 6 8 4 1 0 8 5 5 161 
Ago 12 5 8 21 37 19 7 8 6 2 1 0 3 2 0 131 
Set 14 21 8 25 36 25 11 2 1 0 0 0 5 4 3 155 
Out 7 12 4 24 41 23 9 1 3 1 0 0 5 3 1 134 
Nov 4 6 9 26 29 21 8 1 5 1 0 1 4 0 3 118 
Dez 7 6 3 32 27 16 7 3 5 0 1 1 9 1 2 120 
Total 104 127 71 381 401 244 106 79 50 18 13 5 70 43 48 1760 

302 1026 235 36 161 
Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 

 
 

Em 2013 os crimes praticados no concelho incidiram em maior número nos crimes contra o património, sendo 

Janeiro e Fevereiro os meses com maior registo de ocorrências. 

 
 

Quadro nº 49- Dados referentes ao ano de 2014 

  
  
  
  

CRIMES 
C/ PESSOAS 

CRIMES 
C/ PATRIMÓNIO 

CRIMES 
C/ VIDA EM 
SOCIEDADE 

 
CRIMES 

C/ ESTADO 
 

 
LEG.AVULSA 

 

 
TOTAIS 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 
Jan 13 7 6 28 18 21 6 1 0 4 0 0 4 2 0 110 
Fev 10 7 8 36 13 12 10 2 5 0 0 0 1 3 0 107 
Mar 11 9 8 38 24 22 5 1 7 2 1 3 4 0 2 137 
Abr 11 13 3 35 16 23 3 1 1 2 0 0 1 2 1 112 
Mai 12 15 4 23 26 33 3 3 7 1 1 0 0 4 1 133 
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Jun 13 12 7 27 26 12 8 4 9 1 2 5 2 1 0 129 
Jul 12 24 4 35 50 23 9 12 7 1 2 3 5 6 1 194 
Ago 18 21 10 21 48 28 9 3 11 1 0 1 3 4 6 184 
Set 12 11 9 35 42 14 7 6 0 2 2 1 2 3 3 149 
Out 12 12 6 35 34 28 7 4 3 2 1 0 4 0 1 149 
Nov 9 16 4 33 21 20 4 0 5 1 0 2 1 0 2 118 
Dez 6 12 2 26 25 13 1 1 7 0 0 1 2 5 0 101 
Total 139 159 71 372 343 249 72 38 62 17 9 16 29 30 17 1623 

369 964 172 42 76 
Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 

 
 

Em 2014 o crime com maior expressão foi também praticado contra o património, existindo uma maior oscilação de 

ocorrências nos meses de Julho e Agosto. 

 
Quadro nº50 - Dados referentes ao ano de 2015 

  
  
  
  

CRIMES 
C/ PESSOAS 

CRIMES 
C/ PATRIMÓNIO 

CRIMES 
C/ VIDA EM 
SOCIEDADE 

 
CRIMES 

C/ ESTADO 
 

 
LEG.AVULSA 

 

 
TOTAIS 

S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM S AP SBM 
Jan 5 9 7 38 21 16 2 2 2 0 0 0 0 1 4 127 
Fev 5 7 7 38 19 18 3 1 11 0 0 0 4 2 0 115 
Mar 10 12 5 42 27 13 2 1 8 0 1 1 5 3 2 132 
Abr 8 14 7 19 29 23 7 2 5 1 0 2 1 2 1 121 
Mai 7 12 4 26 33 17 10 4 6 1 0 1 4 2 2 129 
Jun 11 8 11 18 37 17 8 4 3 0 2 2 1 1 1 124 
Jul 11 15 7 15 40 11 7 11 5 3 2 1 3 1 6 138 
Ago 14 10 5 18 48 18 7 5 7 3 1 0 7 2 2 147 
Set 9 8 5 23 26 18 3 1 5 1 1 0 3 1 0 104 
Out 8 8 8 18 17 17 2 4 5 0 2 0 3 1 2 95 
Nov 12 11 6 11 19 15 5 1 4 1 0 1 3 0 2 91 
Dez 5 11 6 28 20 18 5 2 8 0 1 2 0 1 1 108 
Total 105 125 78 294 336 201 61 38 69 10 10 10 34 17 23 1411 

308 831 168 30 74 
Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 
 

 

No ano de 2015, e à semelhança dos anos anteriores, denota-se um decréscimo na criminalidade, sendo que no 

período do verão foram registadas mais ocorrências, facto explicado pelo aumento da população nos meses em 

questão. 

De qualquer forma nos três anos em análise o crime contra o património diminuiu, em oposição com o aumento da 

ocorrência de crimes contra pessoas.  

 

 

 

 



 
     

 

 

78 

             Diagnóstico Social - Silves 

1.2. Acidentes de Viação 

 
Os quadros abaixo refletem o número de acidentes por área territorial e tipologia, entre 2013 e 2015.  
 

Quadro nº 51 - Dados referentes ao ano 2013 

 
  Colisões Despistes Atropelamentos Total 
Silves 227 48 5 280 
Armação 
Pêra 

112 13 2 127 

SBM 101 34 2 137 
Total 440 95 9 544 

 Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 
 

Quadro nº 52 - Dados referentes ao ano 2014 

  Colisões Despistes Atropelamentos Total 
Silves 236 60 5 301 
Armação 
Pêra 

138 21 5 164 

SBM 88 34 2 124 
Total 462 115 12 589 

 Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 
 
 

Quadro nº 53 - Dados referentes ao ano de 2015 

  Colisões Despistes Atropelamentos Total 
Silves 237 63 7 307 
Armação 
Pêra 

125 21 5 151 

SBM 106 34 1 141 
Total 468 118 13 599 

 Fonte: G.N.R. de Silves, 2016 
 

O maior número de sinistralidade nos últimos três anos continua a registar-se na área territorial de Silves, devendo-

se em parte ao maior número de residentes na freguesia em questão. 

 

 
1.3. Projetos de Segurança Implementados no Concelho 

 
1.3.1. Escola Segura 

  

Todas as crianças têm direito a crescer em segurança, num clima de tranquilidade, sem medos nem receios. É 

obrigação de todos nós tornar esse direito uma realidade. 
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Com vista ao chamado Policiamento de Proximidade, tem vindo a desenvolver-se uma actividade policial tão perto 

quanto possível das populações, permitindo uma nova visibilidade da G.N.R. junto das mesmas, bem como a 

resolução participada de problemas concretos. 

Neste âmbito, o “Núcleo de Escola Segura” da G.N.R. apoia as escolas e respectiva população escolar, criando as 

condições de segurança que as crianças merecem. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Ministério da 

Administração Interna e do Ministério da Educação que visa garantir as condições de segurança da população 

escolar e promover comportamentos de segurança escolar, através de vigilâncias das escolas e áreas envolventes, 

policiamento dos percursos habituais de acesso às escolas e ações de sensibilização junto dos alunos para as 

questões da segurança. 

 O Núcleo Escola Segura é assegurado por agentes policiais devidamente treinados e preparados para este tipo de 

ação, bem como por viaturas exclusivamente dedicadas à vigilância e proteção da população escolar. A atividade é 

desenvolvida nas freguesias de Silves, Algoz e Tunes, Armação de Pêra, Alcantarilha e Pêra, S. B. Messines e S. 

Marcos da Serra, contando com 3 elementos efetivos da G.N.R., em exclusividade, bem como 1 viatura. 

As escolas abrangidas beneficiam assim de uma vigilância reforçada e de uma relação direta com os agentes 

policiais, responsáveis pelo seu policiamento. Esta vigilância é assegurada através do patrulhamento em horários e 

percursos definidos de acordo com as necessidades específicas de cada escola. 

  

Assim o Programa Escola Segura, no Concelho de Silves, abrange as seguintes escolas: 

 

Quadro nº54 - Escolas abrangidas pelo Programa Escola Segura 

 Secundária E.B. 2,3 Instituições 

Privadas 

EB1 Jardim de 

Infância 

TOTAL 

 

 
Nº 

ESCOLAS 
 

1 
(Silves) 

4 
(Silves/ A. 

Pêra/ Algoz, 
S.B.Messines) 

 
9 

11 
(Silves, A. 

Pêra., Algoz, 
Alcantarilha, 
Pêra, Tunes, 

S.B.Messines) 

9 
(Silves, A. 

Pêra, Algoz, 
Alcantarilha, 
Pêra, Tunes, 

S.B.Messines) 

34 

ALUNOS 
 

608 1767 1092 1233 444 5144 

Fonte:  G.N.R. de Silves, dados referentes ao ano lectivo 2015/216 

 

Na prática, o Núcleo de Silves do N.E.S., garante uma atividade efetiva de vigilância do espaço exterior aos 

equipamentos escolares e também desenvolve ações de sensibilização intra-escolar, com a presença de um 

elemento em sala e a elaboração de brochuras.  
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1.3.2. Proteção da Natureza   
 
O crescente interesse nacional e internacional pela temática da defesa e preservação da natureza e do meio 

ambiente, pela conservação dos recursos naturais e pelo equilíbrio dos ecossistemas, é um fenómeno do nosso 

tempo, tão profundo e generalizado que obrigou a uma maior intervenção e responsabilização do Estado, como está 

consignado, no caso português, nos Artigos 9º e 66º da Constituição da República Portuguesa. 

Esta preocupação acabou por ser correspondida pelos organismos oficiais, originando a criação do Ministério do 

Ambiente para tutelar esta matéria, elaborando e difundindo normas legais e fiscalizando a sua aplicação. Porém, o 

avolumar legislativo, acrescido do normativo proveniente da União Europeia, tornou confuso e denso o nosso 

ordenamento jurídico, em resultado do respectivo carácter exaustivo e demasiado técnico do conjunto da 

legislação. 

A Guarda Nacional Republicana tem um papel importante a desempenhar nestas vertentes, apresentando condições 

únicas no panorama nacional para conduzir um combate eficaz contra as agressões ambientais, implementando o 

Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, uma vez que o seu dispositivo se encontra implementado de norte 

a sul do país e da sua fronteira terrestre até à orla marítima. Este facto, só por si, confere-lhe um enorme poder de 

intervenção localizada num curto espaço de tempo, bem como a capacidade de exercer um policiamento 

abrangente de todo o Território, que nenhum outro organismo terá tão grande capacidade de efetuar, revestindo-

se, assim, de um inegável interesse nacional. 

A preservação dos recursos naturais sempre foi uma missão da Guarda Nacional Republicana, que, como Força de 

Segurança de forte tradição rural, desde o seu início exerceu uma ação protetora sobre as florestas, a caça e a pesca. 

Ao entrar no novo milénio, torna-se importante passar de uma missão genérica para uma missão muito mais 

específica neste campo, fundamental para enfrentar os novos desafios. 

Por outro lado, a experiência positiva deste tipo de Serviço em funcionamento nas Forças Congéneres Europeias 

revelou-nos que essas instituições, para dar uma resposta oportuna e qualificada às preocupações do fenómeno 

ambiental, também tiveram que reestruturar o seu dispositivo, criando mecanismos especialmente vocacionados 

para o efeito, que começaram a adquirir progressivamente um estatuto prioritário a nível planetário, 

nomeadamente no tocante à sua proteção. 

Assim, a proteção e defesa do meio ambiente, da fauna e da flora contra as agressões de que são vitimas 

constantes, criaram na sociedade moderna uma sensibilidade crescente para as questões ecológicas, que levou a 

Guarda Nacional Republicana, no sentido de dar resposta a mais este desafio, a criar no seio das suas Unidades 

Territoriais, equipas especializadas dotadas de meios humanos e materiais adequados à vigilância, detecção e 

tratamento policial das infracções contra a natureza e o meio ambiente.  

Neste sentido, o Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, designado como SEPNA, assume o 

carácter de uma nova especialização dentro dos quadros das Armas e Serviços já existentes, com o objectivo de dar 

uma resposta adequada aos problemas na área da Proteção da Natureza e do Meio Ambiente, obedecendo aos 

parâmetros organizacionais, operacionais e funcionais que seguidamente se especificam. 
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A Missão Geral do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) é zelar pelo cumprimento das 

disposições legais e regulamentares referentes à proteção e conservação da natureza e do ambiente, bem como 

prevenir, reprimir e investigar os respectivos ilícitos, mediante o desenvolvimento das seguintes atividades:  

a. Colaborar com as Autoridades e Organismos correspondentes para planificar e executar uma política eficaz 

nesta matéria;  

b. Fomentar condutas de respeito pela natureza;  

c. Proteger o meio ambiente natural, impedindo atividades que possam degradá-lo;  

d. Realizar ações tendentes a favorecer o normal desenvolvimento da fauna e flora (continentais e marítimas) 

e particularmente das espécies protegidas, protegendo as espécies vivas existentes;  

e. Contribuir para o correto aproveitamento dos recursos florestais, cinegéticos e piscícolas;  

f. Colaborar na prevenção de incêndios florestais;  

g. Verificar o estado de conservação dos recursos hídricos (continentais e marítimos), geológicos e florestais, 

impedindo qualquer tipo de contaminação, agressão ou aproveitamento abusivo;  

h. Proteger o meio ambiente, vigiando o seu grau de contaminação;  

i. Proteger e conservar o Património histórico e natural;  

j. Velar pela observância das disposições legais relativas às leis sanitárias;  

k. Desenvolver, subsidiariamente, todas as restantes tarefas que respeitem à missão geral da Guarda; 

Os NPA (Núcleos de Proteção Ambiental) são órgãos de execução que fazem parte da orgânica dos Comandos dos 

Destacamentos Territoriais, atuando em toda a Zona de Ação do Destacamento, na dependência dos respectivos 

Comandantes, podendo ser instalados em qualquer Posto da área do Destacamento por necessidade de âmbito 

operacional. 

 

A nível local, o Destacamento Territorial de Silves é composta por seis elementos: 

- 1 Sargento-ajudante – Chefe de Núcleo 

- 1 Cabo-Chefe - Adjunto 

- 1 Cabo 

- 2 Guardas-Principais 

- 1 Guarda Florestal 

 1.3.3. Idosos em Segurança 

 

O Programa “Idosos em Segurança” tem como objectivo realizar ações de sensibilização e prevenção, promovidas 

pela GNR com o apoio e parceria da Câmara Municipal de Silves e respectivas Freguesias, tendo como público-alvo 

cidadãos com mais de 65 anos, visa alertar e prevenir esses cidadãos para eventuais perigos susceptíveis de 

acontecerem nessa faixa etária, aconselhando sobre os procedimentos a adoptar pelas vítimas. Trata-se de uma 

iniciativa do Ministério da Administração Interna mais especificamente das Forças de Segurança, tendo sido 
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implementado a nível concelhio, neste caso pela GNR de Silves. Estão identificados no projeto 459 idosos, 

distribuídos pelas seguintes (uniões) freguesias: 

 

Quadro nº 55 – Idosos acompanhados por freguesia 

Freguesia Nº de idosos 

Alcantarilha e Pêra 69 

Algoz e Tunes 49 

Armação de Pêra 39 

Silves 132 

São Bartolomeu de Messines 80 

São Marcos da Serra 90 

Total 459 

Fonte: GNR de Silves, 2016 

 

1.3.4. Residência Segura 

 

Tendo em conta que o furto e roubos perpetuados em residências preenchem uma vasta percentagem dos crimes 

contra o património, implementou-se o programa “Residência Segura”, no sentido de prevenir a ocorrência deste 

tipo de crimes, difundindo-se conselhos de segurança a adotar pelos cidadãos. 

Do trabalho realizado no âmbito deste programa encontram-se atualmente sinalizadas, num total de 1247 

residências, que diariamente são patrulhadas pela equipa da Residência Segura, constituída por quatro militares 

equipados com uma viatura. 

 
2. Estabelecimento Prisional de Silves 

 

No concelho de Silves existe um Estabelecimento Prisional (EP), na freguesia sede de concelho, criado pela portaria 

n.º 627/95 de 20 de Junho e inaugurado em 5 de Agosto de 1996. O EP de Silves apresenta caraterísticas razoáveis 

para os seus fins. Não obstante, continua a apresentar sobrelotação relativamente à sua capacidade oficial. Entende-

se que o estabelecimento, ao nível dos seus diferentes serviços, desenvolveu as práticas e os comportamentos 

adequados para o reforço de ambientes corretos e justos, salvaguardando sobretudo a dignidade de toda a 

população, sem exceção. Associados a estes princípios, a direção desenvolveu esforços no sentido de implementar, 

com a comunidade envolvente, espaços de colaboração. Desta realidade, destacam-se os protocolos celebrados com 

a Administração Regional de Saúde do Algarve / Equipa Técnica Especializada de Tratamento, Câmara Municipal de 

Silves – Setor de Psicologia/ Biblioteca Municipal de Silves. Com capacidade para 58 reclusos, apresenta uma 

população residente de 74 reclusos, sendo que a sua origem geográfica não se reporta apenas a indivíduos 

residentes no concelho de Silves, embora na maior percentagem sejam oriundos do Barlavento.  
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Os quadros seguintes espelham os dados relativos ao Estabelecimento Prisional de Silves:  

 

Quadro nº56 - Dados do EPS 

Origem/ Residência 
 

Nº de reclusos por Concelho  

Silves 8 
Albufeira 14 

Monchique 1 
Lagoa 8 
Lagos 13 

Portimão 18 
Vila do Bispo 2 

Olhão 1 
Resto do país e Estrangeiros 10 

TOTAL 74 
   Fonte: EP Silves, Junho 2016  

 

Quadro nº 57 - Presos Preventivos 

Crimes Nº de reclusos por tipo de crime  
Crimes relativos a estupefacientes 
  

14 

Crimes Contra as Pessoas 11 
 

Crimes contra o Património 15 
 

Crimes contra a sociedade  
 

1 

Crimes contra o Estado  
 

8 

  
Total 

49 

     Fonte: EP Silves, Junho 2016   

 

A tipologia de crimes praticados que estão em maior evidencia na população do EP Silves, situa-se no grupo de crimes contra o 

Património, nos quais se incluem o roubo e furto. 

 

Quadro nº 58 - Presos Condenados 

 
Penas 

 
Crimes relativos a 
estupefacientes  

Crime Contra 
as Pessoas 

Crimes contra 
o Património 

Crimes 
contra a 

sociedade 

Crimes 
contra o 
Estado  

Anos -  -   
</=1 - 1  5 4 
1-3 2 3 2 2 2 
3-5 5 - 7 - 2 
5-10 5 - 2 - 3 
Total 12 4 11 7 11 

                   Fonte: EP Silves, Junho 2016  
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Quadro nº 59- Faixa etária dos reclusos 

Faixa Etária N.º de reclusos por escalão etário 
16-17 0 
18-20 1 
21-24 5 
25-29 14 
30-34 9 
35-39 11 
40-44 8 
45-49 14 
50-54 8 
55-59 4 
60 e + 0 
Total 74 

                                          Fonte: EP Silves, Junho 2016 

 
No que respeita às idades dos reclusos, a faixa etária mais representativa situa-se entre os 25/29 anos, com 14 

reclusos, sendo igualmente representativa a faixa de 45/49, com o mesmo número de reclusos. O indivíduo mais 

velho tem 56 anos de idade.  

 

Quadro nº 60 - Recursos Humanos – Pessoal a exercer funções no EPSilves 

Grupos de pessoal Do quadro De outros 
quadros 

Noutra 
situação 

Total 

Dirigentes 
 

2 - - 2 

Técnico Superior 
 

1 -  1 

Téc.Sup.Reeduc. 
 

- - - - 

Administrativos 
 

3 - - 3 

Médico 
 

- - 1 1 

Enfermagem 
 

- - 4 4 

Vigilância 
 

39 - - 39 

Total 45 - 5 53 
              Fonte: EP Silves, Junho 2016 

 
 

O EPS conta com 46 funcionários do Quadro de Pessoal da Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, sendo 

que 7 são funcionários civis e 39 pertencem ao Corpo da Guarda Prisional.  

Em termos de recursos humanos, conta ainda o EPS com a prestação de serviços contratados a uma empresa da 

área de Serviços de Saúde.  
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3. Proteção Civil  

 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, é estabelecida uma nova moldura legal de 

enquadramento institucional e operacional no âmbito da proteção civil municipal. A presente lei define o 

enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal e estabelece a organização dos 

Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC). Cabe aos SMPC desenvolver atividades de planeamento de operações, 

prevenção, segurança e informação pública, tendentes a prevenir riscos coletivos inerentes à situação de acidentes 

graves, catástrofes ou calamidade, de origem natural e/ou tecnológica, de atenuar os seus efeitos e proteger e 

socorrer as pessoas e bens em perigo, quando estas ocorram. 

 

Compete, também, ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, bem 

como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida relativa à proteção civil. Consciente do papel de 

destaque que se encontra reservado à proteção civil ao nível do bem-estar das populações, o Município de Silves, 

incorporou neste serviço o sector florestal. Com a restruturação o serviço de proteção civil e florestas ganhou todas 

as valências inerentes também ao gabinete técnico florestal.  

 

4. Bombeiros 

 

A associação dos bombeiros voluntários de São Bartolomeu de Messines, detentora do corpo de bombeiros local 

fundada a 8 Março de 1977 agrega uma vasta área de atuação de 412.71 km2 nas Freguesias de S.B. Messines, São 

Marcos da Serra e Tunes, salvaguardando a sua população e bens. As especificidades do território de intervenção 

desta força, área muito propícia a incêndios florestais devido à sua vasta área florestal e rural e a acidentes de 

viação decorrentes da existência de importantes eixos rodoviários (IC1, A2, E.N124 bem com estradas municipais) 

determinam inúmeras intervenções nestas áreas.  

Do universo de ocorrências, destaca-se a área da saúde, cerca de 1360 serviços de emergência pré-hospitalar, uma 

infinidade de serviços auxiliares prestados e de transporte de doentes num total de 614.138 Km anuais graças à 

dedicação, altruísmo e coragem dos 90 homens e mulheres, e 34 viaturas (7 ambulâncias de emergência, 3 

ambulâncias de transporte múltiplo, 4 ambulâncias de transporte de doentes, 2 veículos de socorro e assistência 

tático, 3 veículos florestal de combate a incêndios, 2 veículos ligeiro de combate a incêndios, 3 veículos tanque 

urbano, 2 veículos de transporte pessoal tático, 5 veículos para operações específicas (um deles moto4), 2 veículos 

de comando tático e um veículo para os Serviços Administrativos. Este corpo de bombeiros conta também com uma 

Escola de Infantes e Cadetes do qual fazem parte dos seus quadros 32 elementos, com idades compreendidas entre 

os 8 e os 18 anos, onde são instruídos com as tarefas do dia-a-dia de um corpo de bombeiros, bem como a 

formação. 

 

A associação dos bombeiros voluntários de Silves, detentora do corpo de bombeiros, foi fundada a 15 maio de 1896, 

à época Corporação Voluntária de Salvação Pública, na sua área de intervenção inserem-se as freguesias de Silves, 

Alcantarilha e Pêra, Algoz e Armação de Pêra, contando com 85 elementos no ativo, dispõe de 34 viaturas (3 
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veículos de comando tático, 3 veículos para operações específicas, 3 ambulâncias de transporte múltiplo, 7 

ambulâncias de transporte de doentes, 4 ambulâncias de emergência, 1 ambulância de cuidados intensivos, 2 

veículos ligeiros de combate a incêndios, 2 veículos de socorro e assistência tático, 2 veículos tanque de grande 

capacidade, 2 veículos tanque urbano, 3 veículos florestais de combate a incêndios, 1 veículo rural de combate a 

incêndios, 1 veículo escada).    

 

5. Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Silves-Albufeira 

 
 A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição Humanitária, não governamental de carácter Voluntário e de 

interesse público, tendo como missão a assistência de forma Humanitária e social. Em especial aos mais vulneráveis, 

permitindo e reparando o sofrimento para contribuir à defesa da vida, saúde e da dignidade humana. A Delegação 

Silves-Albufeira foi fundada no ano de 1979, inicialmente no concelho de Silves, tendo apenas uma componente: a 

social. Ao longo dos anos foi-se especializando na área da saúde em várias vertentes. A Sede da Delegação de Silves 

–Albufeira, está localizado em Silves, mas existe uma extensão em São Marcos da Serra, um posto de primeiros 

socorros em Armação de Pêra, que permite dar apoio à população em geral durante todo o ano; um posto 

humanitário no Algoz e por último, a estrutura operacional de emergência nas Ferreiras. Esta última dedica-se 

maioritariamente ao transporte de doentes não urgentes, emergência 112, atuação em situações de excepção, em 

colaboração com outras forças de segurança e de socorro, nomeadamente: Proteção Civil, Bombeiros, GNR, INEM, 

etc.  

A Cruz Vermelha colabora ainda em eventos desportivos e culturais e apoia causas sociais, nomeadamente na ajuda 

aos mais necessitados, através da entrega de alimentos e vestuário. A Delegação de Silves – Albufeira dispõe de uma 

frota de 21 viaturas, entre elas, cinco ambulâncias de socorro (tipo B), duas ambulâncias de transporte de doentes 

não urgentes (tipo A1), três viaturas de transporte múltiplo (tipo A2), duas viaturas dedicadas a transporte de 

doentes não urgentes (VDTD), duas viaturas de emergência social, um jipe de coordenação, uma viatura de logística, 

uma viatura de intervenção em catástrofe, uma viatura pesada para posto médico avançado, duas moto-quatro e 

um buggy. Faz parte do equipamento uma tenda com 32m², para uso de situações de excepção e catástrofe. 

 

No que à área da Segurança e Prevenção diz respeito, importa identificar os pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades e suas interações no território:  
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ANÁLISE SWOT 
Segurança 
 

Oportunidades 
 Desenvolvimento de ações de sensibilização/prevenção 

em todas as freguesias  
 Incremento de uma política de educação e informação 

ambiental 
 Existência de projectos de segurança/sensibilização no 

concelho 
 

Ameaças 
 
 Restrições orçamentais 
 Aumento dos Comportamentos desviantes 
 Aumento da população local 

Pontos Fortes 
 Concelho seguro sob o ponto de vista da 

criminalidade 
 Existência de um gabinete da Proteção Civil na 

sede de concelho 
 Existência de uma delegação da Cruz Vermelha 

Portuguesa 
 Existência de duas corporações de Bombeiros,  
 Proximidade à APAV 
 Proximidade à DGRS 
 Existência de um Estabelecimento Prisional 

Regional 
 Existência de 3 Postos Territoriais, da GNR, 

designadamente, em Armação de Pêra, Silves e 
São B. Messines 

 Existência de equipas especializadas em áreas 
específicas, como o ambiente, segurança a 
estabelecimentos de ensino escolar e 
investigação escolar 

INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
• Apoio ao voluntariado e vigilância à floresta 
 Colaboração entre entidades que representam a 
segurança no concelho 
 Intervenções diferenciadas 
 Intervenções junto da população jovem, 
nomeadamente junto dos estabelecimentos escolares e 
população estudantil 
 Intervenção junto da população local, de forma a 
consciencializar os cidadãos sobre alguns perigos e 
ameaças actuais 
 Intervenção junto de minorias étnicas e cidadãos 
estrangeiros a residir na área   
 Apostar na prevenção rodoviária, tendo como 
público-alvo os mais jovens 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Dificuldade no desenvolvimento do Plano de 
intervenção por falta de verbas  

Pontos Fracos  
 
 Falta de recursos humanos e materiais para 

uma ação efetiva junto da população, 
sobretudo a mais idosa 

 Falta de reforços da GNR de forma a garantir a 

INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Intervenção insuficiente 
 Dificuldade em responder atempadamente 
 Desrespeito à informação em termos de prevenção 

INTERAÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 
 Aumento de comportamentos geradores de 
insegurança 
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segurança pública da população  
 Menor sentimento de confiança e proteção por 

parte da população mais isolada, que no fundo 
é a mais envelhecida 

 Concentração da oferta nos núcleos urbanos, 
em detrimento dos meios rurais 

 Insuficiente manutenção das áreas de mato 
 Aumento de crimes de furto associados ao 

consumo de estupefacientes  
 Dispersão territorial 
 Aumento significativo das minorias, em 

determinadas áreas, assiste-se a um 
afastamento das populações locais, costumes e 
tradições; 

 Um aumento da população estrangeira 
residente em situação irregular  

 Tratamento e análise de toda a informação gerada 
pelos parceiros institucionais 

 Resposta insuficientemente tardia em situações 
de insegurança 
 Falta de troca de informação entre serviços 
 Aumento das ocorrências relativas a violência 
doméstica 
 Aumento nos crimes contra o património (Ex: 
furto em interior de residência e viatura) 
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VI - HABITAÇÃO 

 

1. Parque Habitacional 

 

Em 2011 segundo os Censos, o Parque Habitacional do concelho era composto por 32.617 alojamentos e 18.183 

edifícios (possuem um ou mais alojamentos), distribuídos pelas seis Freguesias e Uniões de Freguesias, dos quais 

14.805 são alojamentos de residência habitual. 

 

Quadro nº 61 - Relação entre habitantes, alojamentos e edifícios 
 

Território de 
Silves 

Edif. Clássicos Alojamentos Alojamentos 
Residência 

Habitual 

Alojamentos 
Clássicos de 
Residência 

Habitual 

Indivíduos 
Residentes 

Alcantarilha 1398 1707 993 993 2540 
Algoz 1866 2350 1490 1488 3831 

Armação de Pêra 1651 11264 1962 1958 4867 

Pêra 1714 2248 970 967 2432 
São Bartolomeu 

de Messines 
4839 5820 3441 3434 8430 

São Marcos da 
Serra 

1095 1164 630 628 1352 

Silves 4652 6543 4306 4296 11014 

Tunes 968 1521 1013 1005 2660 
Silves (total) 18183 32617 14805 14769 37126 

Fonte: INE, Censos 2011 
 

 
Gráfico n º 10 - Relação alojamentos e edifícios 

 

 
Fonte INE, Censos 2011 
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Da análise ao quadro e ao gráfico, a freguesia de Armação de Pêra destaca-se com cerca de 30,34% do total de 

alojamentos do concelho, seguida pela freguesia de Silves (17,62%) e da freguesia de S. Bartolomeu de Messines 

(15,67%). 

 

Em Armação de Pêra os factores estão estritamente relacionados com o turismo, designadamente com a segunda 

habitação, os restantes correspondem efectivamente às freguesias mais povoadas do concelho. Importa por isso 

atender aos dados que relacionam a população residente e o número de alojamentos. Ao nível do concelho existe 

1,14 indivíduos por alojamento. 

 

Relativamente aos alojamentos vagos é na freguesia de Silves e de São Bartolomeu de Messines que os números 

apresentam valores mais elevados.  

 

Gráfico nº 11 - Alojamentos vagos 
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Fonte INE, Censos 2011 
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No que respeita aos regimes de propriedade, destacam-se as casas próprias em todo o concelho. 

 

Quadro nº 62 - Alojamentos Clássicos de Residência Habitual, segundo o Regime de Propriedade e forma de 

arrendamento 

Concelho Total Proprietário ou 

coproprietário 

Arrendatário ou 

subarrendatário 

Outra situação 

Silves 14769 11077 2103 1457 

Fonte INE, Censos 2011 

 

Na região, o concelho de Silves é o sexto concelho com mais alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

e o quinto em número de residentes. 

 

Gráfico nº 12 - Residentes e Alojamentos Familiares Clássicos por concelho - Região 

 
Fonte INE, Censos 2011 

 

Na caraterização do parque habitacional do concelho importa ainda referir as condições de habitabilidade e de 

conforto desses alojamentos, dado que constitui um fator de coesão e de desenvolvimento social. 
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Na década de 80 ocorreu um acréscimo do edificado estreitamente relacionado com o dinamismo da actividade 

turística e com o boom do imobiliário do período em causa. Desta forma o edificado existente no concelho traduz 

aquilo que é a evolução urbana de cada uma das freguesias, assim como o dinamismo da atividade imobiliária. 

 

 

Quadro nº 63 - Conforto Habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte INE, Censos 2011 

 

Dos dados apresentados verifica-se que ainda existem no concelho residências sem condições básicas, no que toca a 

água canalizada/ saneamento básico, daqui advém as parcas condições de habitabilidade de alguns agregados 

familiares, que em muitos casos recorrem ao apoio social da Câmara Municipal, no que toca ao arrendamento 

apoiado. 

 

2. Necessidades Habitacionais 

 

As necessidades habitacionais inventariadas pelo Setor de Ação Social, são atualizadas com alguma periodicidade e 

resultam da identificação de famílias a residir em espaços sem condições de habitabilidade (ex.: barracas, viaturas, 

caravanas, construções antigas), ou famílias vulneráveis social e economicamente com necessidade de uma 

habitação cujo valor da renda seja inferior aos valores praticados no mercado. 

De 2003 até dezembro de 2015, o número de agregados inscritos aumentou em cerca de 40%, e embora ocorram 

atribuições de fogos pontualmente, as mesmas são insuficientes face ao número de inscritos (639). 

 

 

 Alojamentos 
Clássicos de 
Residência 

Habitual 

Residência 
Habitual 
c/água 

Residência 
Habitual c/ 

retrete 

Residência 
Habitual c/ 

esgotos 

Residência 
Habitual 
c/banho 

Alcantarilha 993 969 968 973 955 

Algoz 1488 1473 1468 1473 1448 
Armação de Pêra 1958 1957 1955 1957 1948 

Pêra 967 960 958 962 946 

São Bartolomeu de 
Messines 

3434 3371 3350 3375 3308 

São Marcos da Serra 628 566 548 568 527 
Silves 4296 4257 4247 4264 4203 

Tunes 1005 988 986 989 975 

Silves (total) 14769 14541 14480 14561 14310 
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Gráfico nº 13 - Pedidos de Habitação Social 

 

 
 

Fonte: CMS – DEDJAS, Setor de Ação Social, Dezembro de 2015 

 
As necessidades habitacionais existem nas diferentes Freguesias e Uniões de Freguesias, sendo a freguesia de Silves 

a que apresenta valores mais significativos (41,0%). 

Do ponto de vista da oferta de habitação social no concelho, o Município de Silves gere atualmente um parque 

habitacional constituído por 111 fogos distribuídos por 5 das 6 freguesias do concelho, apesar de ser na freguesia de 

Silves que se concentra o maior número de fogos.  

 

Gráfico nº 14- Fogos de Habitação Social (2016) 
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Fonte: CMS – DEDJAS, Setor de Ação Social, Dezembro de 2016 
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Estes fogos respondem a um total de 504 indivíduos, de onde resulta uma dimensão média de agregado de 4,5 

indivíduos. São assim famílias alargadas as que atualmente ocupam os alojamentos disponibilizados pelo Município. 

Na perspectiva da programação, as tendências mais recentes no realojamento e na reabilitação urbana e social das 

nossas cidades vão no sentido da integração dos alojamentos no interior das malhas existentes e não na sua 

segregação espacial. Este paradigma assenta ainda no princípio da recuperação do imobiliário existente, na 

renovação e revitalização dos centros das cidades apostando na sua dinâmica.  

 

3. Programa Porta 65 Jovem 

O Programa Porta 65 – Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolados, constituídos 

em agregados ou em coabitação, com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos (no caso de casais de 

jovens, um dos elementos pode ter até 32 anos). 

Este Programa tem como objectivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, estimulando: 

• Estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em coabitação jovem; 

• A reabilitação de áreas urbanas degradadas; 

• A dinamização do mercado de arrendamento. 

Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda 

como subvenção mensal. 

Em 2015, o Setor da Juventude da Câmara Municipal prestou apoio na submissão de 44 candidaturas. 

 

Quadro nº 64 - Fases de candidatura Porta 65 

Dez./Jan. 2014/15 Abril.2015 Setembro 2015 Dez./Jan.2015/16 

12 6 13 13 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor de Juventude, 2016 

 
 
No que diz respeita à área da Habitação, importa apresentar a análise SWOT e as suas interações:
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ANÁLISE SWOT 
Habitação 

Oportunidades 
 Existência de Programas de melhoramento de habitações 

(IHRU) 
 Porta 65 – Arrendamento Jovem 
 Existência de Planos de Pormenor  
 Possibilidade de construção a custos controlados 
 Programas de realojamento 
 LEADER 

Ameaças 
 Falta de incentivos para a recuperação das habitações em 
zonas rurais  
 Construção clandestina 
 Degradação do parque habitacional e deficiente utilização 
do mesmo 
 Indeferimento de candidaturas 
 Baixo poder económico das famílias 
 Burocracia e morosidade dos processos 
 Insuficiência de verbas disponíveis a nível governamental 
para a construção de habitação a custos controlados 
 Especulação no mercado imobiliário 
 Insuficiente apoio aos municípios com menor capacidade de 
investimento 
 Restrições orçamentais 
 Inexistência de uma entidade reguladora dos preços 
habitacionais praticados no concelho 
 Insuficiente comparticipação por parte de programas de 
apoio a obras de recuperação/beneficiação 

Pontos Fortes 
 Apoios técnicos e materiais a famílias carenciadas 
 Existência de várias entidades preocupadas com a 

questão habitacional no concelho 
 Equipa de apoio a candidaturas ao Programa Porta 

65 

INTERACÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Possibilidade de efectivar-se um trabalho que permita a 
melhoria das condições habitacionais no concelho 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Dificuldades em fazer face às situações de carência 
habitacional 
 Trabalho em parceria limitado por falta de verba orçamental  

Pontos Fracos 
 Acesso condicionado à habitação 
 Falta de incentivos para aquisição/arrendamento 

para casais jovens 
 Dificuldade de acesso ao crédito bancário para 

aquisição de habitação por parte de idosos e famílias 
com situação profissional precária 

 Inadequação de habitações: sem água, luz, esgotos e 
com barreiras arquitectónicas 

 Necessidade de realojamentos 
 Existência de um elevado número de pedidos de 

habitação social 
 Reduzido Orçamento camarário na área da 

INTERACÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Elevada burocracia de todo o processo conduzido pelo INH, a 
nível do Programa SOLARH 
 Insuficientes incentivos à reabilitação urbana 
 

INTERACÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 
 Crescente procura de habitação  
 Inadequação dos programas de apoio à recuperação da 
habitação degradada 
 
 Custo elevado do m² para a construção da habitação 
 
 Problemas habitacionais 
 Dificuldade/ausência de resposta ao nível habitacional 
Procura de resposta habitacional em concelhos limítrofes 
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habitação, face às necessidades 
 Existência de Barreiras arquitectónicas 
 Existência de casas devolutas 

pelos elevados preços praticados em arrendamento/venda 
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VII - TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES 

 

A rede de transportes públicos apresenta uma transversalidade que se reflecte em todos os domínios da vida social 

da população residente.  

A oferta no concelho, ao nível dos transportes públicos é feita através de três empresas: Eva Transportes, Frota Azul 

e CP. 

Para além destes e pelas necessidades sentidas, a Câmara Municipal de Silves colocou à disposição dos munícipes 

alguns serviços, de entre os quais se destacam os seguintes percursos/horários: 

 

Quadro nº 65 - Transporte de apoio à comunidade 

Transporte Percurso Dias Horário 

 

 

 

 

Transporte de Apoio à 

Comunidade 

Silves/SAC/Enxerim Diariamente 8h30 a 16h00 

São Bartolomeu de 

Messines I 

Terça e Sexta-feira 

(Barragem, 

canhestros,…) 

+ inf. site da CMS 

9h00 – 14h30 

 

São Bartolomeu de 

Messines II 

Quarta-feira 

(Poço do Gueino,…) 

+ inf. site da CMS 

9h00 – 14h00 

 

Alcantarilha Quinta-feira 

(Cerro do Bardo,…) 

+ inf. site da CMS 

8h30 e as 14h30 

Transportes escolares Percursos referenciados no ponto IV – Educação e Rede de Equipamentos de Ensino 

Fonte: CMS – DEDJAS, 2016 

 
 
1. Transportes e Acessibilidades no Território 

 
Alcantarilha 

Situada num entroncamento de estradas, Alcantarilha goza de uma posição rodoviária privilegiada. No entanto não 

dispõe de rede ferroviária, uma vez que a Estação fica a cerca de 5 km; de qualquer forma dispõe de autocarros de 

ligação.  

Param na estação os comboios que estabelecem comunicação entre Lagos e Vila Real de Santo António e os que 

estabelecem a ligação para Lisboa. Devido à sua posição geográfica, uma rede rodoviária estabelece ligação entre 

Alcantarilha e Albufeira, Portimão, Armação de Pêra e Silves. A freguesia possui ainda táxis que constituem 

igualmente um serviço de transporte público. 
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Pêra 

Os transportes para Pêra são feitos por autocarros que estabelecem ligações entre Armação de Pêra e Silves, 

Armação de Pêra e Fonte Louseiros. A freguesia possui ainda táxis que constituem igualmente um serviço de 

transporte público. 

 
Algoz 

Dispõe de boas comunicações rodoviárias e ferroviárias. A estação do Algoz é paragem dos comboios que fazem a 

circulação entre Lagos e Vila Real de Santo António, mas também dos que estabelecem a ligação com Lisboa. Para 

além dos comboios existem redes de autocarros que estabelecem ligações entre Albufeira e Portimão, Armação de 

Pêra e Silves. A freguesia possui ainda táxis que constituem igualmente um serviço de transporte público. 

 

Tunes 

Tunes é uma povoação situada num entroncamento ferroviário que faz a ligação de Lisboa ao Centro do Algarve e de 

onde saem as ramificações das linhas de caminho-de-ferro que seguem para Vila Real de Santo António e Lagos. O 

transporte de passageiros efetua-se por autocarros que estabelecem ligações com Albufeira, Messines e Silves, com 

passagem por Algoz e Alcantarilha de manhã, e regresso de tarde. Relativamente às vias rodoviárias, Tunes 

atualmente encontra-se bem servido. A freguesia possui ainda táxis que constituem igualmente um serviço de 

transporte público. 

 
Armação de Pêra 

De acessibilidades fáceis, a deslocação de passageiros faz-se por meio de autocarros que estabelecem ligação entre 

Silves, Faro, Portimão, Lagos, Albufeira, Fonte Louseiros, Algoz e Lisboa. A freguesia possui ainda táxis que 

constituem igualmente um serviço de transporte público. 

 
São Bartolomeu de Messines 

A freguesia de São Bartolomeu de Messines tem resposta em termos de comboios (intercidades e regional) e rede 

de transportes rodoviários, com ligação entre: 

- São Marcos da Serra, com carreiras efectuadas em períodos de maior movimento; 

- Albufeira, com passagem por Tunes; 

- Portimão, passando por Silves e Lagoa. 

A freguesia possui ainda táxis que constituem igualmente um serviço de transporte público. 

 
São Marcos da Serra 

Existe uma carreira entre S. Marcos da Serra e S. Bartolomeu de Messines, com volta de manhã e de tarde. A 

estação do caminho-de-ferro está situada a 1 km da povoação mas o apeadeiro encontra-se desativado. A freguesia 

dispõe de um serviço de táxis.  
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Silves  

O acesso a Silves pode fazer-se pelos caminhos-de-ferro, entre Lisboa e Silves. Existem duas ligações de comboios 

rápidos e uma ligação do sotavento ao ramal de Lagos, via Tunes. Existem também automotoras de hora a hora, que 

põem Silves em comunicação com Vila Real de Santo António e Lagos. 

 

Também a empresa Rede Expressos dispõe de circuitos entre Lisboa - Lagos e vice-versa, que passam por Silves. As 

empresas, Eva Transportes e Frota Azul, ligam Silves a Messines, Armação de Pêra, Lagoa, Portimão e Albufeira, com 

passagem pela cidade. 

Outras carreiras que circulam entre Faro e Lagos mantêm também um serviço de ligação com Silves. Entre a cidade e 

a Estação de Silves, há uma carreira que normalmente assegura o transporte dos passageiros às horas dos comboios. 

A freguesia possui ainda táxis que constituem igualmente um serviço de transporte público. 

 
Apesar do concelho dispor de boas acessibilidades e de redes rodo e ferroviárias, a possibilidade das populações se 

deslocarem é feita essencialmente em transportes privados. Isto deve-se por um lado, às poucas e em muitos casos 

inexistentes, ligações estabelecidas inter e entre freguesias e outros concelhos (como em São Marcos da Serra), e 

por outro, aos próprios horários serem bastante espaçados. Este facto é de grande relevância para os jovens que 

estudam fora das freguesias e que têm necessidade de utilizar os transportes públicos, que não dispõem de horários 

e em muitos casos não são compatíveis com os horários escolares. 

Desta forma, o problema dos transportes reflete-se muito particularmente, na incapacidade de mobilidade da 

população mais vulnerável, tendo como consequência a não participação em acções oferecidas no concelho, bem 

como no acesso ao emprego. 

 
2.Transportes Escolares/Circuitos Escolares 

 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, é da competência dos Municípios a 

organização, financiamento e controlo do funcionamento dos transportes escolares, (rodoviários, ferroviários e 

fluviais) cujos terminais ou pontos de paragem se situem a uma distância não superior a 3 km da residência dos 

alunos ou do estabelecimento de ensino e os que não obriguem a tempos de espera superiores a 45 minutos, ou a 

tempos de deslocação superiores a 60 minutos em cada viagem. Sempre que a oferta de transportes colectivos não 

preencha estas condições ou que, preenchendo-as, não satisfaçam as necessidades do transporte escolar, no que se 

refere, por exemplo, ao cumprimento de horários, poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de 

propriedade dos municípios para a realização de circuitos especiais. 

No ano letivo de 2015/2016 foi prestado apoio a 808 Alunos, num total de 30 percursos:   
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Quadro nº 66 – Circuitos dos transportes escolares 

Circuito Localidade Destino  Previsão 
alunos a 

Transportar 

N.º de alunos transportados por 
ciclos de ensino 

Valores 

1.º 2.º e 3.º Sec. Total Km 

 
AP 1 

 S. Lourenço – Fonte 
Negra, Vale Margem, 
Montes 
Raposos,Benagaia,  Vales 
de Pêra, Arroteias, Areias 
de Pêra, Centeiras, 
Quinta do Rogel 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 

36  
4 

 
16 

 
6 170 

AP 2 Montes Mourinhos, 
Quintão, Rogel, Sitio da 
Torre, Fontes da Matosa, 
Vale Lousas, Vale do 
Olival, Rogel 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 54 

7 
(1 JI 

Alcant.) 
22 13 205 

AZ1 Chaminé, Barranco 
Longo, Ribeira Alta, 
Ribeira Baixa, Ferrarias, 
Algoz 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 24 1 10 1 97 

AZ2 Fonte de Louseiros, 
Malhão, Monte 
Borrachinho, Poço Frito, 
Mesquita-Sobrado 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 24 13 10 4 172 

AZ3 Tunes, Alvaledes, Taipas, 
Aldeia de Tunes, Baiãs, 
Algoz, Sitio do Paço 
,Assumadas, Poço da 
Figueira, Canais, Aldeia 
de Tunes 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 24 2 13 1 170 

AZ4 Ladeira, Amendoais/ 
Foral, Gateiras, 
Cortezões, Vale de Silves, 
Tunes ,Foral 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 30 3 9 0 208 

AZ5  
Poço Frito, 

Malhão, Algoz, Tunes 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul / E.S.Silves 

12 8 0 0 78 

AZ6 Algoz, Armação de Pêra, 
Algoz, Armação de Pêra 

Agrupamento 
Escolas Silves 
Sul 

12 0 18 0 120 

SBM1 Cumeada, Monte Boi, 
Torre, Gregórios, Vale 
Fuzeiros, Pedreiras, 
Barradas, Abretiais, 
Monte Boi, Amorosa, 
Calçada, Cano, 
Oliveirinha, Barreirinhas, 
Zimbreira, Cerro das 
Taipas 

Agrupamento 
Escolas Silves / 
E.S.Silves 

60 18 (1 JI 
Messines) 32 

14 
(2 

Escola 
Alte) 

260 

SBM2 Messines, Messines de 
Baixo, Messines de Cima, 
Portela de Messines, 
Cordeiros 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 48 9 22 7 230 

SBM3 Nora,Mogas,Lavajo,Carv
oeiro,Pocinho, 
Benaciate,Monte Velho, 
Bernarda,Barrocal, 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 54 

12 
(1 JI 

Messines) 
24 19 208 
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Foral–
LargaVista,Carrasqueira, 
Mouricão ,Poço do 
Gueino, Monte Branco, 
Monte Ruivo, 
Alfarrobeira 

SBM4 Vale Fontes de Cima, 
Vale Fontes de Baixo, 
Zebro de Baixo, Foz do 
Ribeiro, Vale Figueira, 
Campilhos 

Agrupamento 
Escolas Silves / 
E.S.Silves 42 9 15 

10 
(1 

Escola 
Alte) 

345 

SBM5 Perna Seca de Baixo, 
Perna Seca de Cima, 
Corte Pereiro, Vale 
Longo, Vale Barriga, 
Monte Seco 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 24 5 7 4 147 

SBM6 Pereiros *, Boião, S. M. 
da Serra, Monte da 
Almas, Afeiteira,  
Benafátima, Sapeira, 
Figueirinhas, Monte 
Novo, Joios 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 24 

7 
(5 JI São 
Marcos) 

8 

3 
(1 

Escola 
Alte) 

212 

SBM7 Carópia, Azilheira, 
Chaminé, Corte Pereiro, 
Moinho, Monte Novo 

Agrupamento 
Escolas Silves / 
E.S.Silves 

18 
7 

(2 JI São 
Marcos) 

7 2 338 

SBM8 Zebro de Baixo *, Monte 
da Renda, Pardieiro, Vale 
da Horta 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 

12 2 0 1 175 

SBM9 Ribeira do Arade, 
Montes Varelas, Gavião, 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 

18 1 2 1 155 

SBM10 Salsa Verde, Vale Turiz, 
Vale Pereiro, Benafátima, 
Moinho, Monte Clérigo, 
Monte Mogo, Vagarosa, 
Carvalhas 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 18 1 6 2 212 

SBM11 Corte Mourão, Mesquita, 
Cerro da Silveira, Monte 
Costa, Seiceira 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 

12 0 6 1 150 

SBM12 Perna Seca de Baixo, 
Seiceira, Monte das 
Pitas, Monte Clérigo, 
Cerro da Silveira, Silveira, 
Corte Mourão 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 12 

9 
(3 JI São 
Marcos) 

1 1 190 

SBM13 Marreiros, Corchiças, 
Pico Alto, Azinhalinho, 
Fonte João Luís, Ribeiro 
Meirinho,Paul, Cerro da 
Portela, Aldeia Ruiva 

Agrupamento 
Escolas 
Silves/ES Silves 24 4 14 2 147 

SLV1 Zebro, Caniné, Monte 
Branco, Sitio dos Bastos 

Agrupamento 
Escolas Silves / 
E.S.Silves 

12 
4 

(1 JI 
Silves) 

3 2 190 

SLV2 Sitio da Craveira, Saraiva, 
Odelouca, Mira Rio,  
Falacho, Oliveira da 
Guerrilha, Dobra 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 30 6 8 9 295 

SLV3 Aldeia do Corgo, Fonte 
dos Louzeiros, Tinhosas, 
Vale da Vila, Torre e 
Cercas, Franqueira 

 
Agrupamento 

Escolas Silves  / 
E.S.Silves 

42 

18 
(1 JI 

Silves) 
(4 JI 

Enxerim) 

20 6 303 
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Fonte: CMS, DEDJAS – Setor de Educação, 2016 

 
 
 

A análise SWOT da área dos transportes e acessibilidades, permite entender os prontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades presentes no território:

SLV4 Casas da Ribeira, 
Figueirinha, Figueiral, 
Montes Grandes, Monte 
da Jóia, Medeiros 

Agrupamento 
Escolas Silves / 
E.S.Silves 24 2 6 2 209 

SLV5 Poço Fundo, Poço Deão, 
Vala, Junqueira, Montes 
da Vala, Vila Fria, Sitio 
das Canas 

Agrupamento 
Escolas Silves  / 
E.S.Silves 24 

1 
(1 JI 

Silves) 
6 6 168 

SLV6 Vendas, Canhestros, 
Barragem, Pinheiro e 
Garrado, Norinha, 
Pedreira, Gregórios 

Agrupamento 
Escolas Silves   30 

9 
(1 JI 

Silves) 
26 0 308 

SLV7  
EB 1 Poço Barreto, Aldeia 
das Casas, Vale Taipas, 
Sitio da Vala, 
Amendoeira, Poço da 
Velha 

Agrupamento 
Escolas Silves 

18 
1 

(2 JI 
Silves) 

9 3 158 

SLV8 Loubite, Estação, Venda 
Nova 

Agrupamento 
Escolas Silves 42 14 19 4 205 

CRACEP Fonte Louzeiros, 
Campilhos, S. B. 
Messines, Vale Fuzeiros 

Silves 
4 - - - 90 
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ANÁLISE SWOT 
Transportes e 
Acessibilidades 
 

Oportunidades 
 Programa de eliminação de Barreiras Arquitectónicas 
 Possibilidade de uma maior fixação de serviços e como 
consequência, aumento do número de postos de trabalho 

Ameaças 
 Impossibilidade de fixação de serviços, o que provoca 
a desertificação 
 Isolamento devido à falta de acesso 

Pontos Fortes 
 Projetos em curso de melhoria de vias 
 Existência de um transporte de apoio à 
comunidade 
 Levantamento das condições de acesso aos 
principais serviços nas oito freguesias 
 Definição de percursos pedonais e cicláveis 
 Existência de diferentes entidades a prestar 
resposta no concelho: EVA, Frota Azul, CP 
 Proximidade da A1/Via do Infante que permite o 
acesso aos serviços existentes tanto em Portimão 
como em Faro 
 Boa localização geográfica 

INTERACÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Possibilidade de melhoria de condições aos mais 
variados níveis (Saúde/ Emprego/ Mobilidade) 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Dificuldade em apostar em investimentos na zona da 
serra devido aos acessos  
 Tempo de espera para implementação de Projectos 
de melhoramento  

Pontos Fracos 
 Reduzidas ligações inter e entre freguesias e 
outros concelhos 
 Barreiras arquitectónicas em espaços públicos e 
privados 

INTERACÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Esforço no sentido de ultrapassar situações sinalizadas 

INTERACÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 Procura de concelhos limítrofes tanto para 
investimento como residência pela oferta que dispõe 
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VIII – ASSOCIATIVISMO 

 

Neste ponto é possível recolher informações sobre o associativismo existente no concelho, aos níveis desportivo, 

juvenil e cultural. 

 

1. Associativismo no Concelho 

 

De um modo geral, existe um razoável número de associações localizadas nas diversas freguesias, com maior 

incidência nas freguesias de Silves e São Bartolomeu de Messines. A área de actuação das mesmas recai entre as 

atividades desportivas, culturais e de lazer, sendo que muitas das Associações desenvolvem mais do que uma 

atividade. 

Embora o número de associações seja considerável, o seu dinamismo nem sempre é evidente, principalmente nas 

associações de carácter cultural e recreativo, tendo em conta que parte destas desenvolvem atividades de carácter 

pontual, nomeadamente eventos culturais e festas populares. Deduz-se que esta situação resulte do trabalho 

voluntário existente na maioria destas associações e numa evidente ausência de técnicos na área da cultura. Já na 

área desportiva, onde desde há bastante tempo existe uma exigência de técnicos dinamizadores das atividades, o 

dinamismo está presente. 

O trabalho dos técnicos nas associações só existe quando as candidaturas a programas de financiamento e / ou 

entidades que as tutelam assim o exigem. Para ultrapassar esta situação, a Câmara Municipal de Silves definiu como 

princípio de financiamento das associações do concelho, a obrigatoriedade de apresentação de Relatórios de 

Atividades desenvolvidas assim como Planos Anuais de Atividades. 

Ao nível dos apoios financeiros e logísticos, todas as Associações têm o apoio da Câmara Municipal de Silves e das 

respetivas Juntas de Freguesia, mediante a apresentação dos já referidos Planos de Atividades. Somente algumas 

recorrem a financiamentos de organismos regionais, nacionais ou europeus, tais como o Ministério da Cultura, 

INATEL, Região de Turismo do Algarve, Instituto Português da Juventude, entre outros. 

Regista-se ainda o facto da maioria das associações possuir instalações próprias, com condições para o 

desenvolvimento das suas atividades. 
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Gráfico nº 15 - Associativismo por Freguesia 

 
Fonte: CMS, Programas de Apoio – PAMAD, PAIAC, PAAJU, 2015 

 

 

 

1.1. Associativismo Desportivo 

 

No caso concreto das Associações Desportivas, através da implementação do Programa de Apoio ao Movimento 

Associativo Desportivo (PAMAD), que apoia as coletividades tendo em conta o trabalho desenvolvido na promoção 

do desporto e da formação dos participantes, das colectividades existentes no concelho, 17 foram as que 

apresentaram candidatura ao PAMAD, a desenvolver 40 modalidades, sendo que as que mais praticadas são o 

Futebol e BTT, Ginástica, Karaté, Capoeira e Zumba Fitness.  
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Quadro nº 67 - Clubes e modalidades desenvolvidas 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor de Desporto, 2016 

Através da análise do quadro anterior constatamos que são desenvolvidas, de forma organizada, pelas colectividades 

aderentes ao PAMAD, 40 modalidades/atividades no nosso concelho, sendo que em relação ao último diagnóstico 

regista-se um aumento de 9 modalidades. 
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ADEC Tunes                                        9 

Ass.. Rec. Cult. Am.                                        1 

Ass. Hum. BV SBM                                        2 

C. P. S. B. Messines                                        10 

C.l. Tiro “O Pinhal”                                        1 

C. F. "Os Armacen."                                        7 

Clube Xelb                                        3 

Extremo Sul                                        2 

GAD Alcantarilha Gare                                        5 

GDC. Enxerim                                        6 

Serrano FC                                        2 

Silves FC                                        14 

Soc. Colum. Messi.                                        1 

Sport Algoz Benfica                                        4 

UD Messinense                                        4 

Associação de Karaté-

Do Shotokan de Silves 

                                       1 

Clube de Ténis de Silves                                        1 
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O Silves Futebol Clube e a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines são as colectividades mais ecléticas, 

promovendo a prática de 14 e 13 modalidades desportivas diferentes (respectivamente) e algumas delas em 

diferentes escalões etários.  

Gráfico nº 16 - Praticantes Federados 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

De todos os praticantes envolvidos nas modalidades, do total de 2 452 atletas, 1329 são atletas federados e 1 123 

não federados. Relativamente ao último diagnóstico regista-se o aumento de apenas 5 atletas, no entanto, a relação 

entre atletas federados e não federados é mais equilibrada visto que anteriormente verificava-se que 80% dos atletas 

estavam federados, sendo a prática não federada muito residual. Esta situação pode revelar a preocupação que as 

pessoas têm vindo a ter relativamente ao exercício de atividade física, sendo esta numa perspectiva de saúde e bem-

estar, normalmente associada à prática de recreação e lazer, designadamente, nas modalidades de Fitness. 

De acordo com o gráfico podemos constatar que em todas as freguesias, à excepção de São Marcos da Serra, 

existem atletas federados, no entanto, realce para o facto do número de atletas femininos ser muito reduzido em 

algumas freguesias facto que consideramos menos positivo. 

Destaque também para a União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, S.B. de Messines e Silves, por se apresentarem 

como as que mais atletas federados possuem, sendo que em Pêra, a totalidade dos atletas estão associados a uma 

só modalidade, Tiro Desportivo. 
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Gráfico nº 17 - Praticantes federados por género 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 

No que concerne ao género dos atletas, observa-se uma maior percentagem de atletas do sexo masculino a 

desenvolverem atividades de carácter federado, uma inflexão na curva que se vinha a observar nos últimos anos, 

com o aumento do número de atletas do sexo feminino. Regista-se uma redução de cerca de 6,5% de atletas 

femininos relativamente ao último diagnóstico. 

 

Gráfico nº 18 - Praticantes Federados por escalão etário e freguesia 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 
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Relativamente à prática de modalidades federadas por escalão etário, os atletas encontram-se distribuídos 

equilibradamente por todos os escalões, à excepção do escalão “vários escalões”, em que a modalidade pode ser 

desenvolvida por pessoas das mais diversas idades. Esta situação está relacionada com a modalidade de Tiro 

Desportivo, já referida anteriormente. 

Gráfico nº19 - Praticantes não federados 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 

No que concerne aos praticantes não federados, as freguesias S.B, de Messines (406) e de Silves (412) continuam a 

ser as que possuem mais atletas não federados, verificando-se um aumento muito significativo de atletas em 

relação ao último diagnóstico, de 204 e 263 atletas respectivamente. Destaca-se também o facto de todas as 

freguesias do concelho possuírem atletas não federados, e apenas um das freguesias não apresentar atletas 

femininos.  

Facto bastante satisfatório é sem dúvida a duplicação do número de atletas associados à prática não federada, que 

denota a preocupação das pessoas em desenvolverem algum tipo de prática desportiva. 
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Gráfico nº 20 - Praticantes não federados por género 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

Assim, e após a análise do gráfico, observa-se que, no que respeita à distribuição por sexo dos atletas não federados, 

a percentagem de praticantes masculinos é de 65,70% e de atletas femininos de 34,30%.  

Regista-se uma inversão nos dados que possuíamos anteriormente que relatavam um equilíbrio de género entre os 

praticantes, com uma maior predominância do género feminino. 

No entanto, repare-se que 34,30% equivale a 385 atletas, ou seja, no total existem mais cerca de 100 atletas em 

relação ao último diagnóstico, isto é, o número de atletas não federados duplicou, e embora a prática não tenha 

crescido equilibradamente entre os géneros, regista-se um aumento considerável do número de atletas femininos. 

 

Gráfico nº 21 - Praticantes não federados por escalão e freguesia 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 



 
     

 

 

111 

             Diagnóstico Social - Silves 

Relativamente à distribuição por escalões etários e por freguesias, os praticantes não federados estão 

essencialmente localizados no escalão “Mais de 18” e no “Vários Escalões”, sobretudo nas freguesias de S.B. de 

Messines e Silves. Este cenário reporta para o facto dos indivíduos menores de 18 anos apresentarem preferência 

pela prática desportiva federada. 

Relativamente ao último diagnóstico, registou-se um pequeno crescimento no número de técnicos a colaborar nos 

Clubes. Em 2015 temos 99 técnicos, mais 3 do que em 2011, contrariando a tendência de queda que se vinha 

observando.   

Dos 99 técnicos, 82,82% (82) têm formação específica da modalidade ou são licenciados em Educação Física e 

Desporto e 17,18% (15) não apresentam qualquer formação. Aqui regista-se também um recuo na preocupação de 

ter técnicos especializados a desenvolver as modalidades, quando comparado com 2008 em que apenas 4 de 98 

técnicos não tinham formação e 2011, em que 11 dos 81 técnicos não apresentavam qualquer especialização. 

Importante é também o facto de a grande maioria das modalidades apresentar um técnico responsável, garantia de 

que a atividade é orientada e organizada. 

Gráfico nº 22 - Técnicos 

 

Fonte: CMS, DEDJAS – Setor Desporto, 2016 

 

1.2. Associativismo Juvenil  

 
Ao nível do Associativismo Juvenil foi criado também pelo Município um Programa de Apoio, designado PAAJU – 

Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, que se destina a apoiar as associações legalmente constituídas, com 

sede e atividade no concelho de Silves e devidamente registadas no Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ), 

sendo classificadas como Associações Juvenis, Associações Equiparadas a Associações Juvenis, Agrupamentos de 
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Escuteiros, Associações de Estudantes e Grupos Informais de Jovens, tal como está definido no Decreto-Lei n.º 

23/2006 de 23 de Junho. 

 

Os objetivos do PAAJU são essencialmente: 

- Dotar as Associações do Concelho de mais e melhores condições para a realização de atividades com e para jovens, 

de acordo com as aspirações, motivações e necessidades da comunidade; 

- Incentivar o associativismo juvenil, proporcionando às associações meios para a melhoria da qualidade dos seus 

serviços e para a realização de um trabalho que lhes permita actuar com base na noção de desenvolvimento 

sustentável; 

 
Estão identificadas no concelho as seguintes Associações Juvenis: 

- Agrupamento 181 do Corpo Nacional de Escutas de Silves; 

- Agrupamento 1339 do Corpo Nacional de Escutas de S.B. de Messines; 

- Agrupamento 1293 do Corpo Nacional de Escutas de Algoz; 

- Agrupamento 587 do Corpo Nacional de Escutas de Alcantarilha; 

- Agrupamento 598 do Corpo Nacional de Escutas de Armação de Pêra; 

- Associação de Estudantes da Escola Secundária de Silves. 

 

As atividades que estas Associações desenvolvem são regulares e promovidas especificamente para as Associações e 

para os seus sócios/colaboradores. 

 

1.3. Associativismo Cultural 

  
O PAIAC – Programa de Apoio Instituições de Âmbito Cultural, é um programa de apoio dinamizado pelo Município, 

que visa colocar em prática um conjunto de medidas que permitam responder às necessidades das Instituições de 

âmbito cultural, sedeadas no Concelho de Silves, tais como: 

- Apoio de forma idêntica e coerente aos diferentes projetos desenvolvidos pelas instituições de âmbito cultural do 

Concelho; 

- Atribuição de verbas de acordo com os critérios de apreciação definidos para cada uma das medidas do presente 

programa de apoio. 

São consideradas Instituições de Âmbito Cultural: 

a) Associações/Clubes de âmbito cultural e Recreativo; 

b) Cooperativas; 

c) Entidades públicas e pessoas coletivas de utilidade pública; 

d) Associações cívicas. 

 
O programa em questão visa a prossecução de dois grandes objectivos: 
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1) Estimular a produção cultural de qualidade; 

2) Salvaguardar os traços essenciais da cultura e património locais. 

 
Estão identificadas no concelho as seguintes entidades de âmbito cultural: 

AL Teatro – Teatro do Arade, Associação Cultural 
A Ponte Colorida - Associação de Intercâmbio Cultural 
Associação Al Mouatamid Ibn Abbad 
Associação Amigos de Armação 
Associação Amigos do Enxerim 
Associação Arte Xelb 
Associação Cultural e Social do Algoz 
Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa 
Associação das Comunidades de Tunes 
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Silves "Pé de Vento" 
Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves 
Associação Desportiva e Cultural de Tunes 
Associação Desportiva e Cultural Silgarmar 
Associação dos Amigos da Barragem do Arade 
Associação Falajar 
Associação Grupo Amigos da Pedreira 
Associação Grupo Amigos de Messines 
Associação Patrimonial do Algoz 
Associação Raks Al Amar 
Associação Recreativa e Cultural da Amorosa 
Associação Sol da Terra 
Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra 
Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines 
Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves 
Centro Paroquial de Pêra 
Clube de Instrução e Recreio Tunense 
Clube de Futebol “Os Armacenenses” 
Clube Ornitológico de Silves 
Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim 
Penedo Grande – Associação Cultural para a Educação no Algarve 
Polis Apoteose - Associação 
Racal Clube 
Rancho Folclórico de S. Bartolomeu de Messines 
Serrano Futebol Clube - Associação Desportiva e Cultural 
Sociedade Filarmónica Silvense 
Sociedade Instrução e Recreio Messinense 
Sociedade Instrução e Recreio de São Marcos da Serra 
Sociedade Recreativa Alcantarilhense 
Xelb Land – Associação Cultural e Recreativa 

 
Fonte: CMS, DCTP – Setor de Cultura, 2016 

 

 
Na área do Associativismo importa então apresentar a análise SWOT, e a interação entre pontos fortes, fracos, 

ameaças e oportunidades:



 
     

 

 

114 

             Diagnóstico Social - Silves 

ANÁLISE SWOT 
Associativismo  

Oportunidades 
 PAMAD  
 PAAJU 
 PAIAC 
 Existência de várias Instalações desportivas  
 Existência de várias Instalações culturais  
 Existência de transportes municipais 
 Programas de Responsabilidade social 

Ameaças 
 Falta de articulação entre instituições 
 Desconhecimento dos meios e recursos por parte das 

associações 
 Pouco Interesse Político em apoiar / dinamizar as 

instalações culturais existentes 
 

Pontos Fortes 
 Existência de algum trabalho voluntário; 
 Existência de atividades desportivas e culturais 

diversificadas 

INTERACÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Possível aproveitamento das instalações desportivas 
existentes com as atividades desenvolvidas pelas diversas 
Associações; 
 Melhoria e abertura dos espaços culturais para 
possibilitar uma maior dinâmica cultural contínua; 
 Possibilidade do Município apoiar as atividades com 

cedência de transportes aos participantes; 
 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Falta de não aproveitamento dos recursos humanos e 
culturais existentes nas Associações 
 

Pontos Fracos 
 Reduzido dinamismo associativo 
 Dirigentes associativos sem formação 
 Atividades pontuais e não continuadas 

especialmente na cultura 
 Reduzidos recursos ao nível dos Transportes o 

que dificulta a mobilidade dos participantes  
 Subsidio-Depedência 

INTERACÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Fraco aproveitamento dos recursos existentes 
 Possibilidade de desenvolvimento de atividades que 

sejam subsidiadas através de Empresas apelando à sua 
Responsabilidade Social 

INTERACÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 Falta de voluntários interessados em colaborar com 

as Associações; 
 Desinteresse e desabituação do eventual público-alvo 

por atividades culturais/desportivas 
 Encerramento de algumas Associações por falta de 

recursos  
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IX – INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

1. IPSS’s do Concelho 

 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) são instituições constituídas sem fins lucrativos, por 

iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça 

entre os indivíduos, e com o objectivo de facultar respostas de ação social, designadamente no apoio a crianças, 

jovens e suas famílias, na proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, na promoção e proteção na saúde, através 

da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e na promoção da educação e formação 

profissional dos cidadãos.  

Há semelhança do que decorreu com as Associações, o Município criou um Programa de Apoio a Instituições de 

Intervenção Social - PAIIS, possibilitando um apoio económico e assim um maior conhecimento, acompanhamento e 

proximidade ao trabalho das IPSS’s. 

As IPSS’s existentes no concelho prestam respostas nas seguintes áreas:  

 

Gráfico nº 23 – Respostas Sociais por instituição no Concelho de Silves  

 

 
Fonte: CMS, DEDJAS–PAIIS, 2016; ISS,IP – Centro Distrital de Faro, 2016 

 

 

Para além das respostas sociais identificadas, importa ainda referir que existem duas Unidades de Cuidados 

Continuados (Santa Casa da Misericórdia de Silves – IPSS e Quinta de São Sebastião de Algoz – Entidade Privada), 

sete entidades respondem com apoio social, alimentar e vestuário e uma presta apoio a crianças e jovens com 

deficiência. 
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Ao nível das principais respostas sociais, para infância e para os idosos, as taxas de cobertura são as seguintes: 

 

Quadro nº 68 – Taxas de cobertura em respostas de infância e idosos 

Resposta Social Taxa de Cobertura Silves 

Primeira Infância 50,3 % 

Idosos 6,9 % 

Fonte: ISS,IP/ Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2015 

 
 

Através do Portal da Carta Social, é possível encontrar os conceitos das respostas sociais existentes: 

 

Creche 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza socio-educativa, para acolher crianças até aos três anos 

de idade, durante o período diário correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda 

de facto, vocacionada para o apoio à  criança e à  família. 

 

Estrutura Residencial para Idosos 

Considera-se estrutura residencial para pessoas idosas, o estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de 

enfermagem. A estrutura residencial pode assumir um das seguintes modalidades de alojamento: a) Tipologias 

habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e c) Tipologias habitacionais em conjunto 

com o alojamento em quartos. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou 

as atividades da vida diária. 

 

Estabelecimento de Educação Pré-escolar 

Resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe 

atividades educativas e atividades de apoio à  família. 

 

Centro de Dia 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sociofamiliar. 
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Centro de Atividades de Tempos Livres 

Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona atividades de lazer a crianças e jovens a 

partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através 

de diferentes modelos de intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas 

e multiatividades, podendo desenvolver, complementarmente, atividades de apoio à  família. 

 

Intervenção Precoce 

Resposta desenvolvida através de um serviço que promove o apoio integrado, centrado na criança e na família 

mediante ações de natureza preventiva e habilitava, designadamente do âmbito da educação, da saúde e da ação 

social. 

 

Centro de Apoio Familiar e Acolhimento Parental 

Resposta social, desenvolvida através de um serviço, vocacionada para o estudo e prevenção de situações de risco 

social e para o apoio a crianças e jovens em situação de perigo e suas famílias, concretizado na sua comunidade, 

através de equipas multidisciplinares. 

 

Refeitório/Cantina Social 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao fornecimento de refeições, em especial a indivíduos 

economicamente desfavorecidos, podendo integrar outras atividades, nomeadamente de higiene pessoal e 

tratamento de roupas. 

 

Já no que respeita a outras respostas existentes, poderão ser clarificados alguns conceitos: 

   

 Cuidados Continuados 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem como objetivo prestar cuidados de saúde e de apoio social 

de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de 

dependência. Os Cuidados Continuados Integrados estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a 

sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra.  

 

 Apoio Alimentar, vestuário, mobiliário 

Apoio prestado no âmbito das medidas/apoios do FEAC (Fundo Europeu de Apoio a Carenciados), Banco Alimentar e 

Cruz Vermelha. Este apoio é prestado aos agregados familiares acompanhados pelas instituições e é entregue de 

acordo com as necessidades das famílias e mediante disponibilidade dos artigos. 
 

 Apoio a Crianças/Jovens com deficiência 

Respostas direcionadas a crianças/jovens que apresentam maior vulnerabilidade social, por apresentarem 

problemas intelectuais ou de mobilidade. 
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1.1. Associação Humanitária de São Marcos da Serra 

A Associação Humanitária de São Marcos da Serra é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 

Dezembro de 2003, cujo foco de atuação se direciona aos idosos da freguesia em situação de risco, ou de perda de 

independência por período temporário ou permanente. 

 

1.2. Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve - APEXA 

A APEXA é uma IPSS fundada em 2003, tendo como objetivo principal contribuir para inclusão da pessoa excepcional 

nas áreas da educação, formação, saúde, lazer, desporto, trabalho e inclusão social, promovendo assim o direito à 

igualdade de oportunidades.  

O trabalho desenvolvido está virado para a dinâmica da inclusão e melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

necessidades especiais e/ou em desfavorecimento social, pondo ao dispor das pessoas excepcionais um conjunto de 

valências para facilitar a integração na comunidade, destacando-se as valências de Desporto Adaptado, Atelier de 

Arte e Criatividade, Gabinete de Intervenção Social, Gabinete de Integração Socio-Profissional, Intervenção Precoce 

e candidatura vencedora aos mais diversos projetos sociais tais como o Programa Escolhas, a SIC Esperança e o 

movimento Mais para Todos 

1.3. Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines 

A Casa do Povo de S. B. de Messines é uma Associação de Utilidade Pública, registada como IPSS em 1999. Trata-se 

de uma instituição sem fins lucrativos com grandes preocupações nas áreas social, educativa, cultural, desportiva e 

de lazer, que tem como objetivo promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade, atuando através de 

uma estrutura polivalente de vocação social global, que abrange atividades e serviços que visam a promoção e 

integração social dos indivíduos e das famílias, fomentando a sua participação e voluntariado. 

 

Principais Projetos: 

- Sorrir M 

A Plataforma Necessidades Especiais Sorrir M pretende vir a ser uma resposta inovadora e especializada às 

diferentes carências sentidas na freguesia e no concelho. Um serviço composto por uma equipa multidisciplinar, 

onde desde a raiz do projeto o trabalho em Rede com as várias entidades do concelho é contemplado, uma resposta 

que concretiza a criação e valorização de uma modalidade de reabilitação social, imprescindível ao processo de 

desenvolvimento de competências da pessoa com deficiência e incapacidade com vista à sua autonomia, numa ótica 

de inclusão social, disponibiliza ainda serviços de capacitação e suporte às suas famílias ou cuidadores informais. 

O objetivo estratégico da Casa do Povo será desenvolver uma resposta social inclusiva que satisfaça as necessidades 

da população portadora de deficiência e incapacidade, ao nível das questões de autonomia, reabilitação e 

acompanhamento social, assim como suporte às suas famílias ou cuidadores informais. 

 

- Plataforma Jovem: Geração M, Juventude Viva (Para desenvolvimento a curto prazo) 

 O objetivo estratégico da Casa do Povo será desenvolver um projeto juvenil inclusivo que satisfaça as expetativas e 

necessidades dos jovens da freguesia e da comunidade educativa e social de São Bartolomeu de Messines. 



 
     

 

 

119 

             Diagnóstico Social - Silves 

O projeto visa assim a criação de espaços de convívio, desenvolvimento de ações de prevenção e informação, 

criação de clubes temáticos (Fotografia, Vídeo, Teatro, Dança ou outros), promoção de projetos de intercâmbio 

jovem nacional e internacional e criação de uma maior proximidade entre a Escola E. B. 2,3 João de Deus e a 

Plataforma Jovem. 

 

1.4. Centro Cultural e Social João de Deus de São Bartolomeu de Messines 

O Centro Cultural e Social João de Deus é uma Associação de Utilidade Pública, fundada em Abril de 1988 e surge 

como meio de resposta às necessidades da Terceira Idade da freguesia de São Bartolomeu de Messines.  

 

1.5. Centro Paroquial de Pêra 

O Centro Paroquial de Pêra é uma IPSS de origem canónica. Dá seguimento ao trabalho desenvolvido pela da Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Pêra, nomeadamente a nível cultural e de apoio social. 

Apoia ainda logisticamente a Fábrica da Igreja, tendo como sede o Edifício do Centro Pastoral de Pêra, que 

contempla as valências religiosa, cultural e social. 

O Centro Paroquial de Pêra IPSS presta apoio alimentar e psicossocial, bem como serviços de apoio domiciliário. 

Conta ainda disponibilizar outras  valências que se revelem necessárias para o bem estar comunitário. 

 
1.6. Centro Social Espaço Aberto de Pêra 

Criado em Dezembro de 1991, o Centro tem como principais finalidades a promoção cultural e social da população 

da freguesia de Pêra, apoiando essencialmente crianças a partir dos primeiros meses de vida.  

 

1.7.Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Silves-Albufeira 

Fundada a 9 de Abril de 1979, a Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Silves – Albufeira é uma instituição 

humanitária não governamental, de carácter voluntário e de interesse público. Tem como missão prestar assistência 

humanitária e social (especialmente aos mais vulneráveis), prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo 

para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. A CVP tem duração ilimitada e goza dos benefícios inerentes 

às instituições de utilidade pública e instituições particulares de solidariedade social. 

A Delegação de Silves-Albufeira tem como principal foco de intervenção famílias economicamente desfavorecidas, 

idosos e população em risco de exclusão social. O objetivo do trabalho desenvolvido, passa por dar resposta a 

situações de pobreza, solidão e vulnerabilidade, através do atendimento/acompanhamento social, apoio alimentar, 

vestuário e mobiliário. 

 

Principais Projetos: 

 

• Portugal Mais Feliz 

O Programa “Portugal Mais Feliz” é um projeto que pretende dar resposta a famílias carenciadas através da procura 

de soluções que melhorem as condições de vida dos agregados no seu todo. Assim sendo, os pressupostos do 
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projeto passam pela promoção da autonomia, inserção, formação escolar e profissional e apoio financeiro das 

famílias, em áreas como a alimentação, o desenvolvimento de competências, saúde e a negociação de créditos e/ou 

dividas.  

 

• Banco de Ajudas Técnicas 

Equipamentos destinados ao reforço da mobilidade e autonomia da população com maior vulnerabilidade física. A 

atribuição dos equipamentos é feita mediante pedido, disponibilidade, assim como a aceitação do Regulamento: 

Banco de Ajudas Técnicas e valores de aluguer.  

 

• Academia Sénior 

A Academia Sénior é um projeto desenvolvido com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida de 

pessoas com mais de 65 anos através da troca de experiências e do convívio entre participantes, no incentivo à 

participação ativa da população sénior da Freguesia de São Marcos da Serra em torno de atividades lúdicas, culturais 

e recreativas. 

 

• Revive Mais 

Projeto de parceria entre a Cruz Vermelha Portuguesa e os Estabelecimentos Prisionais, onde os voluntários e 

profissionais da Delegação de Silves – Albufeira, prestam apoio aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Silves, 

com o objetivo de fomentar a aquisição de competências pessoais, familiares, sociais e profissionais. As principais 

ações incidem no apoio à reinserção social e empregabilidade, promoção e educação para a saúde, apoio 

psicossocial, e formação em primeiros socorros. 

 

• Teleassistência 

A Teleassistência é um serviço telefónico de apoio para dar resposta imediata e personalizada em qualquer situação 

de urgência, solidão e segurança. Pretende-se com este serviço promover a melhoria da qualidade de vida, saúde e 

auto-estima dos seus utilizadores. Disponível em equipamento fixo (analógico) e móvel, 24 horas por dia, 365 dias 

por ano. 

 

• Oficina Móvel Sénior  

A Oficina Móvel Sénior é um projeto embrionário que visa suprir as carências habitacionais diagnosticadas na 

Freguesia de São Marcos da Serra. O objetivo é dar resposta às necessidades de cada família, na procura de soluções 

personalizadas para a degradação habitacional em que vivem, em áreas como pequenas reparações, 

nomeadamente: carpintaria, bricolage, canalização; substituição de equipamento de primeira necessidade: 

frigorifico, fogão ou pequenas construções que facilitem as acessibilidades. Oficialmente iniciará em 2016. 
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1.8. Instituição Amigos dos Pequeninos 

A IPSS Amigos dos Pequeninos de Silves é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, cujo objectivo 

elementar é promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, articulando com as diversas áreas do 

desenvolvimento, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário, numa 

perspectiva de educação para a cidadania. 

A instituição dá resposta a crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 10 anos de idade, do concelho 

de Silves e zonas limítrofes.  

A Resposta Social de Intervenção Precoce na Infância “Bem Crescer” abrange crianças, entre os 0 e os 6 anos de 

idade, com alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitam a participação nas atividades típicas para a 

respectiva idade e contexto social, ou em risco grave de atraso de desenvolvimento, assim como as suas famílias.  

 
1.9.Instituição Castelo de Sonhos 

Constituída como Associação em 1999 e posteriormente, reconhecida como IPSS em Março de 2002, assume como 

matriz orientadora do seu trabalho, responder e procurar minimizar situações de pobreza instalada, de cariz 

biológico, social, psicológico, afectivo, económico-financeiro e inclusão socioprofissional na comunidade, 

nomeadamente através do apoio social, no âmbito da Habitação, Saúde, Alimentação, Vestuário, Educação e 

Emprego. 

A Associação tem como principal âmbito de actuação o apoio à criança na área da educação e da saúde, prevenção 

de todas as situações de risco social, físico, psicológico e moral, bem como o apoio social e cuidados diversificados 

no domicílio, visando a melhoria da qualidade de vida, designadamente das populações em situação de 

dependência, pobreza e exclusão social.  

Actividade implementada monitoriza-se face aos seguintes objectivos gerais: 

 Minimizar situações de pobreza; 

 Prevenir, identificar e intervir em situações consideradas de risco social, físico, psicológico e moral sobre 

crianças e Jovens; 

 Apoiar socialmente as famílias e idosos, visando a melhoria da qualidade de vida quotidiana. 

 
 1.10. Jardim Escola João de Deus – São Bartolomeu de Messines 

A Associação de Jardins-Escola João de Deus é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como 

princípios gerais a pedagogia que se rege pela metodologia João de Deus.  

O Jardim-Escola João de Deus de São Bartolomeu de Messines dá resposta a crianças com idades compreendidas 

entre os 5 meses e os 10 anos de idade, dos Concelhos de Silves, Albufeira e Loulé. 

 
1.11. Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha 

A Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha, Instituição Particular de Solidariedade Social, iniciou em 1991 as suas 

respostas aos idosos da freguesia de Alcantarilha e em 1994 inaugurou as valências direccionadas à infância. 
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1.12. Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra 

A Irmandade da Misericórdia de Armação de Pêra, também denominada por Santa Casa da Misericórdia de Armação 

de Pêra, é uma associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica, com o objectivo de satisfazer 

nomeadamente carências sociais e praticar actos de culto católico, de harmonia com o espírito tradicional, 

informado pelos princípios da doutrina cristã. 

A Instituição constituída com sede na freguesia de Armação de Pêra, onde exerce a sua ação, encontra-se 

reconhecida como IPSS desde 1990 na valência Lar e em 1999 nas valências creche, Jardim de Infância e CATL. A 

Instituição desenvolve a sua actividade prioritariamente no campo da segurança social, nomeadamente apoio a 

idosos e à infância.  

 
1.13. Santa Casa da Misericórdia de Silves 

A Santa Casa da Misericórdia de Silves é uma associação de fiéis de existência secular, que tem como objectivo 

satisfazer carências sociais e de praticar actos de culto católico regendo-se pelo compromisso da irmandade, 

aprovados em Abril de 1989. Tendo iniciado as suas acções de apoio social, estende-se hoje por um conjunto de 

valências que pretendem de forma integrada ajudar a resolver/minimizar os problemas sociais da 

freguesia/concelho. 

 

No concelho existem vários tipos de intervenção ao nível social, nem sempre suficientes face às necessidades 

detetadas no território. 

Quadro nº 69 – Capacidade por valência/instituição 

  

Resposta Social 

 

Capacidade 

Associação Humanitária de S. M. 
Serra 

Serviço de Apoio 

Domiciliário 

20 

Centro de Dia 45 

Cantina Social * 65 

APEXA Apoio Social ** 10 

Casa do Povo Alcantarilha, Pêra e 

Armação de Pêra (1) 

Apoio Social ** 20 

Casa do Povo de  

S.B. Messines 

Creche 46 

Educação Pré-Escolar 50 

CATL 120 

AEC’s ** 789 

Apoio Social/ Banco 

Alimentar ** 

170 

Cantina Social* 100 
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Projeto Sorrir M** 20 

Centro Cultural e Social João de 

Deus de S. B. Messines  

Serviço de Apoio 

Domiciliário 

40 

Centro de Dia 50 

ERPI 30 

Centro Social Espaço Aberto de 

Pêra 

Creche 40 

CATL 35 

Cantina Social* 100 

Cruz Vermelha – Centro 

Humanitário de Silves-Albufeira 

Apoio alimentar e 

acompanhamento social** 

244 

Instituição Amigos dos Pequeninos 

de Silves 

Creche 88 

Educação Pré-Escolar 138 

CATL 100 

Intervenção Precoce na 

Infância 

74 

Instituição Castelo de Sonhos CAFAP 100 (Agregados 

Familiares) 

Loja Social / Banco 

Alimentar** 

2000 + 96 

Jardim Escola João de Deus de S.B. 

Messines 

Creche 41 

Educação Pré-Escolar 35 

Santa Casa da Misericórdia de 
Alcantarilha 

Creche 20 

Educação Pré-escolar 50 

CATL 40 

Serviço Apoio Domiciliário 25 

Centro de Dia 26 

ERPI 35 

Cantina Social* 80 

Santa Casa da Misericórdia de 
Armação de Pêra 

Creche 60 

Educação Pré-Escolar 50 

CATL 60 

ERPI 60 

Santa Casa da Misericórdia de 

Silves 

Creche 70 

Pré-Escolar 75 

Sala de Estudo** 28 

Serviço de Apoio 

Domiciliário 

50 
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Centro de Dia 60 

ERPI 50 

Cuidados Continuados** 20 

Cantina Social* 65 

Apoio Domiciliário 

Integrado 

5 

Protocolo RSI 100 (Agregados 

Familiares) 

*Programa de Emergência Alimentar 

** Intervenção não tutelada no âmbito da Segurança Social 

(1) Sem estatutos de IPSS 

Fonte: CMS – DEDJASS, Setor Ação Social, 2016; Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Gabinete de 

Estratégia e Planeamento, ISS, IP – Centro Distrital de Faro, 2016 

 

 

Dadas as dimensões do concelho as respostas sociais não chegam a todas as freguesias, Algoz e Tunes destacam-se 

pela inexistência de qualquer respostas social, criando alguns constrangimentos no território, supridos 

pontualmente pela Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha. 

A Freguesia de São Marcos da Serra não dispõe de respostas direcionadas à infância, originando muitas vezes a fuga 

dos casais jovens para outras freguesias do concelho, ou concelhos limítrofes, que permitam responder à 

necessidades de apoio às crianças. Também e por se tratar de uma freguesia bastante envelhecida é sentida a 

necessidade de uma resposta de ERPI – Estrutura Residencial para Idosos. 

É nas freguesias de Silves e São Bartolomeu de Messines que se concentram a maioria das repostas sociais do 

concelho. 

De salientar que a área da Saúde/Deficiência mental encontra-se a descoberto, sendo considerada uma área de 

grande necessidade de intervenção no concelho. 
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Gráfico nº 24 - Respostas/apoios sociais por freguesia 

 
 

Fonte: CMS – DEDJASS, Setor Ação Social, 2016; ISS,IP – Centro Distrital de Faro, 2016 

 

 

Segundo dados do ISS, IP de 2015, em 2014 a taxa de cobertura dos equipamentos sociais no concelho na área da 

primeira infância é de 50,3% e de 6,9% nos idosos. 

 

Quadro nº 70 - Recursos das IPSS’s 

                    
Valência 

 
 
 
Instituição 

  
Infra-estruturas 

 
Transportes 

Co
zi

nh
a 

Re
fe

itó
rio

 

G
in

ás
io

 

Pa
rq

ue
  

In
fa

nt
il 

Sa
la

 
Po

liv
al

en
te

 

Al
oj

am
en

to
 –

 
qu

ar
to

s 

Sa
la

 d
e 

fo
rm

aç
ão

 

O
ut

ra
s 

Au
to

ca
rr

os
 

Vi
at

ur
as

 
lig

ei
ra

s 

Associação 
Humanitária de 
São Marcos da 
Serra 

1 1 - - 1 - - - - 2 (9 lugares) 
 1 (3 lugares) 

Casa do Povo de 
S.B. Messines 

1 1 1 1 1 6 2 1 1 (27 
lugares) 

3 (9 lugares) 
1 (2 lugares) 

Centro Cultural e 
social João de 
Deus de S.B. 
Messines 

1 1 - - 1 - - - - 2 (9 Lugares) 
1 (7 lugares) 
 4 (2 lugares) 

Centro Paroquial 
de Pêra 

1 1 - -     - 1 (2 lugares) 

Centro Social 
Espaço Aberto 
de Pêra 
 

1 1 - 1 1 - - - - - 
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Cruz Vermelha - - - - - - - - - 7 
(Ambulância

s) 
1 Posto 
Médico 
6 (2 e 5 
lugares 

 
Instituição 
Amigos dos 
Pequeninos de 
Silves 

1 2 1 1 2 - - - 1 (27 
lugares) 

2 (9 Lugares) 

Instituição 
Castelo de 
Sonhos 

- - - - 1 - - 4 - 1 (9 lugares) 
3 (2 e 3 
lugares 

Jardim Escola 
João de Deus de 
S.B. Messines 

1 1 1 1 1 - - 3 - - 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Alcantarilha 

2 2 - 1 2 - - - - 3 (9 lugares) 
 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Armação de Pêra 

2 2 1 1 2 - - 3 - 3 (9 lugares) 
1 (comercial) 

Santa casa da 
Misericórdia de 
Silves 

2 5 2 1 2 - - - 1 (16 
lugares) 

 

6 (9 lugares) 
4 (2 e 5 
lugares) 

Fonte: CMS, PAIIS – 2016 

 

 

Quadro nº 71 - Entidades / Valências 

                    
Valência 

 
 
 
Instituição Cr

ec
he

 

Pr
é-
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r 

CA
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r d

e 
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os
os

 

Ce
nt

ro
 d

e 
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a 
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o 
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m
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io
 

Ap
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o 
Al

im
en
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r 

Ap
oi

o 
co

m
 

ve
st
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rio

 

Ap
oi

o 
co

m
 

m
ob
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ár

io
 

CA
FA

P 

In
te

rv
en

çã
o 

Pr
ec

oc
e 

Cu
id

ad
os

 
Co

nt
in

ua
do

s 

At
en

di
m

en
to

 
e 

Ap
oi

o 
So

cia
l 

Associação 
Humanitária de 
São Marcos da 
Serra 

             

APEXA              
Cáritas 
Paroquial de 
SBMEssines 

             

Casa do Povo 
de Alcantarilha, 
Pêra e Armação 
Pêra 

             

Casa do Povo 
de S.B. 
Messines 

             

Centro Cultural 
e Social João de 
Deus de S.B. 
Messines 

             

Centro 
Paroquial de 
Pêra 

             

Centro Social 
Espaço Aberto 
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de Pêra 
Conferência S. 
Vicente de 
Paulo 

             

Cruz Vermelha              

Instituição 
Amigos dos 
Pequeninos de 
Silves 

             

Instituição 
Castelo de 
Sonhos 

             

Jardim Escola 
João de Deus de 
S.B. Messines 

             

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Alcantarilha 

             

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Armação de 
Pêra 

             

Santa casa da 
Misericórdia de 
Silves 

             

Refood Algoz-
Tunes 

             

Fonte: CMS – DEDJASS, Setor Ação Social, 2016; ISS,IP – Centro Distrital de Faro, 2016 

Resumidamente as respostas sociais existentes no concelho com acordo de cooperação são as seguintes: 

 

Quadro nº 72 – Nº de respostas e utentes por freguesia 

Concelho Nº de Respostas Sociais Nº de utentes com acordo 

Alcantarilha e Pêra 10 451 

Algoz e Tunes 0 0 

Armação de Pêra 4 230 

São Bartolomeu de Messines 9 471 

São Marcos da Serra 3 130 

Silves 12 900 

Total 38 2182 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Faro, 2016 

 

No concelho existem ainda duas entidades privadas que prestam apoio ao seguinte nível: 

 

Quadro nº 73 - Entidades Privadas 

Estação dos Pequeninos de Silves Creche 83 

Quinta S. Sebastião ERPI 31 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Faro, 2016 
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À semelhança do Desporto, Cultura e Juventude a Câmara Municipal disponibiliza um programa de apoio 

direcionado às entidades que direcionam a sua intervenção no concelho ao apoio social.  

São objetivos do PAIIS – Programa de Apoio a Instituições de Intervenção Social: 

√ Dotar as Instituições do Concelho de mais e melhores respostas sociais, de acordo com as necessidades da 

comunidade; 

√ Proporcionar às Instituições de intervenção social meios para a melhoria da qualidade dos seus serviços e para 

a realização de um trabalho que lhes permita atuar com base na noção de desenvolvimento sustentável; 

√ Assegurar uma lógica criteriosa, coerente e equilibrada, dentro das possibilidades da Autarquia, na atribuição 

de apoios às Instituições do Concelho.  

 

O PAIIS apoiou em 2016 as seguintes entidades: 

 

» Amigos dos Pequeninos de Silves 

» APEXA- Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve 

» Associação Humanitária de São Marcos da Serra 

» Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines 

» Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra 

» Castelo de Sonhos de Silves 

» Centro Cultural e Social João de Deus de São Bartolomeu de Messines 

» Centro Paroquial de Pêra 

» Centro Social Espaço Aberto de Pêra 

» Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Silves e Albufeira 

» Jardim Escola João de Deus de São Bartolomeu de Messines 

» Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha 

» Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra 

» Santa Casa da Misericórdia de Silves 

 

No que respeita a pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, é possível verificar as seguintes interações: 
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ANÁLISE SWOT 
IPSS’s 
 

Oportunidades 
 Politicas Sociais Governamentais de apoio à Infância e à Terceira 
Idade para a criação / ampliação das respostas sociais, através de 
candidaturas a financiamentos de âmbito nacional (Portugal 
2020) 
 Responsabilidade Social 

Ameaças 
 Insuficiência de alternativas em termos de respostas sociais 
 Normas pouco flexíveis à criação de respostas não 
normalizadas 
 Fraca articulação entre as respostas institucionais e as 
necessidades locais  
 Desconhecimento de respostas e recursos sociais existentes 
por parte da população  
 Diminuição dos acordos 

Pontos Fortes 
 Resposta a várias faixas etárias 
 Resposta a várias problemáticas 
 Projetos desenvolvidos pelas Instituições 
 Autonomia de Gestão 
 Flexibilidade na Gestão dos Recursos 
 Criação de Receitas Próprias – Auto-Fianciamento 
 Implementação do Sistema de gestão da qualidade em 
Instituições do concelho 

Pontos Fortes / Oportunidades 
INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
 
 Ampliação das Respostas Sociais na área da infância e Terceira 
Idade 
 Melhorar a qualidade da Gestão das IPSS – Trabalhar para a 
Certificação 

INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
Pontos Fortes / Ameaças 
 
 Sobreposição de Respostas Sociais 
 Fraca Rentabilização do Recursos Existentes 

Pontos Fracos 
 Reduzido interesse dos sócios pelo trabalho executado 
pelos Corpos Gerentes   
 Falta de dinamismo e rotatividade nos cargos diretivos 
 Dirigentes associativos e Técnicos sem formação 
específica 
 Forte dependência financeira dos acordos e subsídios de 
parceiros 
 

Pontes Fracos / Oportunidades 
INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
 
Formação dos Dirigentes e Técnicos 
 Oportunidade de ampliar as respostas sociais com as medidas 
de financiamento existentes 
 Explorar a Responsabilidade Social das Empresas de forma a 
combater a subsidio-dependência 

Pontes Fracos / Ameaças 
INTERAÇÕES A ANULAR 
 
 Aumento da probabilidade de encerramento de algumas 
valências 
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X - DINÂMICAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL /AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE 

 

 

O sistema de Segurança Social, que de acordo com a Lei 4/2007 de 16 de Janeiro é designado por sistema de 

proteção social de cidadania e tem como objetivo garantir os direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de 

oportunidades, bem como promover o bem-estar e a coesão social.  

O Sistema divide-se em três subsistemas: 

 Subsistema de Ação Social (Serviços e equipamentos sociais; Programas de combate à pobreza, disfunção, 

marginalização e exclusão sociais; Prestações pecuniárias, de carácter eventual e em condições de 

excepcionalidade; Prestações em espécie); 

 Subsistema de Solidariedade (Prestações de rendimento social de inserção; Pensões sociais; Subsídio social de 

desemprego; Complemento solidário para idosos; Complementos sociais; Outras prestações); 

 Subsistema de Proteção Familiar (Doença, Maternidade, paternidade e adopção; Desemprego; Acidentes de 

trabalho e doenças profissionais; Invalidez; Velhice; Morte). 

Este sistema visa a prossecução de vários objectivos, designadamente: 

- Garantir prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho; 

- Assegurar a compensação de encargos familiares; 

- Assegurar direitos essenciais, prevenindo e contribuindo para erradicar formas de pobreza e exclusão social. 

Assim, através dos mesmos é possível responder a questões como: Invalidez, Velhice e Sobrevivência, Prestações 

Familiares, Rendimento Social de Inserção, Desemprego e Apoio ao Emprego, Doença, Maternidade e Apoio às 

Vítimas de calamidades (fogos/cheias). 

 

1. Rendimento Social de Inserção no Concelho de Silves 

 

Tendo em conta as caraterísticas do concelho, este é sem dúvida o tema de maior relevância no contexto do Sistema 

de Proteção Social de Cidadania/ Subsistema de Solidariedade.  

 

1.1. RSI – Combate à Pobreza 

 

 O R.S.I. é por excelência o instrumento central da política de combate à pobreza e à exclusão, através da atribuição 

de prestações pecuniárias, cujos montantes são fixados por lei, com o objetivo de garantir as necessidades vitais dos 

beneficiários, de modo a assegurar direitos básicos de cidadania. No âmbito das condições de atribuição da 

prestação de RSI e sempre que se mostre ajustado, o beneficiário deverá assumir um compromisso contratualizado 

de inserção e do seu efetivo compromisso. 

Em 2015 beneficiavam da medida 109 famílias, correspondente a 251 beneficiários.   
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A avaliação dos requerimentos resulta no seu deferimento sempre que se encontram reunidas as condições de 

atribuição definidas legalmente. Sempre que esses requisitos sejam inexistentes, procede-se ao indeferimento dos 

respetivos requerimentos. A taxa de indeferimento dos requerimentos tem vindo a assumir progressivamente 

valores mais elevados, o que traduz e reforça o sistemático rigor com que os processos são avaliados pelos serviços 

competentes. Daqui resulta uma tendência para a diminuição do número de famílias a receber este tipo de 

prestação. 

 

1.2. R.S.I. - Programas de Inserção  

  

 O Rendimento Social de Inserção para além de garantir o direito a um nível mínimo de subsistência dos cidadãos 

sem recursos, visa fundamentalmente conferir competências sociais e profissionais que permitam a sua inserção 

efectiva, através da contratualização entre os próprios e os serviços da comunidade – Programa de Inserção - sendo 

o seu objectivo último a autonomização social e económica dos cidadãos. 

As áreas privilegiadas dos Programas de Inserção são por ordem decrescente a Ação Social, o Emprego/Formação 

Profissional, a Educação/CQEP, a Saúde e a Habitação. 

 

Quadro nº 74  - Áreas de Inserção 

Áreas Recursos de inserção 
Ação Social Acolhimento institucional ou 

familiar de crianças e jovens 
Amas/ Creche Familiar/ Creche 

Lares Crianças e Jovens 
Atividades de Tempos Livres 

Famílias de acolhimento para crianças e jovens 
Colónias de férias 
Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Acompanhamento e Educação Sócio-Familiar 
Acolhimento Institucional ou 
Familiar a pessoas idosas 

Famílias de acolhimento para idosos 

Lar para idosos 
Centro de Dia/ Centro de Convívio 

Apoio Domiciliário 
Acolhimento Institucional ou 
Familiar a pessoas 
portadoras de deficiência 

Famílias de acolhimento para deficientes 

Centro de Atividades Ocupacionais – CAO 
Lar Residencial 

Intervenção Precoce 
Acolhimento Institucional ou 
Familiar a problemáticas 
específicas 

Apartamentos de reinserção social para toxicodependentes 

Residências para portadores de HIV-Sida 
Apoio domiciliário a pessoas portadoras de HIV-Sida 

Acolhimento Institucional a 
pessoas com doenças do foro 
mental ou psiquiátrico 

Unidade de Vida Apoiada 

Unidade de Vida Autónoma 

Unidade de Vida Protegida 

Fórum socio-ocupacional 
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Apoio a pessoas em situação 
de dependência 

Unidade de apoio integrado p/ pessoas em situação de 
dependência 
Apoio domiciliário integrado a pessoas com dependência 

Apoio Psicossocial Apoio pessoal e familiar em situação de isolamento social 
Apoio pessoal em situação perca de auto-estima e autonomia 

Acções de apoio à organização da vida quotidiana 
Apoio ao exercício de cidadania 
Apoio familiar: a nível de relações e dinâmicas 

Emprego Informação e Orientação Profissional 
Mercado Social de Emprego Prog. Ocup. Carenciados 

Prog. Ocup. Subsidiados 
Escolas-Oficina 
Prog. Inserção-Emprego 

Empresas Inserção 
Rede-Ajuda 

Emprego Protegido 
Criação de Emprego Prog. Estímulo à oferta de emprego 

Criação de Empresas 
Formação e Emprego Estágios Profissionais 

Bolsas individuais Formação 
Bolsa de Formação por iniciativa do trabalhador 

Colocação em Mercado de Trabalho 
Reabilitação Profissional Preparação pré-profissional 

Readaptação ao trabalho 
Educação Pré-escolar/Jardim de Infância 

Escolaridade Obrigatória 
Ensino Secundário 
Ensino Especial 

Ensino Técnico-Profissional 
Ensino Superior 

Ensino Recorrente 
Educação Extra-Escolar 

Cursos EFA 
Saúde Prevenção Primária Educação para a saúde 

Planeamento Familiar 

Saúde Materna 
Saúde Infantil 

Plano Nacional de Vacinação 
Outros 

Consultas/ Tratamentos Consultas de medicina familiar 

Estomatologia 
Oftalmologia 

Psiquiatria 
Psicologia 

Outras 
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Desintoxicação Alcoolismo 
Toxicodependência 

Habitação Arrendamento Público Programa de Realojamento 

Situação de Emergência 

Arrendamento Privado 
Apoio à Melhoria do 
Alojamento 

Obras de Conservação 
Obras de Beneficiação 

Obras de Adaptação 
Regularização da situação Habitacional 

Formação 
Profissional 

Sistema de Aprendizagem 
Formação Profis. Especial 
Formação Profis. Especial – Programa Constelação 

Formação Profis. Qualificante 
Formação Profis. Não Qualificante 

Qualificação Inicial 
Qualificação Profis. 

Aprendizagem 
Educação e Formação 
Formação Profis, para Desempregados 

Formação Sócio-Profissional 
Cursos Formação-Emprego 

Formação para Grupos Desfavorecidos 
Fonte: ISS,IP/ Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2016 

 

1.3. R.S.I e as Parcerias 

 

O partenariado introduz uma atitude nova na prática profissional baseada num trabalho de cooperação. A 

descentralização do foco de decisão para as comunidades locais onde as situações de exclusão e as relações sociais 

ocorrem, tem como consequência a eficácia da intervenção, por permitir um melhor conhecimento dos recursos 

disponíveis na comunidade bem como uma compreensão mais profunda dos problemas e, consequentemente, a sua 

melhor resolução. 

Os parceiros presentes no Núcleo Local de Inserção (NLI) são a Segurança Social, a Autarquia Local/GIP, o 

Emprego/Formação Profissional, a Saúde e a Educação/CQEP. 

 

 1.4. Abono de Familia para Crianças e Jovens 

 
O Abono de Familia é uma prestação em dinheiro atribuída mensalmente, com o objetivo de compensar os encargos 

familiares respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens. Em 2014 receberam Abono de família 4.372 

crianças/jovens. 
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Gráfico nº 25 - Crianças/jovens com abono por freguesia 
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Fonte: ISS,IP/ Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2015 

 

1.5. C.S.I. – Complemento Solidário para Idosos 

 
O Complemento Solidário para Idosos é uma prestação monetária do Subsistema de Solidariedade, destinada a 

pessoas com baixos recursos. É uma prestação diferencial, ou seja, um apoio adicional aos recursos que os 

destinatários já possuem. 

O C.S.I. destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que possuam recursos anuais inferiores ao valor 

estabelecido, em cada ano e que residam em território nacional, por período não inferior a 6 anos, devendo ainda 

preencher uma das seguintes condições: ser beneficiário de pensão de velhice, sobrevivência ou equiparada; ser 

beneficiário de subsídio mental vitalício ou ser cidadão nacional sem acesso à pensão social. 

Gráfico nº 26 - Beneficiários de CSI por (união) freguesia 
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Fonte: ISS,IP/ Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2015 
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Em 2014 beneficiaram do Complemento Solidário para Idosos no concelho de Silves, 844 pessoas, das quais 59 

estavam integrados em respostas sociais. 

 

 

Quadro nº 75 - Respostas e CSI  

Resposta Social Nº de utentes com CSI 

Centro de Dia 26 

Serviço de Apoio Domiciliário 11 

Estrutura Residencial para pessoas Idosas 22 

Fonte: ISS,IP/ Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2015 

 
 
2. Comissão de Proteção de Crianças de Jovens de Silves 

 
A funcionar em instalações do Município, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Silves é composta por 

representantes de várias Entidades públicas e privadas sedeadas no Concelho, sendo desenvolvido um trabalho 

articulado com dois objectivos: intervenção direta nas situações sinalizadas consideradas de perigo e ações de 

promoção dos direitos e de prevenção de situações de risco, onde o espírito de equipa e dedicação total prevalece 

num trabalho quase de voluntariado, com a colaboração das autoridades administrativas e policiais, bem como 

pessoas singulares e colectivas que para tal sejam solicitadas. 

 

A CPCJ é um Entidade oficial não judiciária, com autonomia funcional, que acompanha todas as crianças e jovens do 

Concelho, consideradas em situação de perigo, tendo como principal objectivo promover os direitos e garantir a 

proteção, das crianças/jovens de forma a proporcionar-lhes bem-estar e um desenvolvimento integral. 

 
Em 2001, a CPCJ acompanhava 35 crianças, em 2010 verificou-se um acréscimo de sinalizações bastante 

significativo, comparativamente a anos anteriores, 199 sinalizações correspondentes a 291 crianças em 

acompanhamento. No primeiro semestre de 2016 a CPCJ acompanhava 105 processos. 
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Gráfico nº 27 - Processos por freguesia 
 
 

 
 
 
 

Fonte: CPCJ, 2016 
 

Já no que respeita a problemáticas – abandono escolar, absentismo, abuso sexual, comportamentos desviantes, 

exposição a comportamentos desviantes, maus tratos, maus tratos psicológicos, negligência, violência doméstica, 

problemas de saúde da progenitora, por freguesia é possível verificar que as problemáticas mais evidentes são as 

seguintes: 

Quadro nº 76 – Problemáticas mais evidentes por Freguesia 

Freguesia Problemática mais evidente 

Alcantarilha Negligência e Violência doméstica/familiar 

Algoz Absentismo e Negligência 

Armação de Pêra Comportamentos desviantes e Violência doméstica/ familiar 

Pêra Comportamentos Desviantes 

São Bartolomeu de Messines Negligência e Absentismo 

São Marcos da Serra Negligência e Abuso Sexual 

Silves Negligência e absentismo 

Tunes Violência Doméstica/ familiar e ao mesmo nível Absentismo, 

comportamentos desviantes e negligência 

 
Fonte: CPCJ, 2016 
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3. Migrantes - Imigrantes 

 

Tendo em conta o cada vez maior número de imigrantes a residir no nosso país, é natural que surjam medidas de 

apoio e proteção aos mesmos, por parte das instituições da sociedade civil e do poder local, dando particular 

atenção à dimensão local do acolhimento e promovendo uma integração de proximidade que articule as diferentes 

respostas institucionais e comunitárias. Com base nesta linha de ideias, foi implementado em Silves o Centro Local 

de Apoio à Integração do Migrante (CLAIM). Este Centro é um dos muitos existentes no País e integra o apoio aos 

imigrantes e emigrantes, tendo como missão proporcionar respostas locais articuladas ao nível das necessidades de 

acolhimento e integração, bem como ajudar a resolver os seus problemas com eficácia e humanidade, contribuindo 

para uma imagem de um Estado de Direito com rosto humano que, cumprindo a Lei, quer acolher bem. 

Em 2015 ocorreram 143 contactos junto do CLAIM de Silves (122 por imigrantes e 21 familiares), evidenciando-se a 

procura do serviço maioritariamente, pelo género masculino (89 pessoas). 

As idades de quem procurou o CLAII variaram entre os 18 anos e os 65, sendo que o maior número de pessoas tem 

idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos. 

 

Quadro n º 77 – Idades dos utentes do CLAIM de Silves 

Faixas etárias Nº de Clientes 

≤ 18 13 

18 - 25 37 

26 – 35 45 

36 – 45 35 

46 – 55 8 

56 – 65 2 

Fonte: CLAIM de Silves, 2015 

 

São variados os assuntos que levam à procura do CLAII, mas a procura do cartão de residência é área de maior 

procura de apoio. 

 

Quadro nº 78 – Tipo de pedido de apoio 

Procura de Apoio Nº de Clientes 

Reagrupamento familiar 2 

Renovação AR temporária 18 

Renovação AR permanente 1 
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AR 3 

Cartão residência 60 

Cidadão Comunitário (certificado) 1 

Cartão residência familiar UE 1 

Contatos 55 

Apoio Social 2 

Fonte: CLAIM de Silves, 2015 

 

No que respeita às Nacionalidades de origem, a Bulgária, Marrocos e Ucrânia, são os Países de maior procura do 

serviço. 

 

Quadro nº 79 - País de origem dos Clientes do CLAIM 

Pais de Origem Nº de Clientes 

Alemanha 1 

Angola 1 

Bangladesh 1 

Bélgica 2 

Bósnia 1 

Brasil 3 

Bulgária 32 

Cabo Verde 4 

China 4 

Cuba 1 

Espanha 1 

Guatemala 2 

Guiné Bissau 2 

Guiné Conacri 3 

Holanda 1 

India 13 

Marrocos 28 
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Moldávia 3 

Nepal 4 

Noruega 1 

Paquistão 2 

Roménia 9 

São Tomé e Príncipe 3 

Ucrânia 18 

Fonte: CLAIM de Silves, 2015 

 

A situação legal das pessoas que procuraram o CLAIM é diferente, evidenciando-se um maior número de quem tem 

Autorização de residência temporária, logo seguido de quem tem passaporte como documento legal. 

 

Quadro nº 80 - Situação Legal  

Situação Legal Nº de Clientes 

Passaporte 36 

Aut. Permanência 2 

Aut Residência 13 

BI/Cartão de Cidadão 28 

Nenhum 8 

Aut residência caducada 4 

Visto caducado 1 

AR Temporária 40 

AR Permanente 8 

Cartão Azul 1 

Cartão residência familiar UE 2 

Fonte: CLAIM de Silves, 2015 
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4.Minorias Étnicas 

 

No concelho existem identificadas três comunidades de etnia cigana, mais concretamente na freguesia de Silves (35 

elementos), São Bartolomeu de Messines (43 elementos) e Algoz (22 elementos).  

Em Silves a comunidade encontra-se alojada em dois bairros sociais, já as comunidades de Algoz e São Bartolomeu 

de Messines residem em barracas de madeira e alvenaria. 

Cerca de 100 indivíduos que vivem maioritariamente do Rendimento Social de Inserção e de atividades esporádicas 

e temporárias. 

Os números e comunidades apresentadas poderão variar, dadas as caraterísticas destes grupos, sendo por vezes 

difícil realizar uma caraterização mais pormenorizada e detalhada sobre a mesma. 

 

5. Violência Doméstica 
 

Muito embora o conceito de violência doméstica se refira a atos violentos que envolvem todos os elementos de um 

agregado familiar, estes actos, na sua esmagadora maioria, são dirigidos contra as mulheres. Trata-se de uma 

problemática crescente, de difícil resolução, porquanto é abordado ainda com um estigma impróprio e as marcas daí 

resultantes revelam-se indeléveis por toda uma vida. 

Todas as pessoas, homens, mulheres, idosos, jovens e crianças podem ser vítimas de violência. Um grande número 

de atos de violência ocorre no seio da família, sendo as mulheres, as crianças e os idosos as vítimas mais frequentes 

de maus-tratos. Entende-se por maus-tratos qualquer forma de agressão física ou moral. Socos, pontapés, agressão 

com armas ou objectos pesados, abandono, expulsão de casa, violência sexual, são algumas das formas de maus-

tratos físicos. Os insultos e humilhações, em público e privado, as ameaças, o abandono moral, a destruição de 

propriedade pessoal e doméstica, são formas de maus-tratos morais. 

Evidenciando-se cada vez mais, está também a violência no namoro e entre pares, área onde o Setor da Juventude 

da Câmara Municipal de Silves tem direcionado a sua intervenção ao nível da prevenção. 

No entanto estas são áreas muito específicas e que por vezes ou não são participadas ou os dados existentes não 

permitem distinguir qual o número total de situações. 

As vítimas de violência doméstica do concelho de Silves, procuram apoio junto da Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima, nos Gabinete de Portimão e Albufeira, muito embora as vítimas mantenham o seu problema escondido, com 

receio do estigma que ainda se associa a esta questão, mas também através da GNR, pelo seu Núcleo de 

Investigação e Apoio a Vitimas Específicas. 

 

5.1. APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

 

A APAV presta resposta aos munícipes de Silves através dos Gabinetes mais próximos, nomeadamente Portimão e 

Albufeira. 

Em 2015 a APAV abriu 65 processos com atendimento, sendo que o crime mais referenciado foi a violência 

domestica (maus tratos físicos e psíquicos). 
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Para além dos processos abertos a APAV continua a prestar apoio a outros anteriores a 2015. 

 

5.2. GNR – Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) 

 

No ano de 2015 foram registadas um total de 94 denúncias no âmbito do crime de violência doméstica no Concelho 

de Silves. Destas, 83 dizem respeito ao crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogo e 11 referem-se a 

outro tipo de violência doméstica. 

Na área do Posto de Armação de Pêra, que engloba a freguesia de Armação de Pêra e a União de Freguesias de 

Alcantarilha e Pêra, registaram-se um total de 40 crimes.  

Na área do Posto de Silves, que engloba a freguesia de Silves e a União de Freguesias de Algoz e Tunes, registaram-

se um total de 29 crimes, e na área do Posto de S.B. de Messines, engloba as freguesias de S. B. de Messines e S. 

Marcos da Serra, registaram-se um total de 25 crimes. 

No que respeita à distribuição por freguesias registou-se o seguinte: 

 

Quadro nº 82 - Crimes por (União) Freguesia 

(União) Freguesia Nº de Crimes 

Armação de Pêra 34 

Alcantarilha e Pêra 4 

Algoz e Tunes 9 

Silves 17 

S. B. de Messines 24 

S. Marcos da Serra 2 

Outras– Fora do Concelho 4 

Fonte: Destacamento Territorial da GNR de Silves, 2015 

 

Quanto às vítimas, de um total de 96 vítimas, com estatuto de vítima atribuído, em virtude de haver 2 crimes onde 
se registaram 2 vítimas, 84 são de sexo feminino e 12 do sexo masculino; 
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No que respeita à idade, distribuem-se da seguinte forma: 

 

Quadro nº 82 - Idade das Vitimas 

Faixa Etária Nº de Vítimas 

≤ 16 anos 2 

16 a 18 anos - 

19 a 24 anos 10 

25 a 34 anos 19 

35 a 44 anos 26 

45 a 54 anos 20 

5 a 64 anos 11 

+ de 65 anos 5 

Desconhecida 3 

Fonte: Destacamento Territorial da GNR de Silves, 2015 

 

Salienta-se ainda a detenção em flagrante delito de 5 indivíduos, pela prática do crime de violência doméstica, no 

Concelho de Silves, aos quais lhe foi aplicado a medida coação de proibição de contacto com a vítima. 

Observação: Os dados apresentados não nos permitem concluir se existem processos comuns, registados nas duas 

respostas (APAV e GNR/NIAVE).  

 
6.Idosos 

 

De uma forma geral, nos últimos anos, tem-se vindo a assistir a um aumento preocupante do envelhecimento da 

população no nosso país. Silves não é excepção. Ao nível dos territórios de Armação de Pêra, Algoz, Alcantarilha, 

Pêra, Tunes, justifica-se uma intervenção planificada, dirigida especificamente a esta faixa da população, devendo 

existir uma colaboração entre todos os serviços sociais da comunidade, com vista ao encaminhamento das situações 

mais vulneráveis.  

Contrariamente às restantes freguesias, nas quais a população idosa isolada não é tão expressiva, na freguesia de 

São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra o envelhecimento é uma área de intervenção que merece a 

máxima atenção. Não sendo propriamente a pobreza o que mais se evidencia (vivem habitualmente de uma 

agricultura de subsistência, dentro de padrões de vida pouco exigentes do ponto de vista material), as pessoas 

vivem muito isoladas.  
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Para combater alguns dos efeitos da solidão e do isolamento, foi pelo Município criado o Projeto Assistência 24 – 

Teleassistência domiciliária, que para além de uma maior segurança aos seus beneficiários permite o acesso ao 

serviço voz amiga, resposta que no todo da intervenção do projeto é a mais solicitada, encontrando-se ao dispor 

vinte e cinco aparelhos. 

Também direcionada a esta área, a GNR dispõe de um projeto designado Idosos em Segurança (apresentado no 

ponto VI - Segurança), que em grande parte é também dinamizado em parceria com a Câmara Municipal. 

Também o Desporto Sénior e os Pólos de Educação ao Longo da Vida, Projetos da Câmara Municipal, permitem uma 

melhor qualidade de vida aos Séniores, não só ao nível físico mas cognitivo.  

 
7. Portadores de Deficiência 

 

De acordo com os Censos 2011, cerca de 16,8% da população residente no concelho apresenta pelo menos uma 

dificuldade. 

 

Quadro nº 83 - População Residente com pelo menos uma dificuldade 
 Total H M População 

Residente 
População com pelo - 

1 dificuldade 

Portugal 17,79 14,67 20,6 10 562 178 1 879 011 

Algarve 15,26 12,87 17,5 451 006 68 824 

Silves (concelho) 16,83 14,64 19,0 37126 6 248 

Alcantarilha 17,26 15,59 18,9 2540 438 

Algoz 13,05 11,35 14,8 3831 500 

Armação 13,9 11,49 16,2 4867 677 

Pêra 16,39 14,35 18,4 2432 399 

S. B. Messines 19,29 17,46 21,1 8430 1 626 

S. M. Serra 23,19 20,2 26,4 1352 314 

Silves 17,37 14,47 20,3 11014 1 913 

Tunes 14,04 12,99 15,1 2660 373 

Fonte: INE, 2011 

 

Das dificuldades apresentadas pela população destacam-se as dificuldades na visão, na audição, na mobilidade mas 

também na memória e concentração, nas dificuldades de autonomia e compreensão. Percentualmente no concelho 

as dificuldades mais registadas são ao níveis da mobilidade e da visão. 
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Quadro nº 84 - Tipo de Dificuldades 

 Ver Ouvir Andar Memória Tomar banho sozinho Compreender 

Portugal 8,7 5,0 9,3 6,2 4,5 3,8 

Algarve 7,6 4,4 7,5 4,9 3,6 3,1 

Silves (concelho) 8,5 5,2 8,6 5,4 4,3 3,4 

Alcantarilha 9,3 5,5 9,1 5,7 4,7 3,9 

Algoz 5,6 3,7 6,9 4,8 3,9 3,4 

Armação 6,7 3,7 6,0 4,4 3,2 2,4 

Pêra 9,0 5,4 7,4 5,2 3,6 3,1 

S. B. Messines 9,8 6,6 10,5 6,3 5,0 4,1 

S. M. Serra 10,4 8,0 13,0 8,0 6,4 4,8 

Silves 9,0 5,3 9,0 5,4 4,4 3,3 

Tunes 7,3 3,6 6,9 4,7 3,5 3,1 

Fonte: INE, 2011 

 

 

Da população residente no concelho com mais de 15 anos, identificada com pelo menos uma dificuldade, os meios 

de sobrevivência são variados, destacando-se a reforma/pensão. 

 

Gráfico nº 28 - Meios de Sobrevivência 
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Fonte: INE, 2011 
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O Município dispõe de um Serviço de Informação e Mediação para pessoas com Deficiência – SIM-PD, resultado de 

uma parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação, destinado a pessoas com alguma dificuldade/ deficiência 

e incapacidade e respectivas famílias, a técnicos que trabalham na área da prevenção, reabilitação e integração 

comunitária das pessoas com deficiência, bem como a instituições e serviços da comunidade, tendo como objectivos 

fundamentais os seguintes: 

 Prestar toda a informação sobre direitos, benefícios e recursos existentes; 

 Proceder ao correcto encaminhamento e desenvolver uma mediação junto e entre os serviços públicos e 

privados responsáveis pela resolução destes problemas; 

 Desenvolver e valorizar parcerias locais, de forma a encontrar soluções eficazes para os problemas; 

 Divulgar boas práticas de atendimento ao cidadão com deficiência; 

 Recolher informação que permita realizar diagnósticos locais, identificar problemas existentes e promover 

soluções adequadas. 

 

Para responder a algumas necessidades dos munícipes com mobilidade reduzida/condicionada, foi criado pelo 

Município o BLAT – Banco Local de Ajudas Técnicas, que visa essencialmente apoiar, os munícipes com perda de 

autonomia temporária ou permanente.  

 

No que respeita à área das Dinâmicas de Intervenção Social importa apresentar a análise SWOT, evidenciando 

pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades e as suas interações no território: 
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ANÁLISE SWOT 
Dinâmicas de Intervenção Social 
 

Oportunidades 
 
 Apoios na criação de respostas – ALGARVE 2020 
 Programas para criação de projetos dirigidos a grupos 
específicos 
 Programas para formação de técnicos da área social 

Ameaças 
 
 Aumento/ Agravamento das situações vulnerabilidade  
 Inexistência de respostas para as situações que surgem 
com frequência  
 Restrições orçamentais 

Pontos Fortes 
 Trabalho em parceria 
 Trabalho multidisciplinar 
 Trabalho em proximidade com a APAV 
 Existência de uma CPCJ no concelho 
 Trabalho em proximidade com técnicos do CHBA, 
Centro de Saúde e Segurança Social 
 Existência de um Banco Local de Ajudas Técnicas 
 Existência de um SIM-PD 
 Existência de um CLAII 

INTERAÇÕES A CONSOLIDAR 
 
Pontos Fortes / Oportunidades 
 Possibilidade de candidaturas conjuntas a respostas 
necessárias 

 INTERAÇÕES A MINIMIZAR 
 
Pontos Fortes / Ameaças 
 Dificuldade em efetivar parcerias  

Pontos Fracos 
 Insuficiência de técnicos especializados 
 Insuficiência de respostas sociais locais 

INTERAÇÕES A DESENVOLVER 
 
Pontes Fracos / Oportunidades 
 Possibilidade de desenvolver formações focalizadas a 
determinados problemas específicos 
 Possibilidade de candidatura a programas co-financiados para 
criação/ alargamento de respostas 

INTERAÇÕES A ANULAR 
 
Pontes Fracos / Ameaças 
 
 Nº insuficiente de respostas 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

 

 

O Diagnóstico Social de um concelho é o retrato da realidade social, sobre a qual se pretende intervir. É através do 

mesmo que se estabelece a natureza e a magnitude das necessidades e problemas existentes, assim como as 

potencialidades de uma realidade social, onde são evidenciados os recursos disponíveis e os potenciais, tendo por 

finalidade servir de base para a ação, bem como para a fundamentação de estratégias.  

A Rede Social tem o intuito de promover a articulação da intervenção da autarquia, serviços públicos e entidades 

privadas sem fins lucrativos, que trabalham no domínio da ação social, com vista à erradicação ou atenuação de 

situações de pobreza e exclusão social e à promoção do desenvolvimento social, consistindo numa parceria 

institucional, de âmbito territorial, cuja filosofia assenta na construção de um Diagnóstico Social que serve de base 

para a definição do Plano de Desenvolvimento Social, bem como dos Planos de Ação a implementar no concelho.  

 

Através da atualização do Diagnóstico Social do concelho são reforçadas as diferentes caraterísticas de um mesmo 

território, com caraterísticas de serra, barrocal e litoral. 
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FONTES 

 

2016 

Câmara Municipal de Silves - Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social 

Guarda Nacional Republicana 

Pordata 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Silves 

Gabinete de Inserção Profissional 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 2015  

Câmara Municipal de Silves - Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social 

Institutos de Segurança Social, Instituto Público 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional 

Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve II, Barlavento 

2014/2015  

Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Algarve 

2011  

Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve II, Barlavento 

Direção Regional de Educação do Algarve 

Direção Geral de Reinserção Social 

Estabelecimento Prisional de Silves 

Câmara Municipal de Silves – Divisão de Planeamento do Território e Informação Geográfica (Estudos Preliminares – 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Silves) 

2007 

Instituto Nacional de Estatística 

Câmara Municipal de Silves – Divisão de Educação, Ação Social e Psicologia - Carta Educativa do Concelho de Silves 

2001 

 Instituto Nacional de Estatística, Censos 2001 

1998 

 Instituto Nacional de Estatística, Inventário da Região do Algarve 


