Câmara Municipal do Bombarral

“O
planeamento
da
intervenção
para
o
desenvolvimento social depende do conhecimento da
realidade dos concelhos e das freguesias e é
justamente essa a função do Diagnóstico.”
In “Plano de Desenvolvimento Social”. Programa Rede Social, 2002.
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GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS
ASP – Associação de Solidariedade do Pó
AVA - Associação para a Valorização Agrária (Torres Vedras)
CAT – Centro de Apoio à Toxicodependência
CAEOESTE – Centro de Área Educativa do Oeste
CCEREE – Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e Educação Especial
CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica
CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica
CEERDL - Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor
CLAI – Centro Local de Apoio ao Imigrante
CLAS – Conselho Local de Acção Social
CLASB – Conselho Local de Acção Social do Bombarral
CMB – Câmara Municipal do Bombarral
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
CSPB – Centro Social e Paroquial do Bombarral
EB – Escola Básica
EPACIS - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister (Alcobaça)
ESCO - Escola de Serviços e Comércio do Oeste (Torres Vedras)
ESHN - Escola Secundária Henriques Nogueira
ESMT - Escola Secundária Madeira Torres
ESO - Escola Secundária de Óbidos
ESRBP - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro
ESRP - Escola Secundária Raul Proença
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ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais
ETEO - Escola Técnica Empresarial do Oeste (Caldas da Rainha)
GSC – Grupo Sócio Caritativo
IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social
RSI – Rendimento Social de Inserção
SAU – Superfície Agrícola Utilizável
SCMB – Santa Casa da Misericórdia do Bombarral
UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa
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GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES1
Alojamento

Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado ou
transformado, se destina à habitação humana; qualquer outro local que esteja a ser utilizado
como residência de pessoas.
Por distinto e independente entende-se o seguinte:
Distinto significa que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, que é coberto e
permite que um indivíduo ou grupo de indivíduos possa dormir, preparar refeições e abrigarse das intempéries, separados de outros membros da colectividade.
Independente significa que os seus ocupantes não têm que atravessar outras unidades de
alojamento para entrar ou sair da unidade de alojamento onde habitam.
Alojamento colectivo
Local que, pela forma como foi construído ou transformado, se destina a alojar mais do que
uma família estando ocupado por uma ou mais pessoas, independentemente de serem
residentes ou apenas presentes não residentes.
• Convivência: Local, distinto e independente, ocupando a totalidade ou parte de uma
construção permanente ou de um conjunto de construções permanentes ou de
circunstância (acampamento de trabalho) que, pela forma como foi construído,
reconstruído ou transformado, se destina a ser habitado por um grupo numeroso de
pessoas submetidas a uma autoridade, ou a um regime comum, ligadas por um
objectivo ou interesses pessoais comuns. Incluem-se neste grupo as instituições de:
apoio social (lar de idosos, asilo, orfanato), educação (colégio, seminário, internato,
etc.), saúde (hospital, casa de saúde), religiosa (convento, mosteiro, etc.), militar,
prisional e trabalho.
•

Hotéis e similares: Local, distinto e independente, ocupando a totalidade ou parte de
uma construção permanente ou conjunto de construções permanentes que, tendo em
conta a maneira como foi construído, reconstruído ou transformado, se destina a
albergar mais do que uma família sem objectivos comuns e segundo um determinado
preço.

Alojamento familiar ocupado
Alojamento familiar que não está disponível no mercado de habitação. São consideradas as
seguintes situações:
Residência habitual: alojamento familiar ocupado que constitui a residência principal e
habitual de, pelo menos, uma família.
Uso sazonal ou secundário: alojamento familiar ocupado que é utilizado periodicamente e
onde ninguém tem a sua residência habitual.
Alojamento familiar
Unidade de habitação que, pelo modo como foi construída, ou como está a ser utilizada, se
1

Definições extraídas do Glossário de Definições dos Censos 2001
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destina a alojar, normalmente, apenas uma família.
• Barraca: construção independente, feita geralmente com vários materiais velhos e
usados e/ou materiais grosseiros, sem plano determinado.
• Casa rudimentar de madeira: habitação construída com madeira que não foi
previamente preparada para aquele fim. São exemplo as habitações familiares
individuais de operários, construídas normalmente com tábuas destinadas a cofragens.
•

Clássico: divisão ou conjunto de divisões e seus anexos que, fazendo parte de um
edifício com carácter permanente ou sendo estruturalmente separados daquele, pela
forma como foi construído, reconstrução ou reconvertido se destina à habitação
permanente de uma família.

•

Improvisado: unidade de alojamento situada numa construção permanente (moinho,
celeiro, garagem, etc.) que não foi reconstruída ou transformada para habitação, nem
sofreu adaptação funcional para esse fim.

•

Móvel: instalação, destinada à habitação humana, que tenha sido construída para ser
transportada, ou seja, uma unidade móvel (barco, caravana, etc.), que funciona como
habitação de, pelo menos, uma pessoa.

• Outros: local que, sem qualquer intervenção directa do homem no sentido de o adaptar
funcionalmente para a habitação é utilizado como alojamento de um ou mais
indivíduos (por exemplo: grutas, vãos de escada, etc.).
Alojamento familiar vago
Alojamento familiar clássico que se encontra disponível no mercado de habitação.
Analfabeto
Indivíduo com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, isto é, o indivíduo incapaz de
ler e compreender uma frase escrita ou de escrever uma frase completa.
Apátrida
Indivíduo sem nacionalidade.
Casado com registo ou “de direito”
Situação do indivíduo casado por lei, e que viva maritalmente com o respectivo cônjuge do
sexo oposto.
Casado sem registo ou “de facto”
Situação do indivíduo que, independentemente do seu estado civil legal, viva com uma pessoa
do sexo oposto, em situação idêntica à de casado, sem que essa situação tenha sido objecto de
registo civil.
Condição de procura de emprego
Relação existente entre o indivíduo desempregado e a procura de emprego. Considera-se que
o indivíduo desempregado procura emprego se, ao longo de um determinado período de
referência, tiver feito diligências para encontrar um emprego, remunerado ou não.
_________________________________________________________________________________
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Consideraram-se como diligências:
• Contacto com um centro de emprego público ou agências privadas,
• Contacto com empregadores,
• Contactos pessoais,
• Colocação ou respostas a anúncios,
• Realização de provas ou entrevistas para selecção,
• Procura de terrenos, imóveis ou equipamento, com a finalidade de criar uma empresa
pessoal,
• Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria.

Condição perante a actividade económica (Sentidos Lato e Restrito)
Tipo de relação existente entre o indivíduo e a actividade económica desenvolvida.
Consideraram-se as seguintes categorias:
• Empregado;
• Desempregado (em sentido lato ou restrito consoante se pretenda a condição perante a
actividade económica);
• Sem actividade económica (os desempregados no sentido lato mas não no restrito são
classificados como inactivos quando se pretende analisar apenas o sentido restrito).
Corpo diplomático
Pessoal diplomático nacional e adidos militares (e respectivas famílias) em missão no
estrangeiro no momento censitário.
Cozinha
Local destinado e equipado para a preparação das principais refeições, que seja de facto
utilizado para este fim, mesmo que também sirva como sala de jantar, quarto ou sala de estar.
Deficiência
Perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica.
Densidade populacional
Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área
territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de
habitantes por quilómetro quadrado).
Desempregado à procura de novo emprego
Indivíduo que já trabalhou ou que já teve um emprego e que está à procura de um emprego.
Desempregado à procura do primeiro emprego
Indivíduo que nunca teve emprego e que está à procura de um emprego.
_________________________________________________________________________________
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Desempregado em sentido lato
Indivíduo com idade mínima de 15 anos que se encontra, simultaneamente, nas situações
seguintes:
• Sem trabalho, ou seja, sem emprego, remunerado ou não;
• Disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não.
Desempregado em sentido restrito
Indivíduo com idade mínima de 15 anos que se encontra simultaneamente nas situações
seguintes:
• Sem trabalho, ou seja, sem emprego, remunerado ou não;
• Disponível para trabalhar num trabalho, remunerado ou não;
• À procura de trabalho, ou seja, tendo realizado diligências para encontrar um emprego,
remunerado ou não, nos últimos 30 dias.
Dimensão média da família
Quociente entre o número de pessoas residentes em famílias clássicas e o número de famílias
clássicas residentes.
Divisão
Espaço, numa unidade de alojamento, delimitado por paredes, tendo pelo menos 4m2 de área e
2m de altura, na sua maior parte. Embora possam satisfazer as condições da definição não são
considerados como tal: corredores, varandas, marquises, casas de banho, despensas e
vestíbulos, espaços
destinados exclusivamente para fins profissionais e a cozinha, se tiver
menos de 4m2.
Edifício
Construção independente, compreendendo um ou mais alojamentos, divisões ou outros
espaços destinados à habitação de pessoas, coberta e incluída dentro de paredes externas ou
paredes divisórias, que vão das fundações à cobertura, independentemente da sua afectação
principal ser para fins residenciais, agrícolas, comerciais, industriais, culturais ou de prestação
de serviços.
Edifício exclusivamente residencial
Edifício em que toda a área útil está afecta à habitação humana.
Edifício principalmente não residencial
Edifício em que a maior parte da área útil está afecta a outros fins que não os da habitação
humana.
Encargo por compra de casa própria
Quantia mensal, correspondente à amortização e juros do capital em dívida, paga no mês
imediatamente anterior.
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Entidade proprietária
Considera-se que os alojamentos poderão ser propriedade dos seus ocupantes ou de outras
entidades de acordo com a seguinte classificação:
Ascendentes ou descendentes em 1° ou 2° grau; particulares ou empresas privadas; Estado ou
outras instituições sem fins lucrativos: empresas públicas; autarquias locais e cooperativas de
habitação.
Época de construção
O período de construção do edifício propriamente dito, ou o período de construção da parte
principal do edifício, isto é, daquela que corresponde à estrutura de suporte, quando diferentes
partes de um edifício correspondem a épocas distintas; O período de reconstrução, para os
edifícios que sofreram uma transformação completa.
Estado civil
Situação real em que o indivíduo vive em termos de relacionamento conjugal (situação “de
facto”) e perante o registo civil (situação “de direito”).

Família clássica
Conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco
(de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento.
Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupa uma
parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. Os empregados domésticos residentes no
alojamento onde prestam serviço são integrados na respectiva família.

Família institucional
Conjunto de indivíduos residentes num alojamento colectivo que, independentemente da
relação de parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiários dos
objectivos de uma instituição e são governados por uma entidade interior ou exterior ao
grupo.
Grau de incapacidade
A avaliação da incapacidade é calculada de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades,
sendo a atribuição do grau de incapacidade da responsabilidade de juntas médicas constituídas
para esse efeito.
Grupo socio-económico
Variável estabelecida através de vários indicadores socio-económicos, que procura reflectir o
universo da actividade económica, visto sob o ângulo da inserção profissional dos indivíduos.
Estão presentes as seguintes variáveis primárias: profissão, situação na profissão e número de
trabalhadores da empresa onde trabalha.
Índice de dependência de idosos
Relação entre a população idosa e a população em idade activa, definida habitualmente como
o quociente entre número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64
anos).
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Índice de dependência de jovens
Relação entre a população jovem e a população em idade activa, definida habitualmente como
o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa
habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos).
Índice de dependência total
Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade activa, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre
os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas
com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas
com 15-64 anos).
Índice de envelhecimento
Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14
anos).
Índice de longevidade
Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou
mais anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 65 ou mais anos).
Índice de lotação
Este índice resulta da verificação ou não das seguintes condições relativamente ao número de
divisões (excluindo-se a cozinha) e indivíduos por alojamento:
1 divisão para sala de estar;
1 divisão por cada casal;
1 divisão por cada pessoa não solteira;
1 divisão por cada pessoa solteira com mais de 18 anos;
1 divisão por cada duas pessoas solteiras do mesmo sexo e com idade entre os 7 e os 18
anos;
• 1 divisão por cada pessoa solteira de sexo diferente e com idade entre os 7 e 18 anos;

•
•
•
•
•

É através deste índice que se determina se um alojamento familiar clássico está sublotado ou
sobrelotado.
Índice de polarização de emprego
Quociente entre a população empregada numa determinada unidade territorial e a população
aí residente e empregada.
Índice de rejuvenescimento (renovação) da população activa
Relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de
trabalho, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas
entre os 55 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 55-64 anos).
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Indivíduo com actividade económica
Indivíduo, com idade mínima de 15 anos, que se encontra numa das seguintes situações:
• A exercer uma profissão ou a cumprir o serviço militar obrigatório;
• Sem emprego e disponível para trabalhar num emprego remunerado ou não
(desemprego em sentido lato).
Instalação de banho ou duche
Instalação que está ligada, de modo permanente, a um sistema de canalização de água e a um
sistema de esgoto que permite a evacuação da água, utilizada na casa de banho, para fora da
unidade de alojamento.
Local de residência habitual
Local onde o indivíduo reside com a respectiva família ou detém a totalidade ou a maior parte
dos seus haveres.
Lugar
Conjunto de edifícios contíguos ou próximos, com dez ou mais alojamentos, a que
corresponde uma designação. O conceito abrange, a nível espacial, a área envolvente onde se
encontrem serviços de apoio (escola, igreja, etc.).
Média divisão/alojamento
Número médio de divisões em alojamentos familiares clássicos, ocupados como residência
habitual.
Média família/alojamento
Número médio de famílias clássicas residentes em alojamentos familiares clássicos, ocupados
como residência habitual.
Média pessoa/alojamento
Número médio de indivíduos residentes em alojamentos familiares clássicos, ocupados como
residência habitual.
Média pessoa/divisão
Número médio de indivíduos residentes por divisão dos alojamentos familiares clássicos,
ocupados como residência habitual.
Movimento pendular
Deslocação diária, entre a residência e o local de trabalho ou estudo, efectuada pela população
residente e que vivia no respectivo alojamento a maior parte do ano.
Naturalidade
Local de residência da mãe, à data do nascimento.
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Necessidade de reparações
O tipo de reparações eventualmente necessárias sendo as mesmas observadas através da
resposta às seguintes componentes do edifício: estrutura, cobertura, paredes e caixilharia
exterior. A observação desta variável baseou-se na caracterização de cada necessidade de
reparações acordo com o seguinte: nenhumas, pequenas, médias, grandes e muito grandes.
Nível de instrução
Grau de ensino mais elevado atingido pelo recenseado, completo ou incompleto.

Núcleo familiar
Conjunto de indivíduos dentro de uma família clássica, entre os quais existe um dos seguintes
tipos de relação: casal “de direito” ou “de facto” com ou sem filho(s) não casados(s), pai ou
mãe com filho(s) não casados(s), avós com neto(s) não casados(s) e avô ou avó com neto(s)
não casados(s).
Núcleo familiar reconstituído
Núcleos que consistem num casal “de direito” ou “de facto” com filho(s), em que pelo menos
um deles seja filho, natural ou adoptado, apenas de um dos membros do casal.
Ocupação partilhada do alojamento
Situação que ocorre quando o alojamento familiar é ocupado, como residência habitual, por
mais do que uma família clássica.
Pavimento
Cada um dos planos habitáveis ou utilizáveis do edifício, qualquer que seja a sua relação com
o nível do terreno.
População activa
Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que constituem a mão-de-obra
disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico.
Consideram-se como fazendo parte da população activa os seguintes subconjuntos de
indivíduos:
• População empregada,
•

População desempregada à procura de novo emprego,

• População desempregada à procura do primeiro emprego.
População empregada
População com 15 ou mais anos de idade que se encontra numa das seguintes situações:
• Tinha trabalhado durante pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma
remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em
géneros;
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• Tinha um emprego e não estava ao serviço, mas mantinha uma ligação formal com o
seu emprego;
• Tinha uma empresa mas não estaria temporariamente ao trabalho por uma razão
específica.
Atendendo à situação dos indivíduos na semana de referência, foram considerados como
população empregada:
• A população a exercer profissão qualquer que seja a sua situação na profissão;
• Os indivíduos a fazer formação profissional e que mantêm um vínculo com a entidade
empregadora;
• Os militares de carreira;
• Os indivíduos a prestarem o serviço militar obrigatório (SMO).
População inactiva
Conjunto de indivíduos, qualquer que seja a sua idade, que não podem ser considerados
economicamente activos, isto é, não estão empregados nem desempregados.
Na população inactiva incluem-se os seguintes grupos:
• Indivíduos com menos de 15 anos de idade;
• Estudantes: compreende os indivíduos com, pelo menos 15 anos de idade e que
frequentam qualquer tipo de ensino, que não exerçam uma profissão, não cumpram o
serviço militar obrigatório, nem declarem estar desempregados;
• Domésticos: inclui os indivíduos que se ocuparam principalmente das tarefas
domésticas, nos seus próprios lares;
• Incapacitados permanentes para o trabalho: são os indivíduos com 15 anos ou mais de
idade que, na semana de referência, não trabalharam por se encontrarem
permanentemente incapacitados para trabalhar, quer recebam ou não pensão de
invalidez
• Outros inactivos: engloba os inactivos, com 15 ou mais anos de idade, que não podem
ser classificados em qualquer das categorias anteriores.
População isolada
Indivíduos residentes em aglomerados populacionais com menos de 10 alojamentos ou em
alojamentos dispersos não integrados em aglomerados populacionais (lugares).
População residente
Indivíduos que, independentemente de estarem presentes ou ausentes numa determinada
unidade de alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade
ou a maior parte dos seus haveres.
Principal meio de vida
Fonte principal de onde o indivíduo retirou os seus meios financeiros ou em géneros
necessários à sua subsistência, durante os últimos doze meses. Esta característica é observada
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para toda a população com 15 ou mais anos de idade. As modalidades consideradas foram as
seguintes:
•

Rendimento do trabalho: rendimento recebido pelos trabalhadores por conta de outrem
e pelos trabalhadores por conta própria, em directa ligação com o exercício da
respectiva actividade profissional (abrange os indivíduos que vivem principalmente do
seu trabalho, quer seja remunerado ou não, e os indivíduos a prestar SMO se este
representar a principal fonte de rendimento nos últimos doze meses);

•

Rendimento da propriedade e da empresa: quando a principal fonte de subsistência
reveste a forma de rendas, juros, dividendos, lucros, seguros de vida, direitos de autor,
etc.;

•

Subsídios de desemprego: prestação financeira, de carácter temporário, que o
indivíduo recebe enquanto estiver na situação de desempregado à procura de emprego;

•

Subsídio temporário por acidente de trabalho ou doença profissional: considera-se esta
modalidade quando o principal meio de subsistência for um subsídio por uma das
razões enunciadas, ou seja, o subsídio atribuído à pessoa temporariamente
impossibilitada de trabalhar devido a acidente de trabalho ou doença profissional,
mantendo-se o vínculo entidade empregadora;

•

Outros subsídios temporários: classificam-se aqui os indivíduos cuja principal fonte de
subsistência é um subsídio de carácter temporário, diferente dos indicados
anteriormente, como por exemplo o subsídio de doença.

• Rendimento mínimo garantido: prestação mensal do regime não contributivo da
Segurança Social, destinado a assegurar aos titulares e aos elementos da sua família,
em situação de grave carência económica, recursos que contribuam para a satisfação
das suas necessidades mínimas;
• Pensão / Reforma:
prestação pecuniária, periódica e permanente, destinada a
substituir a remuneração do trabalho que o indivíduo já não aufere (reforma), ou a
prestação recebida pelos indivíduos que foram considerados como não capazes de
prover os seus próprios meios de subsistência. Incluem-se todos os tipos de pensão
que estiverem em vigor no momento censitário;
• Apoio social: quando a principal fonte de subsistência é assegurada através do
Estado, Organismos Públicos, Instituições Sem Fins Lucrativos de particulares,
através de subsídios, equipamentos sociais ou outros, isto é, abrange os indivíduos
cuja principal fonte de sobrevivência seja a assistência, que pode ser fornecida em
regime de internato ou não;
• A cargo da família: quando o principal meio de subsistência provém de familiares;
• Outra situação: modalidade onde são classificados os indivíduos que não são
abrangidos por nenhuma das anteriores, como por exemplo, aqueles que vivem de
dádivas, bolsas de estudos, etc.
Profissão principal
É o ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um determinado
título ou designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que concorrem para
a mesma finalidade e que pressupõem conhecimentos semelhantes.
_________________________________________________________________________________
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Qualificação académica
Nível de instrução completo mais elevado que o indivíduo atingiu.
Ramo de actividade económica
Classe de actividade económica desenvolvida pela empresa, estabelecimento ou unidade
análoga, onde o indivíduo exerce a profissão principal.
Relação de masculinidade
Quociente entre os efectivos populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino
(habitualmente expresso por 100 mulheres).
Representante da família clássica
Elemento da família clássica que como tal seja considerado pelos restantes membros e que
resida no alojamento seja maior de idade, sempre que possível, e, preferencialmente, seja o
titular do alojamento.
Sector de actividade económica
Cada um dos três grandes agregados da actividade económica. sector primário (CAE 0),
sector secundário (CAE 1 a 4) e sector terciário: (CAE 5 a 9).
Situação perante a residência
Esta variável foi observada tendo como referência o momento censitário e é constituída por
três modalidades:
• Reside no alojamento e vive nele a maior parte do ano;
• Reside no alojamento mas não vive nele a maior parte do ano por motivos de estudo,
saúde, etc.
• Não reside no alojamento, embora esteja temporariamente presente.
Foram ainda adoptados os seguintes critérios para a classificação das seguintes
situações particulares
• Os indivíduos que possuíam mais do que um local de residência, foram considerados
residentes naquele onde vivem a maior parte do ano;
• Os indivíduos que viviam fora da residência familiar por razões de trabalho, mas que
todas ou quase todas as semanas voltavam a casa, foram considerados residentes no
local onde residiam as respectivas famílias ou onde possuíam os seus haveres,
nomeadamente, os empregados domésticos internos em idêntica situação;
•

Os indivíduos a cumprir o serviço militar obrigatório foram considerados residentes
no local onde habitavam as respectivas famílias ou onde tinham os seus haveres;

•

As pessoas internadas em estabelecimentos de saúde foram consideradas residentes
nos locais onde residiam as respectivas famílias ou onde possuíam os seus haveres;

•

Os reclusos foram considerados como residentes nos locais de residência das
respectivas famílias; não possuindo qualquer familiar próximo, foram considerados
residentes nos estabelecimentos prisionais onde se encontravam;

•

Os estudantes em internatos, residências universitárias ou que estivessem hospedados
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em casas particulares, foram considerados com residência habitual nos locais de
residência das respectivas famílias;
•

Os viajantes, no momento censitário, foram considerados como residentes no local
onde habitam as respectivas famílias ou onde tenham os seus haveres;

• Os indivíduos que vivem em estabelecimentos de apoio social foram considerados aí
residentes;
A população nómada foi considerada residente no local onde se encontrava à data do
momento censitário
O pessoal diplomático nacional e adidos militares ou pessoal das forças armadas (e
respectivas famílias) em missão no estrangeiro, foram considerados residentes no
Ministério dos Negócios Estrangeiros ou no E. M.G. F.A. respectivamente;
•

Os indivíduos que trabalham na marinha mercante ou frotas de pesca e que residem,
habitualmente, a bordo de embarcações, foram dados como residentes nos portos onde
estavam matriculados os navios. Exceptuam-se aqueles que estavam ausentes há
menos de 1 ano, quando tal foi declarado pelas respectivas famílias. Neste caso, foram
considerados residentes no local onde estas residiam,

•

Os indivíduos civis nacionais que atravessam todos os dias a fronteira para trabalhar
no estrangeiro consideraram-se residentes no local onde residem as famílias ou onde
têm os seus haveres;

Consideraram-se residentes em Portugal os indivíduos civis estrangeiros que estavam no
país há mais de um ano, tendo como referência o momento censitário, excepto:
• O pessoal diplomático e das forças armadas estrangeiras (e suas famílias) em missão
oficial no país;
• Os estrangeiros em turismo no país;
• Indivíduos estrangeiros que entram todos os dias no país por motivos de trabalho e que
se encontravam no país no momento censitário;
• Os passageiros a bordo de navios ancorados nos portos à data do recenseamento;
• Outras pessoas civis estrangeiras que se encontravam no país há menos de um ano;
• Os indivíduos nacionais ausentes, a trabalhar no estrangeiro, com contratos a prazo
inferiores a um ano, foram considerados residentes no local onde residem
habitualmente as respectivas famílias.
Situação na profissão
Relação de dependência ou independência de um indivíduo activo, no exercício da profissão.
Quando o indivíduo esteve em mais do que uma situação, deve indicar a que lhe ocupou mais
tempo. Esta variável tem as seguintes modalidades:
•

Patrão é o indivíduo activo a exercer uma profissão por conta própria e que emprega,
habitualmente, um ou mais trabalhadores remunerados;

•

Trabalhador por conta própria é o indivíduo activo que trabalha por sua conta, sem
assalariados, mas podendo ter a ajuda de trabalhadores familiares não remunerados;

•

Trabalhador familiar não remunerado é o indivíduo activo que trabalhou pelo menos
15 horas por conta de um familiar, sem remuneração regular previamente fixada.
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Classificam-se também nesta categoria os indivíduos que habitualmente trabalham por
conta de um familiar sem remuneração;
•

Trabalhador por conta de outrem é o indivíduo activo que trabalhou para uma entidade
pública ou privada e que, por isso, recebe uma remuneração, salário, comissão, etc., ou
que não o fez por motivos passageiros, tais como: doença, férias, causas técnicas,
condições climatéricas desfavoráveis, etc.: Incluem-se nesta categoria os
“trabalhadores familiares remunerados” e os “trabalhadores das unidades colectivas de
produção;

•

Membro activo de cooperativa é o indivíduo activo, sócio de uma cooperativa de
produtores de bens ou serviços, e que nela exerça a sua profissão, qualquer que seja o
tipo de actividade desenvolvida pela cooperativa. Segundo orientação da ONU
incluem-se nesta rubrica todos os familiares dos membros de cooperativas de
produção que tenham participado em qualquer actividade produtiva da cooperativa.
Incluem-se também todos os indivíduos que exerçam a sua profissão em empresas de
autogestão;

•

Serviço militar obrigatório (SMO): todo o indivíduo que, na semana de referência, se
encontra a cumprir o S.M.O., qualquer que seja a situação anterior;

•

Outra situação: indivíduos empregados ou desempregados à procura de novo emprego,
que não possam ser incluídos em nenhuma das modalidades anteriores.

Taxa de Actividade
Taxa que permite definir o peso da população activa sobre o total da população, cuja fórmula
é a seguinte:
População Activa
Taxa de Actividade (%) = ___________________________
População Total

X 100

Taxa de Analfabetismo
Esta taxa foi definida tendo como referência a idade a partir da qual um indivíduo que
acompanhe o percurso normal do sistema de ensino deve saber ler e escrever. Considerou-se
que essa idade correspondia aos 10 anos, equivalente à conclusão do ensino básico primário.
Deste modo a fórmula utilizada é a seguinte:
População com 10 ou mais anos
que não sabe ler nem escrever
Taxa de Analfabetismo (%) = ___________________________
População com 10 ou mais anos

X 100

Taxa de Atracção Total
Relação entre a população residente, que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou
noutro país, e a população residente na unidade territorial, expressa em percentagem.
Taxa de Desemprego
A taxa de desemprego foi utilizada tomando como referência o desemprego em sentido lato,
de acordo com o seguinte:
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População desempregada (sentido lato)
Taxa de Desemprego (%) =_________________________________ X 100
População activa
Esta taxa também pode ser utilizada em sentido restrito, retirando da população desempregada
e activa os desempregados só em sentido lato.
Taxa de Emprego da população em idade activa
Taxa que permite definir a relação entre a população empregada e a população em idade
activa (população com 15 ou mais anos de idade).
Taxa de Deficiência
Relação entre a população com deficiência e a população residente total expressa em
percentagem.
Titular do Alojamento
Indivíduo residente no alojamento, na qualidade de proprietário, locatário, sublocatário ou sob
qualquer outro regime de ocupação dos alojamentos.
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INTRODUÇÃO
ENQUADRAMENTO DO TRABALHO
Documento chave do Programa Rede Social, o Diagnóstico Social é um trabalho que aponta
para “…uma visão interpretativa da situação social a partir da sistematização e tratamento das
informações quantitativas e documentais
recolhidas, e onde são elencadas e fundamentadas as
prioridades para o concelho.”2
O Diagnóstico Social do Bombarral pretende ser um documento de consulta, aberto a todos os
que nele procuram uma visão o mais aproximada possível da realidade social do Concelho.
Construído com base nos dados incluídos no Pré-Diagnóstico do Bombarral e tendo como
objectivo a construção de um Plano de Desenvolvimento Social ajustado aos problemas
evidenciados, o presente trabalho obedece à lógica definida pelo Programa Rede Social que
estabelece que “a elaboração do Diagnóstico contribui para a construção e consolidação das
parcerias e significa conhecer os recursos existentes, o recenseamento dos problemas, a
interpretação das necessidades locais, a definição de prioridades e das estratégias a adoptar,
para transformar as potencialidades em reais oportunidades de desenvolvimento. O
Diagnóstico deve ser entendido como um conhecimento alargado do meio social, onde se
revejam as vulnerabilidades, mas também as potencialidades e recursos do meio de
intervenção, de uma forma permanente e sistemática.”3
Independentemente dos constrangimentos normalmente colocados a este tipo de trabalho e
que vão desde o constituir e realizar trabalho em parceria, até à morosidade na obtenção das
informações, importa aqui salientar os seus aspectos positivos, que passam, essencialmente,
pela utilidade estratégica do Diagnóstico. Neste sentido, o documento apresentado foi
resultado da interacção das várias entidades com intervenção social (e não só) no concelho do
Bombarral e, nalguns casos, interagindo com instituições extra-concelhias, o que permitiu
uma partilha de visões abrangente e diferenciada, capaz de fazer com que os diversos
parceiros se revejam nos problemas apresentados.
O conteúdo do Diagnóstico Social do Bombarral está estruturado em três partes distintas, a
saber:
1. Introdução – onde é feita a apresentação Sócio-Geográfica e Histórica do Concelho,
bem como a contextualização do Programa Rede Social no Bombarral. Cabe aqui
também, o Enquadramento e a Metodologia utilizada na sua elaboração;
2. Apresentação de Dados – constituindo o grosso do documento, a Apresentação de
Dados está dividida em 11 (onze) Áreas Temáticas, donde resulta, a interpretação e
análise dos dados recolhidos ao longo de praticamente 12 meses de trabalho. A análise
mais ou menos aprofundada de cada tema depende sempre da quantidade de
2

In “Plano de Desenvolvimento Social”. Programa Rede Social. Elaborado por Núcleo da Rede Social –
Departamento de Investigação e Conhecimento, Instituto para o Desenvolvimento Social, 2002.
3
In “Programa da Rede Social - Síntese”, 1º Encontro Nacional da Rede Social - Documentos de Apoio,
Instituto para o Desenvolvimento Social, 7 de Novembro de 2000.
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informação obtida e, também, da maior ou menor relevância que o tema possa
apresentar.
3. Discussão e Conclusões – por fim, aqui são tratados e elencados hierarquicamente,
em termos de prioridade de intervenção, os problemas inerentes a cada Área Temática.
Não se analisa a prioridade de intervenção nas diferentes áreas, estabelecendo-se
antes, uma hierarquia de prioridades interventivas nos distintos problemas
identificados em cada um dos temas.
Como em qualquer trabalho deste tipo, é sempre possível e natural existirem outras formas de
ver e abordar as questões, até porque a realidade social é alvo de constantes mudanças e
alterações, fruto também, da constante mutação da sociedade em que vivemos. Por isso, o
presente documento é, antes de mais, um testemunho vivo que, para além de permitir a
abertura a novas perspectivas de conhecimento, encontra-se permanentemente sujeito a novas
actualizações.
De qualquer forma, tentou fazer-se uma abordagem séria e o mais próximo possível da
realidade do nosso Concelho, estando, no entanto, conscientes, de que o mesmo trabalho feito
por outros poderia ter contornos diferentes.
Acima de tudo, pretende-se que o Diagnóstico Social do Bombarral sirva de instrumento de
trabalho e reflexão para a edificação de um Plano de Desenvolvimento Social articulado,
capaz de orientar as respostas às necessidades individuais e colectivas do Concelho, visando
uma acção de mudança positiva.
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METODOLOGIA UTILIZADA:
A metodologia utilizada para a construção do presente trabalho, assentou primeiramente, na
construção de um processo, que envolveu uma equipa multidisciplinar, e que, tendo como
ponto de partida o Pré-Diagnóstico já existente, incidiu basicamente em três partes:
•
•
•

A análise e interpretação dos dados recolhidos, situando-os no contexto socioeconómico local;
A identificação dos principais problemas inerentes a cada área temática, tentando
compreender as sua causas e identificando os principais recursos e potencialidades
existentes, capazes de contribuir para o combate a cada problema identificado;
Uma hierarquização dos problemas em termos de prioridades de intervenção, com
base na opinião dos representantes das instituições, directa ou indirectamente, ligadas
às áreas temáticas abordadas.

A primeira parte do trabalho consistiu, em primeiro lugar, na actualização dos dados já
existentes no Pré-Diagnóstico, não só em termos de datas, como também na recolha de novos
dados que se achou serem úteis ao documento. Como diagnóstico local, a recolha de
informação incidiu essencialmente no concelho do Bombarral, havendo, no entanto, situações
comparativas com a Região Oeste e com o País. Por outro lado, a análise feita, teve sempre
em conta um modelo temporal comparativo, na maior parte dos casos um intervalo de tempo
de 10 anos, resultado da análise dos dois últimos Censos realizados (1991 e 2001). Noutros
casos, principalmente no que concerne às instituições locais, as informações obtidas são mais
recentes e o período de tempo comparado diz quase sempre respeito aos últimos três anos
(2002-2004).
A segunda parte do trabalho consistiu na identificação dos principais problemas, recursos,
constrangimentos e potencialidades, inerentes a cada área temática. Apesar de existirem várias
técnicas possíveis, pensou-se que a mais eficaz e objectiva seria a discussão entre parceiros
das diversas instituições representativas da área a debater. Assim foram constituídos oito
grupos de trabalho restritos, integrando os representantes das entidades mais directamente
ligadas ao tema a discutir. Para sustentar a discussão em torno dos dados, recorreu-se a alguns
pressupostos da análise SWOT, que embora não tivesse sido utilizada de uma forma ortodoxa,
serviu de base para a construção dos resultados.
Por último, na terceira parte do trabalho, partiu-se para a construção de uma hierarquização de
prioridades de intervenção. Aqui, foi construída uma grelha de prioridades para cada área
temática, onde constavam todos os problemas identificados pelo grupo de trabalho restrito que
avaliou o respectivo tema. Posteriormente, cada componente de cada grupo de trabalho
analisou e respondeu à grelha correspondente, possibilitando assim, a construção de uma
hierarquização de prioridades com base no conhecimento de cada parceiro.
Como em qualquer trabalho deste tipo, é sempre possível a utilização de outros métodos e
técnicas diferentes. Contudo, a escolha das metodologias a utilizar em trabalhos de parceria
terá, acima de tudo, a ver com o contexto em que se está inserido e, muitas vezes, com a
forma de ser e estar dos diversos parceiros integrantes. Como tal, não esquecendo as
premissas básicas de alguns métodos e técnicas utilizados na construção deste documento,
muitas vezes se alterou a sua forma de maneira a permitir um maior ajuste ao que se pretendia
como resultado final.
A organização e redacção do texto do presente documento procura ser clara e objectiva de
forma a possibilitar uma leitura fácil por parte não só dos parceiros envolvidos, mas também
de todos os interessados em conhecer a actual realidade social do Concelho. Mais uma vez se
lembra que este Diagnóstico é, essencialmente, um documento de consulta e de trabalho que
pretende, acima de tudo, dar a conhecer a realidade social do Bombarral de forma a que se
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possa intervir articuladamente no sentido de encontrar respostas e soluções aos problemas
existentes.
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REDE SOCIAL: O QUE É ?
O Programa Rede Social teve a sua origem em Portugal na Resolução do Conselho de
Ministros (R.C.M.) nº 197/97, de 18 de Novembro, contextualizado numa geração de novas
políticas sociais activas que se baseavam na responsabilização e mobilização da sociedade
para o objectivo da erradicação da pobreza e exclusão social no país.
Assim, a referida R.C.M. define a Rede Social como “um fórum de articulação e congregação
de esforços baseado na adesão livre por parte das autarquias e das entidades públicas ou
privadas sem fins lucrativos que nela queiram participar.”. Assumindo-se como um
instrumento fulcral para a prossecução do desenvolvimento local, a Rede Social surge como
um conjunto de diferentes formas de entreajuda (Governo, Organismos Públicos, IPSS’s)
capaz de actuar no sentido da erradicação ou alteração da pobreza e da exclusão social.
O Programa Rede Social tem os seguintes princípios orientadores:
•
•
•
•
•

Integração;
Articulação;
Participação;
Subsidiariedade;
Inovação.

O primeiro pretende a integração social dos grupos mais desfavorecidos através da
coordenação do trabalho das diversas entidades envolvidas no projecto, assentando na
convergência de várias medidas (económicas, sociais, etc.) com vista à promoção das
comunidades locais, ajustando simultaneamente pessoas, grupos sociais e a própria sociedade.
Assenta igualmente no incremento de projectos locais de desenvolvimento, apelando à
participação de todos os parceiros e intervenientes locais.
O princípio da Articulação pretende conjugar, em parceria, diferentes entidades com
actividade local. A construção desta parceria deve ter em conta a planificação e coordenação
do conjunto de actividades das diferentes entidades envolvidas, de modo a que seja possível
criar sinergias entre os recursos e competências existentes na comunidade.
O princípio da Participação visa a implicação da população e dos actores locais no combate à
pobreza e à exclusão social. Para isso, torna-se necessário uma tomada de consciência sobre
os problemas que originam tais situações, de forma a possibilitar a mobilização da população
com vista à participação na resolução dos problemas.
A definição de Subsidiariedade implica a resolução dos problemas, sempre que possível, nas
instâncias de âmbito mais reduzido, evitando a transferência das situações para um plano mais
alargado. Por isso, este princípio defende que os problemas das populações devem ser
resolvidos de uma forma articulada e pelas entidades locais, apelando às instâncias superiores,
apenas quando no local não houver meios de resposta adequados.
O princípio da Inovação aponta essencialmente para novos caminhos a serem tomados nos
processos de trabalho, pelo facto das problemáticas sociais se alterarem com mais rapidez.
Assim sendo, só com uma mudança de mentalidades e de atitudes quanto aos processos de
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trabalho a utilizar, se conseguirá dar resposta à velocidade a que as mudanças sociais se
verificam.
Como programa estruturante que é, propõe-se a desenvolver parcerias efectivas e dinâmicas
que articulem intervenções sociais, promovendo para isso um planeamento integrado,
participado e sistemático, através de um Diagnóstico Social, de um Plano de
Desenvolvimento Social e de vários Planos de Acção para, deste modo, garantir maior
eficácia ao conjunto de respostas e intervenções sociais nos concelhos onde vai sendo
implementado.
OBJECTIVOS:
De uma forma abrangente pode dizer-se que o objectivo geral do Programa Rede Social é a
promoção do desenvolvimento de uma intervenção social articulada entre as diversas
entidades com responsabilidade na área social, nomeadamente, autarquias, serviços públicos e
instituições privadas sem fins lucrativos, com o intuito de impulsionar uma parceria alargada
de âmbito territorial, permitindo assim uma maior eficácia das respostas no local.
Neste contexto, os objectivos específicos do Programa são:
•

Induzir o Diagnóstico e o Planeamento participados;

•

Promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de freguesia;

•

Procurar soluções para os problemas das famílias e pessoas em situação de pobreza e
exclusão social;

•

Formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local, no
âmbito da Rede Social;

•

Promover uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos;

•

Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias

METODOLOGIA:
Para atingir os objectivos atrás referidos, o Programa Rede Social assenta numa metodologia
de planeamento, cujos pilares fundamentais são o Diagnóstico Social e o Plano de
Desenvolvimento Social.
Deste modo, a concretização da metodologia do Programa passa por três passos distintos. Em
primeiro lugar, a caracterização da actual situação do Concelho no que toca, essencialmente, à
área social, embora sejam também abordados outros aspectos (económicos, culturais,
ambientais, entre outros) da realidade concelhia.
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O PROJECTO REDE SOCIAL NO BOMBARRAL
O Projecto Rede Social no Bombarral viu a sua aprovação no mês de Fevereiro de 2003, pelo
actual Instituto de Solidariedade e Segurança Social, muito embora a sessão informativa sobre
os fundamentos e objectivos de tal programa, realizada pelos técnicos da instituição atrás
mencionada, apenas tivesse lugar no mês de Abril do referido ano.
Assim, previamente à referida sessão de informação, foram identificadas as entidades cuja
actividade contribuísse para o desenvolvimento social do Concelho e que pudessem vir a
constituir parceria no projecto. Na sessão informativa participaram, então, 12 instituições das
mais variadas áreas de intervenção social, que puderam ouvir e intervir sobre a filosofia do
Programa Rede Social no país e, em particular, no Concelho.
Após isto, de forma a uma maior clarificação dos propósitos do projecto, optou-se por realizar
com cada um dos potenciais parceiros uma reunião individual que serviu para propor
formalmente a adesão ao plenário do CLASB. Estas sessões serviram igualmente para uma
maior sensibilização da necessidade deste tipo de projectos ao nível da região do Bombarral,
bem como para a constituição do Núcleo Dinamizador, grupo de trabalho responsável pela
elaboração do Regulamento Interno do CLASB.
No dia 16 de Junho de 2003 foi então marcada a primeira reunião do Conselho Local de
Acção Social do Bombarral, que no seu primeiro momento4 ficou constituído pelas seguintes
entidades:
•

Associação de Comerciantes do Bombarral

•

Associação de Pais da Escola Secundária do Bombarral

•

Associação de Pais da Escola Fernão do Pó

•

Associação de Solidariedade do Pó

•

Associação Viagem de Volta - Comunidade Terapêutica de São Mamede

•

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral

•

Câmara Municipal do Bombarral

•

CAEOESTE (Centro da Área Educativa do Oeste de Torres Vedras)

•

Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor de Caldas da Rainha

•

Centro de Emprego de Caldas da Rainha

•

Centro de Saúde do Bombarral

•

Centro Social Paroquial do Bombarral

•

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Bombarral

•

Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido

4

Numa fase posterior vieram a aderir mais duas instituições, nomeadamente a Escola Secundária do Bombarral e
a Escola Básica 2,3 Fernão do Pó.
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•

Conferência Vicentina do Santíssimo Salvador do Mundo

•

Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Conceição

•

Grupo Sócio Caritativo do Vale Côvo

•

Grupo Sócio Caritativo do Cintrão

•

Instituto de Reinserção Social de Caldas da Rainha

•

Instituto Português da Juventude - Delegação de Leiria

•

Junta de Freguesia do Bombarral

•

Junta de Freguesia do Carvalhal

•

Junta de Freguesia do Pó

•

Junta de Freguesia da Roliça

•

Junta de Freguesia de Vale Côvo

•

Santa Casa da Misericórdia

•

Segurança Social (Serviço Local do Bombarral)

Nesta primeira reunião foi também discutido e, posteriormente, aprovado o Regulamento
Interno do CLAS do Bombarral.
Um mês depois, através de nova reunião de Plenário, foi constituído o Núcleo Executivo do
CLASB, que representa o grupo de trabalho restrito que coordena e desenvolve a actividade
do projecto. Englobam este núcleo as seguintes instituições:
•

Câmara Municipal do Bombarral

•

Segurança Social (Serviço Local do Bombarral)

•

Santa Casa da Misericórdia do Bombarral

•

Grupo Sócio-Caritativo do Vale Côvo

•

Grupo Sócio-Caritativo do Cintrão, Casalinho e Moita-Boa

•

Conferência Vicentina Santíssimo Salvador do Mundo

•

Associação de Pais da Escola E.B. 2,3 Fernão do Pó

O Núcleo Executivo do CLASB tem como principais objectivos específicos, os seguintes:
a) Garantir a elaboração do Diagnóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Social,
e respectivos Planos de Acção Anuais, de Planos de Trabalho e Relatórios de
Execução;
b) Propor ordens de trabalho e elaborar propostas a apresentar nas reuniões do
Plenário do CLASB, garantindo a execução das decisões tomadas pelo mesmo;
c) Preparar e organizar acções de sensibilização e fóruns de discussão para parceiros;
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d) Garantir a montagem de um sistema de informação, bem como a sua actualização
e a respectiva divulgação pelos parceiros;
e) Elaborar as Actas e Registos de Presença resultantes das reuniões do CLAS.
Julho foi também o mês de apresentação e aprovação do Plano de Trabalho para 2003. Este
engloba todas as acções realizadas e a realizar pelo CLASB, bem como a sua calendarização.
O período de tempo que distou de Julho de 2003 a Abril de 2004 foi essencialmente dedicado
à elaboração do Pré-Diagnóstico Social do concelho do Bombarral. Entre outros aspectos,
foram identificados os principais recursos e problemas do Concelho, através de uma recolha
de informação exaustiva, tanto quantitativa, como qualitativamente.
Seguidamente, procedeu-se à organização e apresentação dos dados recolhidos, que vieram a
constituir a base do já referido documento, que foi apresentado, discutido e aprovado em
plenário, no dia 19 de Maio de 2004.
A análise e interpretação desses mesmos dados, bem como a definição das potencialidades e a
hierarquização das principais necessidades sociais do Concelho, fazem parte do presente
documento.
Paralelamente, foi também fruto do Programa Rede Social do Bombarral, a realização de
algumas iniciativas distintas, do cultural ao formativo. Exemplo disso foram o Ciclo de
Cinema com convidados dedicado ao tema Exclusão Social, exibido durante o mês de Maio
de 2004, ou as sessões de formação, dedicadas ao Plano de Desenvolvimento Social,
proporcionadas aos elementos do CLASB.

fig. 1 - Cartaz do Ciclo de Cinema “Exclusão Social”
organizado pela Rede Social do Bombarral

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

29

Câmara Municipal do Bombarral

O CONCELHO
Pretende-se com esta apresentação fazer um breve apanhado dos aspectos mais
relevantes referentes ao concelho do Bombarral.
Não constituindo uma caracterização exaustiva, julga-se ser suficiente para que se fique
com uma ideia abrangente das principais características do Concelho.
ASPECTOS FÍSICOS
O concelho do Bombarral foi criado em 1914 e está situado no centro geográfico da região
Oeste, tendo como limite a Norte o concelho de Óbidos, a Este o concelho de Caldas da
Rainha, a Sudeste e Sul o concelho do Cadaval e a Sudoeste o concelho da Lourinhã, com que
confina também a Oeste.
Pertence, do ponto de vista administrativo, ao distrito de Leiria e religiosamente à Diocese de
Lisboa, estando integrado em termos europeus na NUT III, Região de Lisboa e Vale do Tejo.
A área total do concelho é de 91.7 Km2, sendo que a grande maioria da superfície de terreno
está ocupada pela actividade agrícola (aproximadamente 5.600 hectares). A restante área é
ocupada por floresta (cerca de 725 hectares), e por superfície urbana (cerca de 895 hectares).
O concelho está dividido em cinco freguesias, a freguesia do Bombarral com uma área de
18.4 Km2 e 5.514 habitantes, a freguesia do Carvalhal, com 32.2 Km2 e 2.934 habitantes, a
freguesia do Pó, habitada por 940 pessoas e com uma área de 6.6 Km2, a freguesia da Roliça
com 2.744 habitantes e 23.2 Km2 e, finalmente, a freguesia de Vale Covo com 11.2 Km2 e
habitada por 1.191 pessoas.
No que respeita a relevo, o concelho do Bombarral insere-se numa área onde a influência da
Serra de Montejunto se revela dominante, acusando ainda a influência da Serra de Aires e
Candeeiros a Nordeste. Pertence ao vale tifónico de Caldas da Rainha, estando inserido na
bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos, sendo percorrido no sentido Sul/Norte pelo rio Real e
seus afluentes.
Possui um clima nitidamente mediterrânico, caracterizado por Verões quentes e secos e por
Invernos amenos e húmidos. A precipitação apresenta grande irregularidade inter-anual, dado
que a Invernos chuvosos sucedem-se muitas vezes Invernos secos, facto derivado da situação
do território de Portugal se situar na região de transição entre as altas pressões subtropicais e
as baixas pressões polares. A presença do Oceano Atlântico influi no ritmo climático da
região Oeste, destacando-se como resultado dessa influência a humidade relativa, pois as
massas de ar marítimas, provenientes do Oeste, têm um forte pendor nesta zona. Ainda de
referir a inércia térmica do Oceano, o que torna o clima mais ameno, provocando Invernos
menos rigorosos e Verões menos quentes.
O regime hidrológico da região está na estreita dependência do regime pluviométrico e da
geomorfologia do concelho. Nenhum rio de grande caudal atravessa o concelho e o percurso
do rio Real, antes de ser afluente da margem esquerda do rio Arnóia, é engrandecido com
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inúmeras valas de escorrência pluvial, a par de outras linhas de água, de caudal reduzido, mas
constante.
A grande densidade de drenagem é característica, sendo os caudais médios quase sempre
nulos, embora nalguns casos, na sequência de precipitações fortes, atinjam caudais máximos
de valores significativos.

ASPECTOS HUMANOS
O concelho do Bombarral é povoado por 13.324 pessoas, sendo que 6.548 pertencem ao sexo
masculino e as restantes 6.776 ao sexo feminino.
O concelho tem tradicionalmente um forte pendor agrícola, reflectindo-se essa característica
no seu “modus vivendi” e no significativo valor de efectivos de trabalho absorvidos pelo
sector primário. Actualmente, a população conhece um envelhecimento progressivo com um
número crescente de idosos e diminuição sensível do número de jovens residentes.
A ruralidade ainda existente e que só agora começa a ser superada está ainda bem expressa na
taxa de analfabetismo do concelho que ronda os 11,6%. A grande maioria da população está
já servida com abastecimento de energia eléctrica e com abastecimento domiciliário de água,
notando-se uma grande procura qualitativa neste sector, com renovação de redes e melhoria
do produto final a servir. A drenagem atinge já valores significativos, sector que tem vindo a
ser privilegiado pela autarquia, não obstante grande parte dos recursos aquíferos da região
apresentarem já elevados níveis de poluição.
O sector primário foi até há bem pouco tempo o predominante no concelho, ocupando cerca
de 45% da população. Hoje em dia, apenas 30% da população activa se encontra a trabalhar
neste sector. É de salientar que um dos principais factores que determinaram esta redução de
activos tem a ver com a estrutura fundiária predominante no concelho: apenas 0,2% das
propriedades com uma extensão superior a 100 ha, sendo que quase 50% das propriedades
não ultrapassam os 4 ha, o que torna inviável uma razoável sustentação económica.
O sector secundário e o sector terciário têm absorvido os excedentes do sector primário, o que
em parte explica a crescente actividade de transformação e comercialização de produtos
agrícolas. O sector secundário no concelho do Bombarral assenta numa malha industrial que
tem por base algumas indústrias tradicionais, caso da já referida alimentação, bebidas,
construção civil, máquinas e equipamentos, material de transporte, madeira, etc. No entanto, é
de referir que este sector é ainda incipiente, pois a população a ele afecta não atinge os 25%,
apresentando a tendência inversa ao restante distrito de Leiria.
O sector terciário congrega cerca de 42% da população activa do concelho e pode considerarse aquele que maior crescimento tem vindo a revelar. Grande parte da actividade deste sector
encontra-se sedeada na própria vila do Bombarral, sendo ainda de relevar o facto de grande
parte das povoações de menor dimensão possuírem um considerável número de pontos de
venda, nomeadamente de produtos alimentares e bebidas, que procuram satisfazer a natural
necessidade das populações.
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REDE VIÁRIA
O território do concelho, para além do IC 1 que liga à A8 e que atravessa longitudinalmente o
concelho, servindo praticamente todas as freguesias, é actualmente servido por uma rede
viária nacional e municipal com cerca de 70 km. Do Bombarral irradiam estradas para todos
os outros aglomerados urbanos vizinhos. Tal facto, (embora na grande maioria dos casos as
estradas apresentem traçados sinuosos e de má qualidade, revelador da ancestralidade da sua
concepção) permite que se possa afirmar que o Bombarral está satisfatoriamente servido de
vias de comunicação.
AS FREGUESIAS
BOMBARRAL
Com uma área total de 18,4 Km2 e com uma densidade populacional de 299,1 habitantes por
Km25, a freguesia do Bombarral é de todas as freguesias do Concelho aquela que mais
características urbanas apresenta, congregando à sua volta a grande maioria da Indústria,
Comércio e Serviços do Concelho.
Embora não haja uma data certa para a criação do Bombarral enquanto freguesia, sabe-se que
a sua constituição enquanto paróquia data da primeira metade do séc. XVI6.
Possuidor de um património cultural e arquitectónico diversificado e de interesse regional,
destacam-se, entre outros, o edifício da Câmara Municipal, o Palácio Gorjão, o Teatro
Eduardo Brasão (actualmente em obras), a Quinta das Cerejeiras (com a Capela da Madre de
Deus), a Igreja Matriz e as diversas capelas existentes na freguesia: Capela de N. Sr.ª da
Purificação (Famões), Igreja de S. Vicente (Portela), Capela de N. Sr.ª do Rosário de Fátima
(Estorninho) e Capela de S. Brás (cemitério)7.
A freguesia do Bombarral é de todas, aquela que menos características rurais apresenta, isto
porque grande parte da sua área é constituída pela própria vila que não evidencia um forte
relacionamento com os terrenos agrícolas em seu redor. De facto, os terrenos agrícolas, salvo
algumas zonas de desenvolvimento mais recente, não surgem como um prolongamento
natural das construções habitacionais. Por outro lado, a existência da linha-férrea e do IC 1,
também contribuem para que o núcleo urbano se adense e multiplique, embora que fechado
sobre si próprio.
Em termos de actividades económicas a freguesia do Bombarral abrange praticamente todos
os sectores, embora, assumam maior relevo, conforme já referido, o Comércio e os Serviços,
visto quase todos os equipamentos de serviços administrativos se situarem na Vila (Câmara
Municipal, Notário, Registo Civil, Tesouraria da Fazenda Pública, Tribunal, etc.).
Também a Indústria assume particular relevo na freguesia, não só pelo parque industrial do
Concelho se situar nas imediações da vila, como também, pelo facto das maiores indústrias
nele se encontrarem situadas (FARCIL, CIBLOCO, CIPROL, etc.).
5

In www.ine.pt “Retratos Territoriais”
In “ Descobrir o Concelho Bombarral” – Roteiro Turístico e Guia das Actividades Económicas
7
Ibidem
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Em relação à Agricultura, esta actividade é assumida apenas em algumas zonas mais distantes
da sede da freguesia (Estorninho e Moita–Boa) embora, indirectamente, se faça sentir em
quase todos os momentos da vida quotidiana, não só pela presença das várias empresas
ligadas a esta actividade (Cooperativa Agrícola, Associação de Agricultores do Oeste,
comércio específico ligado à actividade), como pelas várias manifestações Culturais e
Recreativas existentes na Vila (Festival da Pêra Rocha, Festival do Vinho).
Outras manifestações do mesmo tipo dão-se pelos meses de Junho (Feira Infantil,
Aniversário do Concelho) e Setembro (Festival da Juventude). A Feira da vila tem lugar à 2ª
segunda-feira de cada mês e dos principais locais de interesse turístico destacam-se a Mata
Municipal, o Palácio Gorjão (onde funcionam o Museu Municipal e a Biblioteca) e a Quinta
da Nogueira8.

CARVALHAL
Possuidora de uma área total de 32,2 Km2, e com uma densidade populacional de 91
habitantes por Km29, a freguesia do Carvalhal é de todas a que tem maior extensão no
concelho do Bombarral.
Predominantemente rural, tem a sua sede na
limites alguns dos lugares mais relevantes
Sanguinhal, A-dos-Ruivos, ou Barrocalvo. Os
vinha e pomar, embora ainda se verifiquem
oliveira, do pinheiro ou do eucalipto.

localidade do Carvalhal e congrega nos seus
do Concelho, caso do Sobral do Parelhão,
seus campos são essencialmente ocupados por
pontualmente outro tipo de culturas, caso da

À semelhança do Bombarral, também a freguesia do Carvalhal pertenceu ao concelho de
Óbidos até 1914, data da fundação do novel concelho do Bombarral.
Tendo sido alvo de algum interesse arqueológico ao longo dos últimos anos, esta freguesia
caracteriza-se por um forte pendor religioso, em parte pela existência do Santuário do Senhor
Jesus que movimenta uma série de manifestações religiosas ao longo de todo o ano, sendo as
mais importantes, a dedicada a S. Pedro (29 de Junho) e o Senhor Jesus (2º domingo de
Setembro). Mais festividades religiosas decorrem a 19 de Março (S. José), a 13 de Maio (N.
Sr.ª de Fátima), a 1 de Novembro (Todos os Santos) e a 24 de Dezembro (Missa do Galo),
entre outras.
Também em termos de património cultural e arquitectónico a freguesia do Carvalhal é rica.
Ao já referido Santuário do Senhor Jesus, junta-se a Torre do Carvalhal, a Ermida de N. Sr.ª
do Socorro, a Igreja do Santíssimo Sacramento e as Igrejas do Barrocalvo, do Sanguinhal, de
A-dos-Ruivos, do Salgueiro e do Sobral do Parelhão. Acresce, em termos de património de
interesse turístico, a Quinta dos Loridos e a Quinta da Ramalheira10.

8

Ibidem
In www.ine.pt “Retratos Territoriais”
10
In “ Descobrir o Concelho Bombarral” – Roteiro Turístico e Guia das Actividades Económicas
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ROLIÇA
A Roliça é a segunda maior freguesia, em termos de área, do concelho do Bombarral com um
total de 23,2 Km2, possuindo uma densidade populacional de 118 habitantes por Km211.
Com uma história de 500 anos, a Roliça marcou a História de Portugal à época das Invasões
Francesas. Segundo Augusto José Ramos, “…o seu nome brilha na História Pátria,
assinalando um feito militar de grande relevo, que marcou o início da derrota das tropas de
Napoleão. Foi a batalha da Roliça, travada no dia 17 de Agosto de 1808, em que as tropas
anglo-portuguesas bateram os invasores, forçando-os a retirar para Torres Vedras…”12.
Pensa-se que a freguesia da Roliça é a mais antiga do concelho do Bombarral, tendo sido
fundada no ano de 1495 e albergando nos seus limites as povoações de Roliça, Azambujeira
dos Carros, Baraçais, Columbeira, Paul, Delgada, S. Mamede, Boavista, Vale do Grou, Casal
Fialho, entre outros pequenos aglomerados populacionais.
Freguesia essencialmente rural, apresenta algumas características semi-urbanas,
particularmente na sua sede que, progressivamente tem vindo a crescer em termos de
desenvolvimento económico. Embora a agricultura seja a actividade vigente, com especial
incidência no cultivo da pêra rocha, é de notar que, pontualmente, já se encontra alguma
actividade industrial na freguesia, nomeadamente ao nível da transformação de madeira e de
mármores, bem como, uma ou outra empresa de construção civil.
Em termos de património cultural e arquitectónico é de destacar a Igreja Matriz (séc. XVIII),
situada na população de Roliça, a Capela de S. Lourenço e o Solar dos Melos, ambos em S.
Mamede, bem como outras capelas situadas por toda a freguesia. Como local de interesse
turístico e ambiental é ainda de referir a Serra do Picoto, pela sua localização e pela sua
paisagem e o Vale do Roto pelas mesmas razões, acrescidas de algum património
arqueológico existente, de onde se destaca a Gruta Nova e a Lapa do Suão.
As principais festividades da freguesia têm lugar a 18 de Janeiro (S. Sebastião), a 15 de
Agosto (N. S. da Oliveira), a 12 de Novembro (S. Martinho) e na 1ª semana de Agosto
(Arcanjo S. Miguel) e 3ª semana de Julho (S. Mamede)13.

PÓ
A freguesia do Pó foi criada em 1984 e é a mais recente e mais pequena de todas as freguesias
do concelho do Bombarral. Com uma área total de 6,6 Km2 e com uma densidade
populacional de 141,6 habitantes por Km214 é delimitada pela freguesia da Roliça e pelo
concelho de Óbidos e da Lourinhã.
“Segundo alguns autores a povoação terá tomado o nome do apelido da família Pó, que tinha
propriedades neste lugar, mas também se poderá admitir ter acontecido que esta família tenha
assumido o nome da aldeia onde residia.”15
11

In www.ine.pt “Retratos Territoriais”
RAMOS, Augusto José. 1982; Bombarral e seu concelho. Bombarral, Grafibom, 2ª edição
13
In “ Descobrir o Concelho Bombarral” – Roteiro Turístico e Guia das Actividades Económicas
14
In www.ine.pt “Retratos Territoriais”
15
In “ Descobrir o Concelho Bombarral” – Roteiro Turístico e Guia das Actividades Económicas
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“A maior parte da sua área situa-se numa várzea e apenas uma pequena parte abrange uma
zona elevada no planalto das Cesaredas. (…) A localidade do Pó encontra-se encostada aos
contrafortes do planalto aproveitando a fertilidade dos solos da várzea para o
desenvolvimento de uma agricultura produtiva, com especialidade na cultura dos bacelos.”16
É, portanto, a produção de Bacelo a principal actividade agrícola desta freguesia, embora
alguma extensão de terreno esteja ocupada pela cultura frutícola e vinhateira. Também o
pequeno comércio e alguma indústria se têm desenvolvido, particularmente na sede da
freguesia e nas suas imediações.
Não se pode dizer que o património cultural e arquitectónico do Pó seja muito vasto. De
qualquer forma, salientam-se algumas obras referenciais, caso da Igreja, do início do séc. XX,
e as duas pontes romanas sobre o rio Galvão. Como locais de interesse turístico e ambiental
refiram-se o planalto das Cortes e o planalto das Cezaredas e Castelos, possuidores de uma
vista paisagística de grande beleza17.
As principais festas da freguesia têm lugar no dia 22 de Maio (Santa Rita) e no dia 25 de
Novembro (Festa da Padroeira St.ª Catarina).

VALE COVO
Com uma área total de 11,2 Km2 e com uma densidade populacional de 107 habitantes por
Km218 a freguesia de Vale Covo fica situada na região Sudoeste do concelho do Bombarral.
Para além da localidade sede, Vale Covo, a freguesia é composta por oito lugares, a saber,
Gamelas, Vale Pato, Casal do Urmal, Casal das Pegas, Casal da Cotovia, Casal da
Oliveirinha, Casal da Salgueirinha e Casal da Lagoa. Foi criada em 1948 e faz fronteira com
as freguesias do Bombarral e da Roliça (concelho do Bombarral), e com a freguesia da Moita
dos Ferreiros (Lourinhã).
À semelhança da maior parte das freguesias do Concelho, também o Vale Covo se caracteriza
por ser uma freguesia essencialmente agrícola, destacando-se o cultivo da vinha e das
frutícolas. Tal como noutros casos, o pequeno comércio e alguma indústria (pequena)
compõem o leque de actividades económicas da freguesia.
Em termos de património cultural e arquitectónico, na freguesia de Vale Covo destacam-se, a
Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, datada de 1967 e situada na localidade sede de
freguesia, a Capela de N. Sr.ª dos Aflitos (1850), igualmente sita na povoação de Vale Covo,
a Capela de Nª. Sª. da Saúde, em Gamelas e a Fonte dos Casais (1851), localizada num dos
extremos da freguesia.
No que respeita a festas e tradições, são de destacar a Festa de Santo Antão (17 de Janeiro), a
Festa em honra de N. Sr.ª dos Aflitos (Julho) e as festas de Verão, na localidade de Gamelas
(1ª semana de Agosto). No dia 12 de Julho a freguesia organiza uma feira anual de cariz
comercial.
16

Ibidem
Ibidem
18
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O texto “O CONCELHO DO BOMBARRAL NA SUA VERTENTE HUMANA (Fixação,
evolução e sociabilização), é da autoria do Sr. Manuel Patuleia, autor do livro “O concelho do
Bombarral das brumas da pré-história aos finais do séc. XX”, que gentilmente acedeu a
colaborar no presente documento. A sua experiência e conhecimento vem assim contribuir
para um maior e mais abrangente enriquecimento da perspectiva Histórica, vista do ponto de
vista social, do Concelho.
O CONCELHO DO BOMBARRAL NA SUA VERTENTE HUMANA
(Fixação, evolução e sociabilização)
Na ocasião em que se encontra em marcha a “Rede Social” no concelho do Bombarral, parece
não ser despiciendo efectuar uma abordagem, ainda que aligeirada, ao que foi esta zona, em
termos da presença do homem, nas diversas épocas da História, e à forma como ele evoluiu e
se congregou, para se defender, organizar e entreajudar.
Esta área terá sido sempre dotada de boas condições naturais para a fixação humana, pelo que,
há cerca de cinquenta mil anos, aqui se sedentarizaram os nossos primeiros antepassados, nas
grutas do Vale do Roto, perto da Columbeira.
A sua evolução e aumento demográfico obrigaram a novos métodos de vivência, incluídos os
da segurança, evidenciados nos castros da Columbeira e São Mamede.
No entanto, a primeira implementação de uma sociedade organizada e unida por conjugação
de interesses económicos, no caso, os agrícolas, cujos sedimentos instituíram, verifica-se com
a chegada dos romanos, que por aqui se estabeleceram em “villas” (casas rurais), em redor de
“Eburobritium”, cidade localizada perto da Óbidos actual.
Oito séculos depois, oriundos do Norte de África, os mouros fixaram-se na zona, tendo
reorganizado a exploração agrícola e por cá se mantiveram, até à reconquista cristã, de muito
difícil obtenção, razão que deu à região o nome de Extremadura.
Os reis lusos, vencida a resistência moura, começaram a povoar a zona, nalguns casos com
cavaleiros vindos do Norte da Europa para os ajudar militarmente, tendo-os estabelecido em
granjas, explorações rurais com casario para donos, serviçais, animais e anexos para a
transformação dos produtos agrícolas e guarda das suas alfaias.
O nome Bombarral provém da designação de uma dessas granjas, denominada “Mon-Barral”
(Monte Barral), conforme se chamou inicialmente, e que deu origem ao gentílico “BomBarral”, já no século XIV.
Por seu turno, os monges de Cister, a partir de Alcobaça, reorganizaram em toda a área a
actividade religiosa, social e económica, reconvertendo a agricultura com a introdução de
novas espécies, nas vertentes cerealífera, vinícola e frutícola.
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Algumas famílias nobres radicar-se-iam na zona, durante o século XV, sendo delas as mais
conhecidas:
A dos “Henriques”, proprietária da “Casa da Coutada”, mais tarde “Palácio dos Henriques” e
hoje o edifício dos Paços do Concelho; e,
A dos “Mota”, cujos varões foram escudeiros de D. Afonso V e D. João II e antepassados
directos de Anrique da Mota, poeta da aurora do classicismo e autor teatral coevo de Gil
Vicente.
Aquele poeta Bombarralense foi escudeiro de D. Manuel I e escrivão do reino, no reinado de
D. João III, tendo-o a rainha D. Leonor nomeado “Juiz de Órfãos”, encargo que lhe atribuiu o
cuidado de órfãos e outros desvalidos da região.
Para além disso, foi notável a obra social da rainha D. Leonor que, para lá da fundação das
“Misericórdias”, mandou construir no Bombarral a capela e albergaria do Espírito Santo, esta
última dedicada ao socorro de viajantes e enfermos, e, no Carvalhal, a capela do Santíssimo
Sacramento; ambas as capelas tinham irmandades, com funções sociais junto dos pobres.
Nos finais do século XVI, radica-se em São Mamede a família “Melo”, sendo assinalável a
sua acção social na segunda metade do século XVIII, ao ser criado por António Lopo de Melo
e Castro um sistema de apoio aos moradores, que lhes provia assistência religiosa e às
necessidades de saúde, através da capela de São Lourenço, anexa à sua moradia. Para tal
efeito, nomeou administrador dos bens, capelão e um “cirurgião-sangrador”.
Por força da reorganização administrativa de 1836, as freguesias do Bombarral e Carvalhal
são desanexadas do concelho de Óbidos para o do Cadaval, no qual permanecem durante
quase vinte anos, regressando ao domínio de Óbidos, o que terá vincado o desejo dos
moradores, na parte sul deste concelho, de que fosse criado o município Bombarralense,
vontade antes manifestada sem resultados, em 1535.
As populações começam então a evidenciar sinais de organização de base e, em 1859, surge a
primeira colectividade de que se conhece registo, a Sociedade Filarmónica Carvalhense. Por
essas alturas, já existiria também uma banda no Bombarral, dado que, no livro de Informações
para a Estatística Industrial, a Repartição de Pesos e Medidas aqui identifica, em 1863, a
actividade de dezasseis músicos, no elenco das profissões vigentes.
De 1857 a 1862, funcionou um posto médico no Sobral do Parelhão, mas a experiência não
resultou, e só em 1880 é preenchido o partido médico-cirúrgico, entretanto criado no
Bombarral, para onde se transferiu a “Botica”, até então também localizada no Sobral do
Parelhão.
A primeira escola primária existente na área do futuro concelho, deverá ter sido a da Roliça,
porém, em 1867, já um inspector escolar referencia as do Bombarral e Carvalhal, embora pelo
motivo de serem as de menor frequência em todo concelho de Óbidos.
Naquela altura, a escola era só frequentada por rapazes, sendo, só em 1875, registada a
presença de raparigas.
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Numa zona em que se desenvolviam as actividades comerciais e de serviços, foi fulcral, para
o seu progresso, a chegada, em 1878, da estrada Lisboa-Caldas, provinda de Torres Vedras,
assim como a da linha do caminho-de-ferro, em percurso idêntico, inaugurado em 1887.
Nesse mesmo ano, e fruto da necessidade de intervenção política, cívica e cultural, os
bombarralenses fundaram a Associação Literária 1.º de Dezembro de 1640, a qual, devido às
ideias republicanas que defendia, foi dissolvida pelo governo, em Março de 1891, tendo sido
reestruturada e reaberta, cinco meses mais tarde, com a designação de Grémio Escolar
Bombarralense.
Dado que, até então, o ensino era ministrado em casa dos professores, em 1892 foi inaugurado
o primeiro estabelecimento escolar oficial, destinado a rapazes e raparigas (a actual sede da
Junta de Freguesia do Bombarral) e, no mesmo ano, era publicado o primeiro jornal do
concelho, titulado “O Clamor do Bombarral”.
Em desenvolvimento do ideário progressista no Bombarral, é aqui eleita e sedeada, em Abril
de 1895, a Comissão Municipal de Óbidos do Partido Republicano, com a presença dos seus
dirigentes nacionais, os quais aqui se deslocariam amiudadamente, tal como se verificou, por
exemplo, em 1908, para a inauguração também na Vila, do Centro Escolar Republicano João
Chagas.
A implantação da República encheu de regozijo os bombarralenses, convencidos de que
estava chegada a hora da sua terra ser desanexada do concelho de Óbidos, para se converter
em município autónomo, o que tardaria ainda mais de três anos. Porém, a euforia republicana
não abrandou, uma vez que, logo em 1911, foram fundadas duas instituições, ainda hoje
referências de peso na vida colectiva concelhia: A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, em 20
de Julho, e o Sport Clube Escolar Bombarralense, em 5 de Outubro.
Casimiro da Silva Marques, grande benemérito e impulsionador imprescindível do projecto
para que o caminho-de-ferro tivesse o actual traçado, não veria a sua terra ser elevada a
concelho, pois faleceu em 1913, não sem ter instituído a Caixa de Beneficência com o seu
nome, para além da prática de outras obras meritórias.
A criação do concelho registou-se no Congresso dos Deputados, na sua sessão de 18 de
Março de 1914, com o reconhecimento oficial do facto pela Lei n.º 123, de 28 do mesmo mês.
O Governo, pela sua parte, regulamentaria aquela Lei, através de três decretos de 6 de Maio
seguinte, e as eleições, então convocadas, realizaram-se em 7 de Junho, o que originou a
tomada de posse da primeira Câmara Municipal em 29 de Junho daquele mesmo ano, data por
isso constituída como feriado municipal.
Para garantia da segurança de cidadãos e bens, em Fevereiro de 1918 é colocada no
Bombarral uma força da GNR e no mesmo ano, dada a precariedade das condições do Sport
Clube Escolar Bombarralense para o desenvolvimento da prática teatral, surge a Empresa
Recreativa Bombarralense, Limitada, que, abraçando a construção do Teatro Eduardo Brasão,
o viria a inaugurar em Fevereiro de 1921.
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Fruto da consciência cívica dos comerciantes e trabalhadores do concelho, rurais na sua
grande maioria, é criado no Carvalhal, em Julho de 1920, o Sindicato Agrícola e, no mês
seguinte, a Associação Comercial do Bombarral.
Por iniciativa desta última, as colectividades do concelho reúnem em Maio de 1921, e
decidem a fundação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, tendo sido
lançada a primeira pedra do seu futuro quartel em Junho de 1928.
Em Dezembro de 1923 é inaugurado o fornecimento de luz eléctrica na sede de concelho e,
em Janeiro de 1929, são aprovados os estatutos da Misericórdia, que seria instalada
provisoriamente em Março de1930, simultaneamente com a inauguração da primeira cabina
telefónica. No entanto, só em Dezembro de 1932 seria aberta ao público a estação dos
correios, telégrafos e telefones.
Reinicia-se o surgimento de novas colectividades, uma em cada uma das três freguesias então
existentes: Em 1934, o Clube Recreativo Delgadense, em 1935, a Sociedade Recreativa
Sobralense e, em 1936, a União Progressiva do Vale Covo.
Em Abril de 1937, embora com existência fugaz, abre a Casa do Povo no Bombarral,
dedicada ao apoio sanitário e social dos trabalhadores agrícolas.
Depois da profanação, incêndio e demolição da igreja matriz, devotada ao Salvador do
Mundo, a paróquia do Bombarral ficou desprovida de assistência religiosa e templo católicos,
tendo os crentes que se deslocar ao Senhor Jesus para a sua prática cristã. Porém, em 1941, é
colocado um pároco na freguesia e a capela da Madre de Deus, já antes disponibilizada para o
culto por Abel Pereira da Fonseca, assume as características de igreja matriz.
O Teatro Eduardo Brasão, devastado por um ciclone e só recuperado mais tarde, deixou de ter
capacidade para as suas normais funções, pelo que, em Junho de 1942, abre as portas o CineTeatro do Bombarral, estabelecimento dedicado a espectáculos de cinema, teatro e revista.
Extinta a Casa do Povo e devolutas as suas instalações, o pároco, entretanto chegado, adaptaas a Centro de Trabalho, onde em Fevereiro de 1946 ali disponibiliza espaços para creche e
ocupação dos tempos livres das jovens bombarralenses.
Por desanexação da do Bombarral, é criada, em Novembro de 1948, a freguesia do Vale
Covo, a primeira a surgir depois da fundação do concelho.
Na data das comemorações dos 25 anos do município, 29 de Junho de 1949, a Câmara é
instalada definitivamente no antigo palácio dos Henriques e, ainda hoje, os Paços do
Concelho.
Em substituição dos serviços de saúde prestados pela Misericórdia, a sede do concelho vê
abrir em Julho de 1951 o hospital Casimiro da Silva Marques, mais tarde denominado Dr.
Joaquim de Albuquerque, posteriormente convertido em Centro de Saúde e hoje integrado nos
objectivos sociais e sanitários da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral.
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Em Julho de 1953, é inaugurada a igreja matriz do Bombarral, devotada ao Santíssimo
Salvador do Mundo, como a anterior. Por ligada às actividades sociais da paróquia, salienta-se
a obra, já desde então desenvolvida pela Conferência de São Vicente de Paulo.
A partir de Maio de 1954, inicia-se a publicação do “Ecos do Bombarral”, o primeiro jornal a
ser enviado para a comunidade emigrante, e o de mais longa permanência no panorama
editorial local.
Fruto das preocupações dos agricultores do concelho, perante as dificuldades de
rentabilização e comercialização dos seus produtos, em Junho de 1956 é criada a Adega
Cooperativa e, dez anos depois, a Cooperativa Agrícola.
Em Novembro seguinte, e em sequência da experiência de ensino do Externato Condestável,
abre as suas portas o Externato Académico do Bombarral.
Na esteira benemerente de Casimiro da Silva Marques, os seus sobrinhos, Casimiro da Silva
Cairel, Inocência da Silva Cairel Simão, e seu marido Duarte Simão, têm acção do maior
relevo, na doação para utilização pública de propriedades e outros bens seus, localizados no
Bombarral. Para além dos seus contributos para a Misericórdia e o Hospital, ressalta-se a
dádiva que permitiu que, em Junho de 1958, fossem atribuídos os fogos do Bairro de
Moradias para Classes Pobres Inocência da Silva Cairel Simão.
No seguinte mês de Dezembro, inicia a sua actividade a Biblioteca Itinerante da Fundação
Calouste Gulbenkian.
O I festival Exposição do Vinho Português abre as suas portas em Outubro de 1960.
Em Março de 1967, é inaugurada a Igreja Matriz do Vale Covo e, em Abril de 1973, reabre a
Casa do Povo.
Em 25 de Abril de 1974 reinicia-se um novo ciclo da actividade municipal, quer na transição
para o poder autárquico democrático, que culminou com as eleições de Dezembro de 1976,
quer no surgimento do mais variado leque de organizações e colectividades, ou ainda na
grande opção pública de levar às populações mais desfavorecidas os serviços básicos de água,
esgotos e electricidade.
Pouco duradoura a experiência do movimento escutista no Bombarral, nos anos “50 e 60”,
aquele ideal ressurge a partir de Fevereiro de 1978, através do Agrupamento n.º 516 do Corpo
Nacional de Escutas.
A Escola Secundária do Bombarral é colocada à disposição dos adolescentes e jovens do
concelho, a partir do ano lectivo de 1978-1979 e, em Fevereiro deste último ano, é criado o
Círculo de Cultura Musical Bombarralense. Em sentido contrário a esta evolução no ensino e
cultura, inicia-se em Junho de 1981, sem alternativa ao seu desaparecimento, a demolição do
Cine-Teatro do Bombarral.
No entanto, e constituindo compensação, foi fundada em Fevereiro de 1984 a Associação de
Defesa do Património Cultural do Concelho do Bombarral e, em Junho do mesmo ano,
inaugurado o complexo constituído pelos Anfiteatro, Biblioteca e Auditório Municipais.
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Desmembrada da Roliça, é criada, em Dezembro seguinte, a quinta e mais jovem freguesia do
concelho, a do Pó.
Desaparecido o jornal “Ecos do Bombarral”, e depois de uma curta permanência editorial do
“Jornal do Bombarral”, inicia-se, a partir de Setembro de 1986, a publicação do “Notícias do
Bombarral”.
Do ano de 1990 evidenciam-se dois factos: Em Fevereiro, a fundação da Associação dos
Agricultores do Oeste e, em Junho, a conversão do Palácio Gorjão em Museu Municipal e a
correspondente atribuição dos nomes de Vasco Pereira da Conceição e Maria Barreira, dada a
sua doação de obras de arte àquela estrutura museológica.
Em Outubro de 1993, o Centro de Saúde do Pó inicia a sua prestação aos respectivos
moradores e, no ano de 1996, foi criada a Associação Juvenil “Salvator Mundi”, em Julho, e o
Pavilhão Desportivo Municipal seria inaugurado em Novembro.
Em Agosto seguinte, o Bombarral fica ligado a Lisboa, através de auto-estrada e, em 13 de
Janeiro de 1999, a lei n.º 3 criou condições para que o Bombarral viesse a encabeçar uma
circunscrição judicial, o tão desejado tribunal, o qual abriria portas em Fevereiro de 2001.
Em Março, mas de 1999, o concelho passa a usufruir do apoio e serviços da Santa Casa da
Misericórdia, na sua lídima versão canónica.
O Centro de Saúde é posto à disposição dos bombarralenses, nas suas actuais instalações, a
partir de Novembro de 2002, depois de anos de prestação no “velho hospital” que, após
protocolo de cedência de gestão por parte da Câmara Municipal, passou a estar destinado aos
objectivos da Santa Casa de Misericórdia, a partir de meados de 2003.
As Conferência de São Vicente de Paulo, (homens e mulheres) entenderam, em finais de
2002, designarem-se por Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Conceição (feminina), e
Conferência Vicentina do Santíssimo Salvador do Mundo (mista).
A preocupação colectiva com a dignificação de todos os munícipes, com igualdade de
deveres, direitos e oportunidades, para que exerçam a sua cidadania plena, levou à instituição
da “Rede Social”, em Fevereiro de 2003, por feliz coincidência, no momento em que se
celebrava o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, resultado de declaração da Comissão
da União Europeia.
A 5 de Julho de 2003, no dia da celebração do cinquentenário da Igreja Matriz do Bombarral,
foi inaugurado o novo Lar de Idosos do Centro Social Paroquial do Bombarral.
Estes ingredientes são mais do que consistentes, para que, já neste ano, dedicado ao 10.º
aniversário da comemoração do “Ano Internacional da Família” e “Ano Europeu da Educação
pelo Desporto”, se nos apresentem horizontes de bem-estar e qualidade de vida, que nos
proporcionem “A TODOS” um concelho solidário, onde nos sintamos felizes por aqui ter
nascido e viver.
_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

41

Câmara Municipal do Bombarral

APRESENTAÇÃO DE DADOS
1 - DEMOGRAFIA
Fontes de Informação consultadas:
- Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho).
A análise demográfica do concelho do Bombarral foi feita tendo em conta os dados obtidos a
partir dos dois últimos recenseamentos populacionais (1991 e 2001), tornando assim possível
uma visão comparativa das diversas transformações a que o Concelho esteve sujeito neste
período de dez anos.
Nalguns casos é feita, também, uma análise comparativa espacial, tendo em consideração o
País e a Unidade Territorial em que se insere o concelho do Bombarral, o Oeste. Pertencem à
zona geográfica do Oeste os seguintes Concelhos: Bombarral, Nazaré, Alcobaça, Caldas da
Rainha, Óbidos, Peniche, Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Alenquer, Sobral de Monte
Agraço e Arruda dos Vinhos.
Em termos estruturais, este capítulo foi dividido em duas partes, de forma a facilitar a leitura e
interpretação dos dados apresentados. Assim, numa primeira parte são apresentados alguns
indicadores de população, tais como: População Residente, segundo o sexo, escalão etário e
estado civil, População Estrangeira residente no Concelho, bem como alguns Indicadores
Demográficos gerais, caso das Taxas de Natalidade e Mortalidade ou do Índice de
Envelhecimento. Na segunda parte foram analisadas as Famílias e Núcleos Familiares
existentes no Concelho, quanto ao número e ao tipo, bem como o número de pessoas
constantes dos Núcleos Familiares.
1.1 – INDICADORES DE POPULAÇÃO:
População Residente segundo Sexo, em 1991 e 2001
Portugal
HM
H
9 867 147
4 756 775
1991
10 356 117
5 000 141
2001
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Oeste
HM
H
359 430
176 876
314 390
154 744

Bombarral
HM
H
12 727
6 247
13 324
6 548

Variação da população, entre 1991 e 2001
4,70%

4,90%
Portugal
Oeste
Bombarral

-12,50%
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Variação da População entre 1991 e 2001 (%), por Escalões Etários, no concelho do
Bombarral
Escalão Etário
1991
2 284
0-14
1 797
15-24
6 299
25-64
2 347
+ 65
TOTAL
12 727
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

2001
1 933
1 684
6 833
2 874
13 324

Variação entre 1991 e 2001 (%)
- 15.4 %
- 6.3%
8.5%
22.5%
4.7 %

Gráfico da variação da População
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+ de 65

População Residente segundo Grupos Etários, em 1991 e 2001, no concelho do
Bombarral
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Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001
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População Residente e Densidade Populacional, por Freguesias, em 2001
População Residente
Densidade Populacional
Bombarral
5514 indivíduos
299,1 hab/km2
Carvalhal

2934 indivíduos

91 hab/km2

Roliça

2744 indivíduos

118 hab/km2

Vale Covo

1192 indivíduos

107 hab/km2

Pó

940 indivíduos

141,6 hab/km2

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

População Residente segundo Estado Civil e Sexo, em 1991 e 2001, no concelho do
Bombarral
1991
2001
Solteiro
Casado com Registo
Casado sem Registo
Viúvo
Separado
Divorciado
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

HM
1 279
3 662
220
125
81
56

H
856
2 376
137
40
38
27

HM
4 341
6 915
673
1 076
111
208

H
2 383
3 493
330
210
51
81

À semelhança do que acontece com o País, no intervalo de tempo que dista de 1991 a 2001, o
concelho do Bombarral apresenta um aumento de população que, embora pouco relevante
(4,7%), contrasta com a acentuada diminuição verificada na região Oeste. É, portanto, de
realçar que o concelho do Bombarral contribuiu significativamente para que os resultados da
Variação Populacional, na Região Oeste, não fossem ainda mais negativos.
O principal aumento verifica-se na faixa etária dos mais de 65 anos (22,5%), sendo que nos
escalões etários mais jovens a variação verificada é negativa, o que leva a concluir sobre o
evidente envelhecimento da população concelhia.
Refira-se ainda, os ligeiros aumentos verificados nos escalões considerados em idade activa
(20-54 anos), que embora não tenham um peso significativo, são constantes dos 20 até aos 54
anos.
Apenas nos escalões etários iniciais (0-20 anos) se verifica um decréscimo da população, o
que desde logo, é indicativo de uma baixa Taxa de Natalidade.
Em relação ao quadro descritivo das freguesias, constata-se que a freguesia do Bombarral
congrega, no seu perímetro, quase metade da população do Concelho, dado revelador dos
299,1 habitantes por Km2 que apresenta em termos de Densidade Populacional. Refira-se
ainda a elevada Densidade Populacional apresentada pela Freguesia do Pó (141,6 hab/km2), o
que se justifica, tendo em conta o número total de habitantes (940 indivíduos). Inversamente,
a freguesia do Carvalhal, apresenta uma fraca Densidade Populacional (91 hab/km2) resultado
da extensa área que a envolve e do total de habitantes que possui (2934 indivíduos).
_________________________________________________________________________________
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Quanto ao Estado Civil da população Bombarralense, houve um aumento em todas as
situações analisadas, sendo que o maior número de casos diz respeito aos casamentos com
registo. Aumentos significativos registaram-se, ainda, nos casos de indivíduos solteiros,
casados sem registo, viúvos e divorciados, embora os separados também tenham sofrido
ligeiro aumento. Curioso é verificar que, não obstante os escalões etários até aos 24 anos
tenham decrescido de 1991 para cá, o número de indivíduos solteiros aumentou
significativamente, o que aponta para que a idade de casamento seja mais tardia. De registar
ainda que, dos 1076 casos de indivíduos viúvos, em 2001, apenas 210 são homens.
População Estrangeira Residente, por Sexo, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
1991
União Europeia
Europa (outros)
PALOPS
Africa (outros)
Brasil
Outros
Total
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

HM
31
12
12
2
48
105

2001
H
13
8
5
1
-19
27
54

HM
46
109
13
1
40
13
222

H
23
91
7
1
22
4
148

População Estrangeira Residente por Sexo, na Região Oeste e em Portugal, em 2001
OESTE
União Europeia
Europa (outros)
PALOPS
Africa (outros)
Brasil
Outros
Total
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

HM
1 147
1 557
1 075
43
992
491
5 305

H
565
1 181
502
27
602
279
3 156

PORTUGAL
HM
H
157 456
73 963
35 347
23 147
329 116
159 960
20 708
10 437
49 881
24 532
58 954
28 922
651 462
320 961

Se nos reportarmos ao quadro da População Residente, podemos constatar que, em termos
percentuais, o número de estrangeiros no Concelho (1,6% da população total), é praticamente
idêntico ao verificado na Região Oeste (1,7% da população total), mas algo inferior ao valor
registado para o País (6,3%), o que aponta para o facto de o Bombarral, embora bem inserido
geograficamente e servido de boas redes viárias e ferroviária, ainda não constitui pólo de
atracção para a população imigrante. No entanto, o quadro da População Estrangeira residente
no Concelho é revelador do que se passa no resto do país, ou seja, verifica-se um aumento
bastante significativo de cidadãos Europeus, não pertencentes à União Europeia,
maioritariamente pertencentes aos países do Leste Europeu20, bem como um número elevado
de imigrantes Brasileiros, fruto dos recentes surtos de emigração das referidas zonas.
Desde Julho de 2003 que o Bombarral possui um Centro Local de Apoio ao Imigrante
(CLAI), a funcionar nas instalações da Santa Casa da Misericórdia. O CLAI é um projecto do
19

Não foram encontrados dados referentes a outros anos
Parte destes países são, actualmente, integrantes da U.E.
_________________________________________________________________________________
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Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, delegado pela Presidência do
Conselho de Ministros. É um espaço essencialmente informativo e confidencial que tem como
principal função ajudar a resolver situações problemáticas com que a população imigrante se
debate.
Independentemente dos dados apresentados pelos Censos, foi feito um levantamento sobre a
população imigrante que recorreu a este Centro até Agosto de 2004. Os dados abaixo
apresentados apenas se referem aos 44 indivíduos que recorreram ao CLAI, e não a todos os
imigrantes existentes no Concelho. Confirmam, no entanto, os resultados anteriormente
analisados, em relação aos países de origem.
Em relação às restantes informações, de referir que nem todos os dados se conseguiram
apurar, por falta de elementos constantes nas informações recolhidas, nomeadamente no que
respeita ao Estado Civil e à Ocupação. Constata-se que a maioria destes imigrantes se
encontra situado entre os 20 e os 44 anos, encontrando-se portanto em idade activa.
População Estrangeira Residente no concelho do Bombarral, por Sexo, segundo Escalão
Etário e Nacionalidade (2004)
Ucrânia
Brasil
Roménia
Moldávia
Rússia
Angola
H/M
H
H/M H H/M
H
H/M
H
H/M H H/M H
- de 20
1
1
20-24
2
3
1
1
1
1
25-29
3
2
2
1
2
2
1
1
30-34
6
4
4
2
1
1
1
35-39
3
1
1
1
40-44
2
1
5
4
45-49
2
1
50-54
+ de 55
1
1
Fonte: CLAI do Bombarral

População Estrangeira Residente no concelho do Bombarral, por Sexo, segundo Estado
Civil (2004) 21
H/M
H
Casado
19
9
Solteiro
12
4
Divorciado
2
2
União de Facto
3
Fonte: CLAI do Bombarral

21

Apenas se conseguiram dados de 36 indivíduos.
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População Estrangeira Residente no concelho do Bombarral, por Sexo, segundo
Ocupação actual (2004) 22
Homens
Mulheres
Construção Civil
10
Doméstica
7
Agricultura
4
Motorista
3
Restauração
3
Estudante
1
Desempregado
3
Outros
2
1
Fonte: CLAI do Bombarral

Evolução da Taxa de Natalidade
11,58
10,56

10

11 10,8
9,2

Portugal
Oeste
Bombarral

permilagem

1991

2001

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Evolução da Taxa de Mortalidade
14,7
11,49
10,52

13,1
11,5
10,2

permilagem

1991

Portugal
Oeste
Bombarral

2001

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Conforme se pode constatar pelos Gráficos comparativos da Natalidade e da Mortalidade,
22

Apenas se conseguiram dados de 34 indivíduos
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entre 1991 e 2001, houve um decréscimo em ambas as Taxas, tanto ao Nível do País e da
Região Oeste, como do Concelho do Bombarral, pertencendo a este último, os valores mais
baixos em termos de Natalidade, e mais elevados em termos de Mortalidade.
Verifica-se ainda que, ao contrário de Portugal, tanto o Bombarral como o Oeste, apresentam
Taxas de Mortalidade superiores à Natalidade, nos anos em análise. Se no caso da Região
Oeste este resultado não será de estranhar, visto o ligeiro decréscimo populacional de 1991
para 2001, já no caso do Bombarral isso não se verifica. De facto, conforme se pode verificar
no quadro da População Residente, esta aumentou no Concelho, o que, tendo em conta a
superioridade do número de mortes em relação aos nascimentos, estes resultados possam
parecer estranhos.
Contudo, na análise da Taxa de Atracção Total23(T.A.T.) do Concelho, esta situa-se, em 2001,
entre os 7,5 % e os 9,3%,24 valores elevados em relação ao valor máximo de 15,6% atingido
na região Centro, o que explica o aumento da população residente no Concelho. De referir
ainda, que em 1991, os valores da T.A.T., no Bombarral, se situavam entre os 2,7% e os 6%25.
Este aumento da capacidade de atracção do Bombarral poderá ser explicado em virtude, não
só da proximidade de importantes centros urbanos (caso de Caldas da Rainha, Torres Vedras,
ou mesmo Lisboa), como também pela melhoria das acessibilidades (A 8) e da deslocação
residencial para zonas menos densamente povoadas.
.

Indice de Envelhecimento
145
109,6

percentagem

72

117,5
105,5

1991

Portugal
Oeste

82,9

Bombarral

2001

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

23

Relação entre a população residente que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou noutro país, e a
população residente na unidade territorial, expressa em percentagem.
24
Fonte: Censos 2001 Resultados Definitivos
25
Idem
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Taxa de Mortalidade Infantil
9,22 9,22
6,8

Portugal

5,4 5,5

permilagem

Oeste
Bombarral

1,7

1991

2001
26

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Entre 1991 e 2001 assistiu-se, não só, ao envelhecimento generalizado da população, bem
patente no gráfico acima descrito, como também ao envelhecimento dos próprios idosos com
mais de 69 anos, no concelho do Bombarral. De facto, se se analisar o gráfico da população
residente segundo escalões etários, facilmente, se verifica que os escalões acima dos 69 anos
tiveram subidas bastante acentuadas nos últimos 10 anos. Da mesma forma a tabela da
variação da população entre 1991 e 2001 apresenta um valor de 22,5% (o mais elevado) na
evolução da população com mais de 65 anos, o que evidencia bem o crescente aumento do
Índice de Envelhecimento no Concelho, sendo, inclusive, bastante superior ao da Região
Oeste e ao do país.
Outro dado interessante (reportando-nos novamente ao gráfico da população residente
segundo escalões etários), tem a ver com o facto de em 1991 o número de residentes no
Concelho com mais de 69 anos ser inferior aos dos com menos de 15 anos, o que em 2001, se
inverteu claramente, situação que, naturalmente irá manter a tendência para elevadas taxas de
mortalidade nos próximos anos.
Em relação à Taxa de Mortalidade Infantil do último quinquénio (1998-2002), é de registar o
acentuado decréscimo de valores, particularmente, no que respeita ao concelho do Bombarral,
resultante, em parte, da própria diminuição de nascimentos, em relação a 1991.
Outros Indicadores Demográficos 2001
2001
Portugal

Oeste

Bombarral

Unidade

Nados vivos, HM

114 383

3 718

122

Indivíduos

Óbitos, HM

106 258

3 945

174

Indivíduos

Taxa de Nupcialidade

5,4

5,3

5,7

Permilagem

2,7

2,3

1,4

Permilagem

Taxa de Divórcio
Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001
26

O valores da Taxa de Mortalidade Infantil dizem respeito ao quinquénio de 1988 a 2002
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1.2. FAMÍLIAS
Famílias e Núcleos Familiares, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
1991
2001

Famílias Clássicas
Residentes
4 478

Famílias Institucionais

5 035
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

0

Núcleos Familiares
Residentes
3 841

4

4 092

Famílias Clássicas Residentes por Freguesia, em 2001

473

331

Bombarral
Carvalhal

2124

Roliça
Vale Covo

1024

Pó
1083

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Famílias Clássicas segundo o tipo de família em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
S/
Núcleos

Com 1 Núcleo

1991

786

Casal
de
direito
s/
filhos
1 313

2001

1 069

1 336

Com 2
Núcleos

3 ou +
Núcleos

Casal
de
direito
c/
filhos
1 964

Casal
de
facto
s/
filhos
-

Casal
de
facto
c/
filhos
-

Pai c/
filhos

Mãe
c/
filhos

Avós
c/
netos

Avô
c/
netos

Avó
c/
netos

46

184

25

4

10

143

3

1 830

129

176

45

285

24

1

16

122

2

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Entre 1991 e 2001, o número de Famílias e Núcleos Familiares aumentou no Concelho do
Bombarral de forma considerável, atingindo uma taxa de variação que se situa entre os 10,2%
e os 18,3%27, o que constitui um número bastante superior à taxa de crescimento da população
(4,7%). Este crescimento das famílias superior ao crescimento da população indicia uma
partição das mesmas, o que, aliás, se verifica se se analisar o quadro do tipo de famílias
quanto aos núcleos existentes.

27

Fonte: INE, Censos 2001
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De facto, não obstante os casais de direito continuarem a ser preponderantes, é notório o
aumento das famílias sem qualquer núcleo, ou de famílias monoparentais (especialmente
mães com filhos), de 1991 para 2001. De referir, ainda, o ligeiro decréscimo dos casais de
direito com filhos, o que aponta para os dados relativos ao baixo número de indivíduos nos
escalões etários entre os 0 e os 14 anos, presente no quadro relativo à População Residente
segundo Grupos Etários.
Muito embora os Núcleos Familiares Residentes tenham aumentado no Concelho, facto é que,
proporcionalmente, o aumento do número de famílias monoparentais de mães com filhos é
bastante maior, situação a que não será alheio o aumento da população divorciada (ver Taxa
de Divórcio) nos últimos anos.
Também o número de Famílias Institucionais se viu alterado no Bombarral, de nenhuma para
quatro, fruto do aparecimento de algumas instituições de cariz social no Concelho.
Famílias Clássicas segundo o número de pessoas, em 1991 e 2001, no concelho do
Bombarral
1800

1636

1600

1398

1400
1200
1000
800

1159

984

1031

1991
2001

855 894

699

600
340

400

253

103 83
28

200
0

18

16 3

64

21

Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 10 ou +

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

No que concerne à composição das famílias segundo o número de pessoas que as constituem,
as famílias com duas pessoas continuam a ser as mais representativas, logo seguidas das com
três pessoas, com uma pessoa e com quatro pessoas. Em todos estes casos houve um aumento
desde 1991, sendo mais relevantes os casos das famílias com uma e duas pessoas, facto que
poderá dever-se (como atrás referido) à desagregação das famílias tradicionais e ao
envelhecimento da própria população.
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2 – HABITAÇÃO
Fontes de Informação consultadas:
- Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Juntas de Freguesia.
A Habitação e as condições de habitabilidade são, desde há muito tempo, um dos principais
indicadores da qualidade de vida das populações, contribuindo decisivamente para a
toponímia das aldeias, vilas e cidades de Portugal. O desenvolvimento sustentado, ou não, de
cada povoação depende sempre da forma como o parque habitacional está estruturado e
ajustado ao meio que o circunda e envolve. Para que se consiga o desejado equilíbrio, será
necessário harmonizar os espaços construídos com os espaços por construir e com as zonas
verdes a preservar ou a implementar, da mesma forma que não se pode perder de vista a
conservação do património histórico e arquitectónico existente. Só assim se conseguirá o tal
desenvolvimento sustentado e estratégico das regiões e das localidades que vai permitir um
índice de qualidade de vida mais vantajoso para as populações.
O mercado da Habitação no Bombarral sofreu durante os últimos anos um crescimento
significativo que só actualmente começa a ter algum travão. Durante a anterior década foi
visível o aumento do número de novos edifícios, principalmente com fins habitacionais o que,
aliás, ainda hoje se pode verificar pela quantidade de obras em construção situadas,
essencialmente, na vila sede do Concelho. Este rápido crescimento está naturalmente ligado à
actividade que o promove: a Construção Civil, sector gerador de lucros rápidos e avultados
mas, ao mesmo tempo, de novas empresas e de empregos. É de crer que esta grande oferta de
Habitação esteja associada a uma, também crescente procura por parte dos habitantes do
Concelho e não só. Se a isto se juntar o fácil acesso ao crédito para aquisição de Habitação e a
cada vez maior necessidade de alcançar melhores condições de vida por parte das pessoas
consegue-se, com alguma facilidade, perceber toda esta conjuntura de incremento
habitacional.
Por outro lado, existe uma outra face da realidade habitacional no Concelho, menos favorável,
mas igualmente visível. A predominância de habitações antigas degradadas e, muitas vezes,
sem as infra-estruturas básicas que proporcionem as condições de habitabilidade
minimamente exigidas. Esta deficiência de infra-estruturas põe-se igualmente em muitos
casos de habitações de recente construção que por via da incapacidade económica e, nalguns
casos, da própria mentalidade das pessoas, leva a que as condições de habitabilidade sejam
relegadas para segundo lugar. O parque habitacional envelhecido e degradado é, aliás, um dos
principais problemas em termos de habitação no Concelho e que apenas poderá ser combatido
com estratégias concertadas entre Administrações Local e Central e com o próprio interesse
dos proprietários, de modo a que sejam efectuadas intervenções de recuperação, beneficiação
e modernização.
A escassez de Habitação Social no Concelho é outro dos problemas que se coloca quando se
fala nesta matéria. Consequência da existência de um leque da população que não reúne
condições para aquisição ou arrendamento de habitação (segundo os moldes do actual
mercado de rendas), a Habitação Social vem colmatar essa falha, fornecendo habitação a um
preço simbólico que, no caso do Bombarral, se faz através do arrendamento. Actualmente, o
_________________________________________________________________________________
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concelho do Bombarral apenas possui habitação social na freguesia do Vale Covo estando, no
entanto, previstas novas habitações nas restantes freguesias.
Outra das questões levantadas tem a ver com a revisão e actualização do Plano Director
Municipal do Bombarral (P.D.M.), datado de 1997, revisão essa que se encontra a decorrer. O
P.D.M. é um instrumento essencial para toda a estratégia a traçar em termos urbanísticos nos
diversos concelhos do país, funcionando como elemento potenciador dos investimentos a
realizar na área da construção. A necessidade de redimensionamento e reajustamento das
diversas áreas contempladas anteriormente como urbanizáveis e vice-versa, poderá contribuir
para o desenvolvimento urbano do Concelho, visto que se sabe que algumas zonas,
anteriormente classificadas como não urbanizáveis, hoje em dia, pela própria evolução dos
tempos, deixaram de ter essa justificação. Da mesma forma, situações inversas poderão
igualmente acontecer.
A análise deste capítulo é feita em duas partes distintas. A primeira debruça-se sobre o
número e o tipo de Habitação existente no Concelho, fazendo a análise dos Edifícios e
Alojamentos existentes até ao final do ano de 2001. A segunda parte, tem por objectivo o
Regime de Ocupação dos Alojamentos Clássicos quanto ao número de famílias e pessoas a
habitá-los, quanto à existência de encargos e quanto às instalações eléctricas, de água,
sanitárias e de aquecimento existentes.
2.1. NÚMERO E TIPO DE ALOJAMENTOS
Número de Edifícios, Alojamentos Familiares e Colectivos em 1991 e 2001, no concelho
do Bombarral
Número de
Edifícios
5 405

1991
2001

Alojamentos
Familiares Clássicos
5 964

5 716
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

6 797

Número de Edifícios por Freguesia,
em 2001
570

414
1859

Outros

Bom barral

58

8

Número de Alojamentos Familiares
Clássicos por Freguesia, em 2001
607

Bombarral

417

Carvalhal
Roliça

39

Alojamentos
Colectivos
5

2818

1395

1542

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Pó

Roliça
Vale Covo

Vale Covo

1331

Carvalhal

Pó
1560

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

Da análise efectuada à quantidade de Edifícios e Alojamentos existentes no Bombarral, no
período de 1991 a 2001, verifica-se que houve um aumento do parque habitacional no
Concelho. Naturalmente é na freguesia do Bombarral que se situam a maior parte dos
Edifícios e, principalmente, dos Alojamentos habitacionais, o que comprova a tendência das
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populações se concentrarem nos meios urbanos e centralizados. Este acréscimo do Parque
Habitacional deve-se em parte ao ligeiro aumento populacional verificado no Concelho no
período em questão, em grande parte resultado da vinda de pessoas de outras zonas do país e
que, naturalmente, necessitaram de adquirir residência. A esta situação está aliado o
incremento nacional da Construção Civil dos últimos 15 anos que no Bombarral se
manifestou de forma bastante visível.
Em relação às diferentes freguesias, apenas foram encontrados dados relativos ao ano de 2001
e que, em termos de parque habitacional, vai ao encontro da dimensão geográfica e
populacional de cada uma delas. É, conforme já mencionado, o Bombarral a freguesia que
maior número de habitações possui, seguido do Carvalhal, da Roliça, do Vale Covo e do Pó.
Edifícios Principalmente Residenciais por número de Alojamentos em 1991 e 2001, no
concelho do Bombarral
1991
2001
Exclusivamente
Residenciais

Parcialmente
Residenciais

Com 1
4 720
Alojamento
Com 2
174
Alojamentos
Com 3
22
Alojamentos
Com 4
23
Alojamentos
Com 5 a 9
17
Alojamentos
Com 10 a 15
Alojamentos
Com 16 ou
1
mais
Alojamentos
TOTAL
4 957
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Exclusivamente
Residenciais

Parcialmente
Residenciais

345

Principalmente
não
Residenciais
36

5 065

179

Principalmente
não
Residenciais
32

31

2

243

30

2

7

-

29

5

-

8

-

27

12

1

18

-

54

31

-

1

-

10

2

-

-

-

1

2

-

410

38

5 429

261

35

Relativamente ao uso dado aos Edifícios, constata-se que na grande maioria dos casos, estes
têm um uso exclusivamente residencial, comportando, também maioritariamente, apenas um
alojamento, quase sempre independente de outros alojamentos. Curioso verificar que,
enquanto, no ano de 1991 o número de Edifícios vai decrescendo à medida que o número de
Alojamentos por Edifício vai aumentando (verificando-se apenas um Edifício com 10 ou mais
Alojamentos), já em 2001 o número de Edifícios com 5 a 9 Alojamentos é superior aos com 3
ou 4 Alojamentos (registando-se 11 Edifícios com 10 ou mais Alojamentos) o que, mais uma
vez, aponta para as razões atrás referidas a propósito do crescimento do Parque Habitacional.

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

54

Câmara Municipal do Bombarral

Edifícios segundo o número de Pavimentos em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
10000

3832
1476

3840

1000

1662
145
65

100

1991

55
18

10

2001

18
5

2

1
Com 1

Com 2

Com 3

Com 4

2
1
7 ou
mais

Com 5 Com 6

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Alojamentos Clássicos, ocupados como residência habitual, segundo o número de
divisões em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
2000

1503
1462

1500

1349

814
718

1000
500
49

0

1214

64

249
197

449

1991

490
179

189
69

112

34

59

2001
45

54

Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 10 ou
mais

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Na sequência da análise anteriormente feita ao número de alojamentos por Edifício, são agora
analisados os número de Pavimentos por Edifício e o número de Divisões por Alojamento.
No que respeita ao primeiro caso, constata-se que a grande maioria dos Edifícios, apenas
possui 1 ou 2 Pavimentos, sendo de registar que de 1991 para 2001 esse número teve um
ligeiro decréscimo. Pelo contrário, a partir dos 3 Pavimentos o número de Edifícios aumentou
no período de tempo analisado, decrescendo o número dos últimos à medida que o número de
pisos aumenta, registando-se apenas 4 Edifícios com 6 ou mais Pavimentos.
Relativamente ao número de Divisões por Alojamento, verifica-se que a maior parte dos
Alojamentos possuem 4 ou 5 Divisões, havendo ainda um número razoável de Alojamentos
com 3 e 6 divisões. Mais raros são os casos de Alojamentos com menos de 3 ou com mais de
6 divisões. Registe-se, ainda, que na década em questão houve um aumento generalizado do
número de divisões por Alojamento, consequência da procura, também ela generalizada, de
melhores condições habitacionais por parte da população.
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Alojamentos Clássicos, ocupados como residência habitual, segundo o nº de Famílias
Clássicas, em 1991 e 2001

4397

4826

5000
4000
3000
2000

18

1000
0

Com 1

Com 2

40

1

17

1991
2001

3 ou mais
famílias

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Alojamentos Clássicos, ocupados como residência habitual, segundo o nº de pessoas
residentes em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral

1586

2000

1387

1500

885

1000 656

893

1991

342 263
107 90 28 21
16

500
0

1136
1023
850

Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6

Com 7 Com 8

4

7

5

2001

9 ou
mais

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que a maior parte dos Alojamentos
Clássicos são habitados apenas por uma família, tendência que não é alterada com o tempo,
situação, aliás, comum ao resto do País. Saliente-se aqui o aumento do número de casos de
duas, três ou mais famílias a dividirem o mesmo Alojamento, o que poderá inferir para o
aumento de famílias com dificuldades económicas no Concelho, incapazes de adquirir ou
arrendar residência por si só. Outro aspecto que poderá contribuir para o entendimento deste
fenómeno, poderá ter a ver com o crescente número de imigrantes no Concelho que pela
mesma razão atrás mencionada, ou por outras de cariz identificativo, se aglomeram no mesmo
espaço habitacional.
Comparativamente, o número de pessoas a residir em Alojamentos Clássicos, já apresenta
algumas alterações de 1991 para 2001, ou seja, o número Alojamentos, neste período de
tempo, só aumentou até aos quatro indivíduos a habitar, tendo decrescido a partir daí. A maior
parte dos Alojamentos conta com duas pessoas a residir, existindo uma quantidade razoável
de Alojamentos com um, três e quatro indivíduos a residir. A partir das quatro pessoas a
residir, o número de Alojamentos diminui consideravelmente, o que pode apontar para o
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decréscimo do número de indivíduos por família ou para a própria destruturação que esta
instituição tem sido alvo nos últimos anos.
Alojamentos Clássicos de residência habitual, não ocupados pelo proprietário, segundo o
regime de ocupação em 2001 28
140

176

Contrato de
duração lim itada
Contrato
renovavel sem
prazo
Contrato de
renda social ou
apoiada
Subarrendados

24
32

Outra situação

455

Fonte: INE, Censos 2001

Quanto ao regime de ocupação dos Alojamentos, constata-se que é através do Contrato
Renovável Sem Prazo, que a maioria dos residentes ocupa as habitações, situação normal no
mercado de arrendamento. Também o Contrato de Duração Limitada tem algum peso no
arrendamento dos Alojamentos, situação igualmente utilizada neste tipo de actividade. Os
alojamentos de Renda Social ou Subarrendados não têm praticamente significado no mercado
de rendas concelhio.
Alojamentos Clássicos, propriedade dos ocupantes, ocupados como residência habitual,
segundo a existência de encargos (Euros) por compra e respectivos escalões, em 1991 e
2001, no concelho do Bombarral29

3264
3500
3000
2500
2000

1655

1991
2001

1500
1000
500
0

Sem
encargos

104 100
- de
59,86€

101 159

De 149,64
a 249,39€

212

De 249,39
a 399,03€

73
De 399,04
a 598,55€

32
+ de
598,55€

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

28

Não foram encontrados dados referentes a outros anos
Nos Censos de 1991, constam 7 Alojamentos com encargos (em escudos) de 50 a 70 contos, e 12 Alojamentos
com encargos superiores a 70 contos.
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Alojamentos Clássicos arrendados e subarrendados, ocupados como residência habitual,
segundo o escalão de renda, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
250
200

222

189
167

139

150
85

100

95

1991
2001

38

50
0

127

84

- de
14,96€

De14,96
a 34,91€

De
34,92 a
99,75€

De
99,76 a
199,71€

22
De
199,52 a
299,27€

De
299,28 a
498,79€

3
+ de
498,79€

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

No que concerne aos encargos tidos com a habitação a situação coloca-se de duas formas
distintas: a primeira tem a ver com os proprietários residentes e, a segunda com os residentes,
não proprietários, que pagam renda.
No primeiro caso, verifica-se que a maioria dos proprietários não tem qualquer tipo de
encargo com o Alojamento que ocupa, significando assim que a habitação se encontra
totalmente paga. Neste caso registou-se um considerável aumento de situações desde 1991
para 2001, o que aponta para a hipótese de muitas destas residências terem sido adquiridas
anteriormente a 1991, tendo vindo a ser pagas ao longo dos últimos anos. Naturalmente, os
Alojamentos sujeitos a encargos por parte dos seus proprietários, são bastante menos. Aqui
verifica-se que, no ano de 2001, a maioria dos encargos se situava entre os 249,39€ aos
399,03€, custos que no ano de 1991 nem sequer eram ainda contemplados no Concelho para
pagamento de Alojamentos. Os encargos abaixo dos 59,86€ diminuíram de 1991 para cá,
sendo natural a continuidade desta tendência. Da mesma forma, são ainda poucos os casos de
encargos com alojamentos acima dos 598,55€ no Bombarral.
Relativamente aos residentes que pagam renda, na maioria dos casos estas variam entre os
99,76€ e os 199,71€, consequência do aumento do Parque Habitacional, situando as rendas
em valores actuais. Existem ainda muitos casos de rendas no escalão imediatamente acima
(dos 199,52€ aos 299,27€), resultado da mesma situação. Outra questão diferente, coloca-se
no escalão de encargos que apresenta o segundo maior número de casos e que diz respeito às
rendas abaixo dos 14,96€, valor que actualmente parece ser insignificante tendo em conta ao
que se destina. Esta situação tem a ver com contratos de arrendamento com décadas de
existência e que praticamente não sofreram qualquer tipo de alteração em relação aos
encargos inicialmente definidos por lei, situação extensiva aos escalões abaixo dos 99,75€.
Isto explica em grande parte a situação de degradação e mau estado do Parque Habitacional
do Concelho, com particular incidência na vila do Bombarral. Se por um lado os proprietários
evitam fazer obras de melhoramento e modernização em alojamentos que lhes fornecem tão
baixo rendimento, por outro lado, também não existe grande preocupação por parte dos
ocupantes em realizar alterações em residências das quais não são proprietários.
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2.2. CONFORTO E SALUBRIDADE
Número de edifícios segundo a época de construção
498; 9%

839; 15%

756; 13%
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1919-1945
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1961-1970

851; 15%
971; 17%
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1981-1990

819; 14%

1991-2001

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Alojamentos Clássicos, ocupados como Residência Habitual, segundo a época de
construção dos Edifícios, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
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Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Através da análise da época de construção dos edifícios, podemos estimar a idade do Parque
Habitacional do Concelho. Assim, temos que a maior parte dos edifícios existentes no
Concelho foram construídos na década de 70 e 80, com 17% dos actuais edifícios. Também a
última década (1991-2001) foi profícua em construção, considerando os 839 edifícios
construídos o que, desde logo, poderia apontar para um Parque Habitacional relativamente
recente. Contudo, numa análise mais aprofundada, verifica-se que tal assim não é. De facto, se
se contabilizar o número de edifícios de construção anterior a 1970, constata-se que estes
constituem metade (50%) do Parque Habitacional do Bombarral. Este dado vai ao encontro
das considerações atrás referidas em relação ao estado de degradação das habitações no
Bombarral, particularmente dentro da vila.
Relativamente aos Alojamentos ocupados como residência habitual, constata-se que na sua
maioria se encontram nos edifícios de construção posterior a 1971. De qualquer forma,
actualmente, ainda se observa um número considerável de alojamentos situados em edifícios
anteriores a essa data, particularmente, construídos entre 1946 e 1970. Curioso é verificar que
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os edifícios construídos no período de tempo que dista de 1946 a 1960 sofreram um aumento
do número de alojamentos ocupados para residência habitual, caso único até à década de 90.
O decréscimo mais acentuado, de 1991 para 2001, verifica-se nos alojamentos situados em
edifícios de construção anterior a 1919 existindo, no ano de 2001, apenas 347 alojamentos
nestas condições. Contrariamente à situação anterior (edifícios mediante época de construção)
observa-se que o maior número de alojamentos se encontra em edifícios de construção
posterior a 1971 o que parece lógico, dada a construção em altura (que alberga vários
alojamentos) ter tido o seu incremento a partir desta data.
Alojamentos Familiares, ocupados como Residência Habitual, segundo instalações de
Electricidade, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
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electricidade

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Alojamentos Familiares, ocupados como Residência Habitual, segundo instalações de
Água, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
4394

5000
4000 3088
3000
2000

608

1000
0

Água da
Rede
Pública

368

Água da
Rede
Privada

173 85
Água fora
do
Alojamento

546

1991
94

2001

Sem água
canalizada

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Factor essencial ao conforto das populações é, sem dúvida, a electricidade e a água canalizada
o que, actualmente, parece ser um dado adquirido na maioria das casas dos habitantes do
Concelho. De facto, na análise destes dois dados, pode observar-se que, de modo geral, as
habitações do concelho do Bombarral, em 2001, possuíam tais infra-estruturas. No mesmo
ano, apenas 47 alojamentos se encontravam sem electricidade e 94 sem água canalizada.
Saliente-se ainda o desenvolvimento da instalação de água da rede pública de 1991 para 2001,
colocando o Concelho com um abastecimento de água no domicílio de 95,5%.

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

60

Câmara Municipal do Bombarral

Alojamentos Familiares, ocupados como Residência Habitual, segundo Instalações
Sanitárias, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
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nte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Alojamentos Familiares, ocupados como Residência Habitual, segundo Sistemas de
Aquecimento, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
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266
1161

Aquecimento Central
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Outros
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Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

No seguimento do que tem vindo a ser dito em relação à busca de melhoria de condições por
parte das populações, também os dados concernentes às instalações sanitárias e de
aquecimento comprovam tal tendência. A observação dos gráficos acima descritos, permite
verificar que em 2001, a grande maioria das habitações possuíam instalações sanitárias com
retrete no alojamento, com banho e com uma qualquer forma de aquecimento. De qualquer
forma, o facto de, no início do século XXI, ainda existirem habitações no Concelho sem
retrete (279) e sem banho (381), releva a necessidade de se eliminar por completo tais
situações de carência.

2.3. HABITAÇÃO SOCIAL
Conforme mencionado anteriormente, a Habitação Social constitui um dos problemas sociais
e habitacionais no Concelho. A Habitação Social surge geralmente associada à resolução de
situações provindas de bairros urbanos ou antigos, de habitação degradada, característicos de
outras zonas do país. Contudo, no Bombarral verifica-se outro tipo de condição, mais dirigida
às carências existentes nas freguesias rurais do concelho, zonas onde prevalecem a maioria
dos casos de insuficiência económica levando muitas vezes à inexistência das condições
mínimas de habitabilidade.
Actualmente, o concelho do Bombarral possui 12 alojamentos de Habitação Social,
totalmente preenchidos, situados na Freguesia do Vale Covo, desde o ano 2002. No entanto,
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durante a passada década foi feito um levantamento pela C.M.B. de onde resultou um acordo
com o Instituto Nacional da Habitação no sentido da construção de 45 fogos no Concelho,
distribuídos pelas 5 freguesias. Neste momento está em fase de projecto a construção de mais
9 alojamentos no Salgueiro.
O sistema de Habitação Social em vigor no Bombarral funciona através da Renda Apoiada
que é estimada de acordo com o rendimento do agregado familiar e com o número de
elementos que compõem o núcleo familiar. Esta nunca poderá ser inferior a 1% do Salário
Mínimo Nacional nem superior à Renda Técnica estimada.
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3 – EDUCAÇÃO
Fontes de Informação consultadas:
- Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Escola Secundária do
Bombarral; Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Fernão do Pó; Centro de Área Educativa do
Oeste (CAEOESTE); Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e Educação Especial do
Bombarral; Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Peniche; Centro de Educação
Especial Rainha D. Leonor.

Entendida como um dos pilares básicos de qualquer sociedade dita civilizada, a Educação tem
sido ao longo dos anos alvo de inúmeras situações polémicas (exemplo disso é o actual
problema da colocação de professores no ano de 2004) que em nada têm contribuído para uma
abordagem séria às necessidades de mudança que a actual situação exigiria.
Indicadores como Analfabetismo, Abandono Escolar ou Insucesso Escolar são, não só no
Concelho, mas por todo o país, motivo de preocupação pela baixas taxas que apresentam, o
que vem comprovar os baixos níveis de qualificação escolar que a população apresenta. Da
mesma forma, situações como a degradação de grande parte do parque escolar,
principalmente ao nível do 1º Ciclo, bem como da ausência de professores e auxiliares em
muitas escolas, dificultam e condicionam o acesso a um trabalho condigno e eficaz.
De qualquer forma, os últimos anos foram também testemunho de alguns aspectos positivos
essencialmente no que respeita à qualidade do ensino ministrado nas escolas do Concelho,
não só ao nível do ensino dito “normal”, como também da Educação de Adultos e da
Educação Especial. São, aliás, extremamente favoráveis os testemunhos recolhidos acerca
destas duas modalidades de ensino no Concelho.
Este capítulo encontra-se dividido em dois grandes grupos. O primeiro debruça-se sobre
alguns dados respeitantes ao ensino regular, analisando estabelecimentos escolares, alunos,
Recursos Humanos, bem como Taxas de Analfabetismo, Abandono ou Insucesso.
Na segunda parte apresentam-se dados relativos à Organização Local de Educação e
Formação de Adultos (OLEFA) a da Educação Especial a funcionar no Concelho abrindo-se
um sub-ponto para o Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor de Caldas da Rainha,
instituição que, muito embora esteja fora dos limites do Bombarral, alberga um grande
número de indivíduos com deficiência, oriundos do Concelho.
Os dados apresentados reflectem um pouco de tudo o que atrás foi mencionado, indo mais
além na análise que é feita ao actual estado da educação no concelho do Bombarral.

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

63

Câmara Municipal do Bombarral

3.1 – ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, NÍVEL DE INSTRUÇÃO E ALUNOS
MATRICULADOS
Número de Estabelecimentos de Ensino no Concelho (2003)
1

2

1

12

Jardins de Infância
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário

19

Fonte: CAEOESTE, 2003

Em relação ao número de Estabelecimentos de Ensino do Concelho, um dado novo surgiu
durante a elaboração deste documento de trabalho, que foi a criação do Agrupamento de
Escolas Fernão do Pó que se espera venha alterar a dinâmica funcional das escolas dos três
primeiros ciclos e Jardins de Infância, que até agora se verificava.
O Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no Bombarral, foi homologado por Despacho de
06/05/2004 pela Sra. Directora Regional de Educação de Lisboa. Abrange todo o concelho do
Bombarral incluindo Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo e uma Escola de 2º e 3º Ciclos
do ensino Básico, sendo esta última a “Sede” do Agrupamento.
Aglomera-se assim, em Agrupamento Vertical, toda a população escolar do nosso concelho.
O 2º Ciclo é ministrado apenas na Escola 2,3 Fernão do Pó, enquanto que o 3º Ciclo funciona
na já referida escola e na Escola Secundária do Bombarral. Ambas as escolas, tal como quase
todas as do ensino básico e grande parte dos Jardins-de-infância do Concelho, apresentam
condições pouco favoráveis em termos de infra-estruturas, revelando, nalguns casos,
deficiências que põem em causa a saúde e segurança dos frequentadores. Exemplo disso é a
acústica da E.B. 2,3 Fernão do Pó, que segundo informações recolhidas, é responsável por
alguns problemas auditivos que começam a surgir nalguns professores e auxiliares.
Outra dificuldade sentida é a inexistência de estruturas que proporcionem refeições aos alunos
em praticamente todas as escolas do Concelho, na maioria dos casos por falta de condições
dos próprios edifícios.
Uma outra situação que se verifica é o gradual encerramento de algumas escolas do 1º Ciclo
por falta de alunos, o que acaba por ser uma consequência das circunstâncias da evolução
demográfica no Concelho (ver Demografia), onde a diminuição da taxa de natalidade leva,
naturalmente, à diminuição do número de crianças em idade escolar. Por outro lado, tal
situação poderá ter outro tipo de contornos e que vão ao encontro da cada vez maior
centralização dos edifícios escolares nos locais mais povoados, evitando ter assim
estabelecimentos a funcionar com um número reduzido de alunos.
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População Residente segundo o Nível de Instrução em 1991
Outro ensino
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Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001
População Residente segundo o Nível de Instrução em 2001
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Não obstante as diferenças entre os dois quadros relativos ao Nível de Instrução da população
do Concelho, reflexo da própria evolução do Sistema Educativo em Portugal, é possível fazer
uma breve análise sobre a evolução do grau de instrução no Bombarral nestes últimos dez
anos.
Assim, um dos primeiros aspectos a reter prende-se com o facto da elevada Taxa de
Analfabetismo que ainda assola o Concelho, o que facilmente se verifica se se olhar para o
número de analfabetos existentes no Concelho (1881 indivíduos), superior ao de 1991. Pelos
quadros analisados não é muito perceptível a(s) razão(ões) que explica o decréscimo na Taxa
de Analfabetismo de 14,1%, em 1991, para 11,6%, em 2001, muito embora se possa inferir
para as próprias alterações de hábitos culturais e de mentalidades, o que leva a que, hoje em
dia, os pais procurem que os filhos possuam pelo menos a escolaridade mínima.
No que diz respeito ao nível de ensino atingido, uma tendência destaca-se com grande
evidência: a maior parte da população tem apenas o 1º ciclo do ensino básico, situação que
ganha a maior expressão se tivermos em conta que desde 1991 para cá não se registaram
alterações significativas.
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Nos restantes níveis de ensino não se registam grandes diferenças havendo, nos casos do 2º
Ciclo e do ensino Secundário, um aumento do número de estudantes. Mais significativa é a
diferença verificada ao nível do Ensino Superior, que em 1991 apenas registava 375
indivíduos, número que aumentou para 875 (total) no ano de 2001 o que, mais uma vez, vai
ao encontro da alteração de mentalidades e hábitos que gradualmente o Concelho vai
registando, bem como das maiores facilidades em termos de acessibilidades e de proximidade
dos centros de Ensino Superior (Caldas da Rainha, Leiria, Lisboa).
Número de alunos matriculados, por Freguesias, segundo o nível de ensino (2003)30
- Jardins-de-infância Bombarral
Bombarral nº 1 - 40

Carvalhal
Barrocalvo - 12

Roliça
A.-da-Delgada - 20

Vale Côvo
Vale Covo - 20

Pó
Pó - 34

Bombarral nº 2 - 70

Carvalhal - 20

Az. dos Carros - 16

Total - 20

Total - 34

Centro Social e Paroquial
(IPSS) – 79

Salgueiro - 7

Baraçais - 16

Total - 39

S. Mamede - 8

Total - 189

Total - 60

Total de alunos - 342
- 1º Ciclo -31
Bombarral
Bombarral - 270

Carvalhal
Avenal - 6

Roliça
A.-da-Delgada - 30

Vale Côvo
Vale Covo - 48

Pó
Pó – 52

Cintrão - 23

Barrocalvo - 24

Az. dos Carros - 7

Gamelas – 4

Total - 52

Portela – 18

Carvalhal - 15

Baraçais - 24

Total - 52

Total - 311

Crutos - 26

Columbeira - 11

Salgueiro - 17

Roliça - 6

Sanguinhal - 5

S. Mamede – 26

S. Parelhão – 9

Total - 104

Total - 102

Total de alunos - 621
- 2º e 3º Ciclos e Secundário E.B. 2,3 Fernão do Pó
2º Ciclo
3º Ciclo
313
147

30

3º Ciclo
326

Escola Secundária
Secundário
339

Segundo informação do Agrupamento Escolar Fernão do Pó, a população escolar no ano lectivo de 2004/2005
é de 1311 alunos, dos quais 246 nos Jardins-de-infância; 592 no 1º Ciclo; 325 no 2º Ciclo; e 150 no 3º Ciclo. Na
Escola Secundária do Bombarral existem 337 alunos do 3º Ciclo e 316 no ensino secundário.
31
Foram encerradas no ano de 2004 as escolas do Avenal e das Gamelas.
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Número de alunos do Bombarral a estudar fora do Concelho no
ano lectivo 2003/04
7

17

E.S.C.O.(Torres Vedras)
E.S.H.N.(Torres Vedras)
2
11
7

E.S.M.T. (Torres Vedras)
E.P.A.C.I.S.(Alcobaça)
A.V.A. (Torres Vedras)
E.T.E.O.(Caladas da Rainha)

46

E.S.R.B.P.(Caldas da Rainha)

7

E.S.R.P.(Caldas da Rainha)
E.S.O. (Óbidos)

11

Evolução do número de alunos matriculados no Concelho anos lectivos de 2001/02 a 2004/05
700
600
500
400
300
200
100
0

Pré-escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário

2001/2002

2003/04

2004/05

Do quadro comparativo apresentado não se verificam alterações significativas em termos de
alunos matriculados nos diferentes níveis de ensino, à excepção do ensino secundário onde se
verificou um decréscimo desde 2001 para cá. Tal facto remete-nos para as elevadas Taxas de
Abandono Escolar alcançadas no Concelho e que no caso do ensino secundário chega aos 5%
da população matriculada. Cruzando estes dados com alguns dados demográficos
apresentados, caso da Taxa de Natalidade dos últimos anos, parece pouco provável que a um
curto/médio prazo esta tendência se modifique.
Outra situação preocupante tem a ver com o reduzido número de alunos matriculados
nalgumas escolas do 1º Ciclo, caso do Sanguinhal (5 alunos), da Roliça (6 alunos) ou do
Sobral do Parelhão (9 alunos). Tendo em conta o recente encerramento das escolas do Avenal
e das Gamelas será de esperar que a política de fecho de escolas com poucos alunos seja de
manter nos próximos anos. Tal medida, a ser continuada, teria que ser acompanhada por um
adequado sistema de transporte das crianças, que permitisse a deslocação das residências para
a escola.
Em relação aos alunos a estudar fora do Concelho, os dados que existem dizem respeito ao
ano de 2003/04 e apenas a estabelecimentos de 2º e 3º Ciclos e Secundário. As Caldas da
Rainha é o local que mais indivíduos do Bombarral abrange nas suas escolas (64), o que é
facilmente explicável, não só pela proximidade entre as duas localidades, como também pelo
bom acesso. Torres Vedras é a localidade que mais se aproxima das Caldas quanto ao número
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de alunos oriundos do Bombarral (27), sendo que as restantes localidades não apresentam
valores significativos. Registe-se que percentualmente, a quantidade de alunos do Bombarral
a estudar fora do Concelho é de 8,8%.
Estabelecimentos segundo o número de salas (2003)32
- Jardins-de-infância Bombarral
Bombarral nº 1- 2

Carvalhal
Barrocalvo-1

Roliça
A.-da-Delgada-1

Vale Côvo
Vale Covo-1

Pó
Pó-2

Bombarral nº 2 - 3

Carvalhal-1

Az. dos Carros-1

Total - 1

Total - 1

Centro Social e Paroquial
(IPSS) – 5

Salgueiro-1

Baraçais-1

Total - 3

S. Mamede-1

Total - 10

Total - 4

- 1º Ciclo Bombarral
Bombarral - 13

Carvalhal
Avenal - 1

Roliça
A.-da-Delgada - 2

Vale Côvo
Vale Covo - 4

Pó
Pó - 2

Cintrão - 1

Barrocalvo - 2

Az. dos Carros - 1

Gamelas - 1

Total - 2

Portela - 2

Carvalhal - 2

Baraçais - 2

Total - 5

Total - 16

Crutos - 2

Columbeira - 1

Salgueiro - 2

Roliça - 1

Sanguinhal - 1

S. Mamede - 2

S. Parelhão - 1

Total - 9

Total - 12

A E.B. do Bombarral possui 1 Polivalente e 1 sala de professores;
A E.B.1 do Pó e a E.B.1 de S.Mamede possuem 1 Polivalente;
A E.B.1 da Portela possui uma Biblioteca;
Para além das salas descritas, todas as escolas possuem espaço de recreio no exterior.
- 2º e 3º Ciclos E.B. 2,3 Fernão do Pó
10

Escola Secundária
20

A E.B. 2,3 Fernão do Pó possui ainda 2 salas de Educação Visual e Tecnológica, 1 sala de
Educação Musical, 2 Laboratórios, 1 Biblioteca, 1 sala de Recursos Informáticos, 1 sala de
Convívio, 1 sala de Professores, 1 sala de funcionários e dois gabinetes de apoio. Tem um
espaço de recreio descoberto e um campo de jogos.
A Escola Secundária possui ainda 3 Laboratórios, 3 Oficinas, 2 salas de Informática, 1
Biblioteca, 1 Centro de Recursos Educativos, 1 Gabinete de Apoio, 2 salas de Professores, 1
Refeitório e 1 Bar. Tem 3 campos de jogos e um espaço de recreio descoberto.

32

No levantamento feito ao número de salas dos estabelecimentos escolares do Concelho verificou-se que, salvo
raras excepções, todas apresentam problemas quanto ao estado de conservação, destacando-se as escolas do 1º
Ciclo, quase todas em edifícios antigos.
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O número de salas existentes, particularmente, na E.B. Fernão do Pó, torna-se muitas vezes
insuficiente para as necessidades sentidas, obrigando ao aproveitamento de outros espaços
para servirem de salas de aula.
A questão do número de salas remete-nos, novamente para a situação do número de escolas
do 1º Ciclo a funcionar no Concelho, em muitos casos com um reduzido número de alunos e
com apenas uma sala existente no edifício (neste momento são cinco as escolas a funcionar
apenas com uma sala), ficando por saber até que ponto esta é uma situação sustentável.
Estabelecimentos segundo Recursos Humanos existentes (2003)
Jardins-de-infância
15
13

Pessoal Docente
Pessoal Não Docente

Professores
Auxiliares de Acção Ed.
Pessoal Administrativo
Prof. de Apoio
Prof. de Ensino Especial
Psicólogo
Técnico Profissional de Acção
Social Escolar
Técnico Auxiliar Escolar
Guarda-nocturno

E.B. 2,3 Fernão do Pó
71
15
8
1
1
1
1
2

E.B. 1
58
3033
Escola Secundária
80
20
8
1
1
1
1

No que concerne aos Recursos Humanos afectos à área da Educação no Bombarral, a
principal dificuldade sentida tem a ver com a escassez de Auxiliares Educativas ao nível do
ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo, bem como da Educação de Adultos. Esta dificuldade é
consequência da falta de apoios financeiros por parte das entidades que tutelam o sector e que
impedem a contratação de pessoal habilitado para a realização deste tipo de serviço.
De realçar ainda a quantidade de pessoal não docente em regime de prestação de serviços,
situação que quebra um pouco a estabilidade do próprio sistema de ensino.
Tanto a E.B.2,3 Fernão do Pó quanto a Escola Secundária do Bombarral apresentam números
semelhantes quanto à quantidade de colaboradores que possuem, o que indicia um equilíbrio
em termos de Recursos Humanos disponíveis.

33

Apenas 5 indivíduos pertencentes ao Ministério da Educação. Os restantes constituem pessoal assalariado a
fazer horas
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3.2 – TAXA DE ANALFABETISMO, ABANDONO E INSUCESSO
Taxa de Analfabetismo em 1991 e 2001
14,4%
14,1%
11,1% 11,6%

11%

9%

Portugal
Oeste
Bombarral

1991

2001

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

A evolução da Taxa de Analfabetismo no concelho do Bombarral apresenta valores superiores
aos do país e aos da região Oeste (em 2001), apresentando, de 1991 para 2001, uma variação
de -2,5%. Consequência da fraca valorização dada à aprendizagem e do elevado Índice de
Envelhecimento, a Taxa de Analfabetismo continua a ser, no concelho do Bombarral, um dos
aspectos mais preocupantes no que diz respeito à área da educação e à própria evolução de
mentalidades de uma população ainda bastante deficitária em termos académicos. De
qualquer forma, regista-se uma diminuição na última década que acompanhou tanto a região
Oeste, como o País, diminuição que, mesmo assim, não foi suficiente para se atingir a média
nacional.
Considera-se como Taxa de Abandono o total de indivíduos com 10-15 anos que no momento
censitário não concluíram o 3º Ciclo e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100
indivíduos do mesmo grupo etário.
Taxa de Abandono (2001)
Bombarral
3%

Oeste
2,5%

Portugal
2,7%

Taxa de Abandono nas escolas do Concelho (2002/2003)
1º Ciclo (2001/2002)
0%

E.B. 2,3 Fernão do Pó
1,29 %

Escola Secundário
5% (aprox.)

Como Taxa de Saída Precoce entende-se o total de indivíduos entre os 18 e os 24 anos que no
momento censitário não concluíram o ensino secundário e não se encontram a frequentar a
escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário.
Taxa de Saída Precoce (2001)
Bombarral
47,1%

Oeste
49,6%

Portugal
44%

Em relação à Taxa de Abandono de 2001, mais uma vez o Bombarral assume maior valor do
que a região Oeste e do que Portugal o que se explica, mais uma vez, pela fraca valorização
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dada às aprendizagens, muitas vezes fruto da desresponsabilização da própria família e do seu
percurso escolar, também ele reduzido, ou mesmo nulo. Reportando-nos à Taxa de Abandono
nas escolas do Concelho, verifica-se que, percentualmente, é no Ensino Secundário que o
abandono assume valores mais elevados, o que remete para a análise da Taxa de Insucesso,
muitas vezes rampa de lançamento para o abandono da escola. A fraca Taxa de Abandono no
1º e 2º Ciclo surge associada a uma redução da distância entre a idade “normal” de frequência
de um ciclo e a idade efectiva dos alunos desse ano de escolaridade, ou seja, a uma
diminuição do insucesso escolar, visto que, se se analisar os índices de insucesso ao nível dos
níveis de ensino mencionados, encontram-se valores praticamente irrelevantes.
Quanto à Taxa de Saída Precoce, os valores do Bombarral, embora inferiores aos da Região
Oeste, são ainda superiores à média nacional, aproximando-se dos 50%, o que revela a grande
incidência de abandonos nas faixas etárias mais elevadas. Ainda relativamente à população
com idades entre os 18 e os 24 anos, verifica-se que grande parte não concluíram o ensino
secundário e não se encontram a frequentar a escola.
Taxa de Insucesso no Concelho (2002/2003)
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
10º ano
11º ano

1º Ciclo (2001/2002)
0%
3,2 %
3,2 %
2,6 %
-

E.B. 2,3 Fernão do Pó
6,9 %
2,7 %
7,3 %
0%
4,4 %
-

Escola Secundário
45,2 %
34,4 %
19,8 %
15,8 %
22,7 %

A análise da tabela da Taxa de Insucesso no Concelho remete-nos, em primeiro lugar, para a
relação existente entre o insucesso e o abandono escolar. De facto verifica-se que grande parte
do insucesso escolar surge no ensino secundário, nível de ensino a que corresponde também a
maior percentagem de abandonos e saídas precoces da escola. Isto explica-se, não só pela não
obrigatoriedade em cumprir este grau de ensino, como também pela idade dos frequentadores
que, por esta altura, revelam uma natural tendência para se integrarem no mercado de
trabalho.
Outro dado curioso prende-se com a disparidade existente entre os números dados pela EB.
Fernão do Pó e a Escola Secundária, em relação ao 3º Ciclo. Tais diferenças justificam-se por
um conjunto de factores, tais como a própria constituição das turmas, ou o grau de exigência
das diferentes escolas, ou dos próprios professores.
Em relação ao 1º e 2º Ciclo, como atrás foi referido, a escolaridade obrigatória leva, por si só,
a que as taxas de insucesso reduzam substancialmente evitando retenções ao nível dos
primeiros anos de escolaridade. Já ao nível do 3º Ciclo, a situação se modifica, verificando-se,
principalmente na Escola Secundária, valores relativamente elevados, o que leva a pensar que
será necessário equacionar medidas que permitam estimular a conclusão da escolaridade
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mínima obrigatória de uma população que, em início de idade activa, tende a afastar-se
progressivamente do objectivo de terminar esse nível de ensino.
3.3 ENSINO RECORRENTE E EXTRA-ESCOLAR34
A Educação Recorrente visa a obtenção de graus escolares, constituindo uma segunda
oportunidade para quem não conseguiu concluir a escolaridade regular em tempo normal. É
objectivo fundamental da Educação Recorrente a obtenção da escolaridade mínima
obrigatória, que varia de acordo com os níveis etários da população alvo.
A Educação Recorrente abrange o ensino do 1º e do 2º Ciclo de escolaridade.
Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 16/96, de 14 de Outubro), nº 4 do art. 4º,
“a Educação Extra-escolar engloba actividades de alfabetização e de educação de base, de
aperfeiçoamento e actualização cultural e científica e a iniciação, reconversão e
aperfeiçoamento profissional a realizar-se num quadro aberto de iniciativas múltiplas, de
natureza formal e não formal.”
Ainda segundo a mesma Lei, nº 1 e 2 do art.º 23, a Educação Extra-escolar “tem como
objectivo permitir a cada indivíduo aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas
potencialidades em complemento da formação escolar ou em suprimento da sua carência.”
A Educação Extra-escolar tem na sua base a administração dos seguintes cursos:
• Alfabetização – visam o combate ao analfabetismo literal e funcional.
• Actualização – visam o combate ao analfabetismo regressivo e a actualização
de conhecimentos escolares ou outros.
• Sócio-educativos – visam a formação cultural ou a formação cívica.
• Sócio-profissionais – visam a formação para o trabalho.
Em relação ao concelho do Bombarral são estes os dados existentes relativos ao ano de
2002/2003.
Número de alunos matriculados
Educação Recorrente
1º Ciclo
2º Ciclo
38

18

34

Educação Extra-escolar
Actualização
SócioSócioeducativos
profissionais
14
15
132

Por despacho da Sr.ª Directora Regional Adjunta de Educação de Lisboa, exarado em 25/11/2003, as
Comissões Concelhias de EREE passam a designar-se Organizadores Locais de Educação e Formação de
Adultos (OLEFA)
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Cursos em funcionamento no Concelho
Educação Recorrente
1º Ciclo
2º Ciclo
Vale Côvo e
Vale Côvo
Salgueiro

Actualização
S. Mamede e
Salgueiro

Educação Extra-escolar
Sócio- educativos
Sócio-profissionais
A-dos-Ruivos
Bombarral (Escola
(Clube Cult. Recr.
Secundária);
Desp.); Famões
Baraçais; Barrocalvo;
(Associação Desp.
Carvalhal (Junta de
e Rec.); Pó (União
Freguesia); A-daCult. e Desp.
Delgada (Clube
Poense)
Recreativo
Delgadense)

Os cursos ministrados nas povoações de Vale Covo, Salgueiro, S. Mamede, Baraçais e
Barrocalvo funcionam nas Escolas Básicas do 1º Ciclo.
Número de docentes (Educação Recorrente) - 5
Número de docentes (Educação Extra-escolar) – 8
Relativamente à Educação Recorrente e Extra-Escolar, verifica-se que existe um número
considerável de alunos a frequentar ambas as modalidades, com especial relevo para o 1º
Ciclo (38 alunos) e para os cursos Sócio-profissionais (132 alunos). Saliente-se ainda o facto
de os cursos Sócio-profissionais e Sócio-educativos estarem representados em praticamente
todas as freguesias do Concelho permitindo assim a frequência a um maior leque de
interessados.
3.4 – ENSINO ESPECIAL
Segundo o Despacho Conjunto n.º 105/9735, de Julho, os Apoios Educativos e o Ensino
Especial “…abrangem todo o sistema de educação e ensino não superior e desenvolvem-se
com base na articulação dos recursos e das actividades de apoio especializado existente nas
escolas com vista à promoção de uma escola integradora.”
São seus objectivos, designadamente:
• Contribuir para a igualdade de direitos de sucesso educativo para todas as crianças e
jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas ajustadas às suas
necessidades específicas;
• Promover a existência de condições nas escolas para a integração sócio-educativa das
crianças e jovens com necessidades educativas especiais;
• Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente, nos domínios
relativos à orientação educativa;
• Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras
estruturas e serviços.
Neste contexto, apresentam-se os dados relativos ao concelho do Bombarral relativos ao ano
lectivo de 2003/2004.

35

Este Despacho foi recentemente complementado pelo Despacho nº 8113-A/2004, de 22 de Abril de 2004, que
permite a atribuição de lugares para apoio Sócio-Educativo.
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Crianças/jovens com necessidades educativas especiais por estabelecimentos de ensino
- Jardins-de-infância Bombarral
Bombarral nº 1-3

Roliça
A.-da-Delgada-1

Bombarral nº 2-1

S. Mamede-1

Vale Côvo
Vale Covo-1

Pó
Pó-3

Domicílios
2

Centro Social e Paroquial
(IPSS)-1

Total - 13
- 1º Ciclo Bombarral
Bombarral-31

Carvalhal
Avenal-2

Roliça
A.-da-Delgada-1

Cintrão-4

Barrocalvo-6

S. Mamede-3

Vale Côvo
Vale Covo-7

Pó
Pó-3

Crutos-1
Salgueiro-4

Total - 62
- 2º e 3º Ciclos E.B. 2,3 Fernão do Pó
37

Escola Secundária
34

Apesar do elevado número de alunos com necessidades educativas especiais, o Ensino
Especial cobre todas escolas do Concelho contando com o serviço de nove professores
destacados que se desdobram pela totalidade das escolas referenciadas.
3.4.1 - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR
O Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor (CEERDL), sedeado na cidade de Caldas
da Rainha, foi criado em 1976 a partir de uma valência de ensino especial, de uma instituição
de apoio à infância — INFANCOOP. Surge como resposta educativa a uma população de
crianças e jovens, com deficiências intelectuais e/ou necessidades educativas especiais, cujas
características individuais não lhe permitiam o frequência do ensino tradicional, e exigiam
intervenções especializadas.
A instituição tem um campo de acção regional, fazendo atendimento a residentes dos
concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral e Cadaval.
São objectivos fulcrais do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor:
• Apoiar as pessoas com deficiência e/ou grave risco de exclusão social viabilizando os
atendimentos e/ou ajudando a encontrar as respostas às suas necessidades específicas
de educação, de formação sócio profissional e reabilitação.
• Promover a adaptação e o desenvolvimento das capacidades físicas e intelectuais das
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•

pessoas com deficiência, melhorando a sua habilitação funcional e psicocomportamental, estimulando os seus níveis de independência pessoal e de autonomia
social, no sentido de ampliar a sua participação social e o exercício da sua cidadania.
Participar em acções que incrementem a prevenção e o despiste precoce da deficiência
e/ou graves risco de exclusão social e na reflexão e construção de estratégias e
políticas promotoras da inserção das pessoas com deficiência e da igualdade de
oportunidades.

O CEERDL assenta numa estrutura organizacional composta por diferentes valências/serviços
direccionados no sentido da concretização de respostas à especificidade da população alvo,
nomeadamente Apoio Educacional, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, Apoio
Residencial, Serviço de Emprego, Enclave-Emprego Protegido e Centro de Reabilitação
Profissional.NNeste sentido, apresentam-se os dados relativos apenas à valência Apoio
Educacional. Mais adiante serão analisadas as restantes valências.
Assim, a valência Educacional visa o apoio educacional e terapêutico a 59 crianças e jovens
entre os 6 e os 1 8 anos de idade, na sua maioria multideficientes para os quais estão
esgotadas condições de frequência de ensino regular. Visa igualmente a Intervenção Precoce
em Projectos de colaboração com as Equipas de Coordenação de Apoios Educativos, para 28
crianças dos 0 aos 6 anos e suas famílias, bem como, o apoio à inclusão e inserção com
actividades terapêuticas e de orientação pré-profissional, para 117 crianças/jovens do ensino
regular, com graves dificuldades de aprendizagem e inserção social.
Neste momento são estes os jovens do concelho do Bombarral que beneficiam das valências
na área educacional promovidas pelo CEERDL.
Beneficiários do Apoio Educacional (2003)
Sexo
M
F
M

Idade
16
10
12

F

15

M
M
M
M

10
14
12
17

M
M
F

11
10
11

TIPO DEFIC.
Deficiência Mental Ligeira
Deficiência Mental Ligeira
Deficiência Mental Grave/
Síndroma Down
Deficiência Mental Grave Paralisia
Cerebral
Deficiência Mental Ligeira
Deficiência Mental Ligeira
Deficiência Mental Ligeira
Deficiência Mental Grave
/Síndroma Down
Deficiência Mental Grave
Deficiência Mental Grave
Deficiência Mental Profunda
Paralisia Cerebral
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Total – 11
Existem ainda Projectos de Actividade de Apoio à Integração que contam com 23 alunos
(11 H./12 M.) do concelho do Bombarral, todos portadores de deficiências mentais e
enquadrados na faixa etária dos 5 aos 13 anos.
Estes projectos abrangem alunos de escolas do 1º, 2º, e 3º Ciclos, que tenham necessidades
educativas especiais.
Refira-se que o C.E.E.R.D.L. é a entidade de Educação Especial que espacialmente mais
próximo fica do Bombarral, por isso não é de estranhar a quantidade de utentes oriundos do
Concelho que frequentam estas e outras valências (abordadas noutros capítulos do presente
Diagnóstico). Contudo, existem ainda algumas dificuldades no que toca ao transporte dos
utilizadores, que na sua maioria é feito pelos próprios meios, sendo que nalguns casos cabe à
Autarquia efectuar o respectivo transporte.
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4– EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Fontes de Informação consultadas:
- Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Centro de Emprego de
Caldas da Rainha; Centro de Formação Profissional de Santarém (não enviou resposta);
Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (Núcleos de
Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras); Centro de Formação Profissional para a
Indústria Cerâmica (Caldas da Rainha); GABINAE, Lda. (Caldas da Rainha); AIRO (Caldas
da Rainha); ALTIUS (Caldas da Rainha); Casa Escola Agrícola Rio Grande (Lourinhã).
O Emprego constitui um dos vectores fundamentais do desenvolvimento de qualquer
sociedade, não só porque permite a existência da mão-de-obra para o funcionamento das
diversas actividades económicas, mas também porque permite a integração total dos
indivíduos em sociedade.
Assim, quando tal não acontece e o fenómeno do Desemprego assume maiores proporções, as
instituições (locais e centrais) deverão ter em atenção os problemas que esta questão encerra
em si, que poderão ir desde a simples perda de capacidade financeira por parte das pessoas e,
muitas vezes, das famílias, até fenómenos mais abrangentes, caso de situações de exclusão
social e de pobreza. Como tal, o problema do desemprego traz consigo vários outros
problemas, não se cingindo apenas aos aspectos económicos, mas também a aspectos sociais
e, mesmo, culturais, na medida em que impede o acesso a alguns serviços e bens dos
indivíduos que se encontram nesta situação, dificultando assim a sua inserção nos “modus
vivendi” dominantes da sociedade.
Neste contexto, a Formação Profissional pode considerar-se uma das bases para a construção
de um mercado de emprego fiável e bem estruturado. Se se tiver em linha de conta que muita
da formação ministrada actualmente na região está revestida da qualidade exigida, pode dizerse que a Região Oeste, em geral, e o Concelho do Bombarral, em particular, poderão
beneficiar das vantagens que daí advêm. Contudo, continua a haver uma grave deficit de
oferta de formação no Concelho, visto não existir qualquer Centro de Formação no Bombarral
e muito poucas entidades certificadas para o fazer, obrigando assim à deslocação dos
interessados para outros locais.
A caracterização do Emprego e da Formação Profissional no concelho do Bombarral é um
trabalho que foi feito em duas partes distintas. A primeira tem a ver com os dados recolhidos
pelo INE, nos Censos de 2001 e pelas informações do Centro de Emprego das Caldas da
Rainha.
A segunda parte baseia-se na recolha de dados feita nos Centros de Formação a funcionar nos
concelhos mais próximos do Bombarral, o que quer dizer que poderão existir casos de
indivíduos que não estejam contemplados, bastando para isso que estudem em regiões mais
longínquas. Nesta parte inclui-se ainda os dados relativos ao Centro de Educação Especial
Rainha D. Leonor, de Caldas da Rainha (C.E.E.R.D.L.).
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4.1 – POPULAÇÃO ACTIVA/INACTIVA
Taxa de Desemprego (%), em 1991 e 2001
8,00%
7,00%
6,00%

7,5%
6,8%

6,8%

6,1%

5,6%
4,8%

5,00%
% 4,00%

1991

3,00%

2001

2,00%
1,00%
0,00%

Portugal

Oeste

Bombarral

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

População Residente Economicamente Activa, Empregada e Desempregada, em 1991 e
2001, no concelho do Bombarral

1991
2001

População
Economicamente
Activa
HM
H
5 423
3 474

5 875
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

3 525

População
Empregada

População Desempregada

HM
5 052

H
3 369

HM
371

H
105

5 432

3 406

443

119

A Taxa de Desemprego no Bombarral sofreu um ligeiro acréscimo percentual desde 1991
para 2001, seguindo assim a tónica da Região Oeste e do País. No entanto, situa-se acima das
referidas regiões demonstrando que, independentemente do Concelho estar situado perto de
zonas economicamente desenvolvidas, tal facto não tem tido grande influência na questão do
Emprego.
Tem-se verificado, à medida do restante país, um aumento significativo do trabalho precário e
sazonal, reforçando a ideia de que o Bombarral continua a ser uma terra com forte pendor
agrícola, registando uma elevada oferta de trabalho em épocas de vindima e de apanha da
pêra, acolhendo, inclusive, um grande número de trabalhadores oriundos de outras regiões.
Este tipo de emprego, embora permita a existência de uma espécie de mercado alternativo de
emprego, integrando uma percentagem da população que passa a ter um rendimento razoável
e contribuindo assim para a diminuição do desemprego efectivo, por outro lado constitui uma
situação de grande fragilidade, deixando em aberto a ideia de que a qualquer altura, estas
pessoas podem voltar novamente a uma situação de desemprego.
Quantitativamente, a população economicamente activa sofreu um ligeiro aumento de 1991
para 2001, sendo que mais de metade desta população corresponde à facção masculina do
Concelho. Da mesma forma, também aumentou o número de empregados, bem como de
população desempregada. Esta situação vai ao encontro do aumento da população em idade
activa registado no Concelho na última década. Saliente-se ainda que, mais uma vez, é a
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camada feminina da população aquela que maior percentagem de população desempregada
apresenta.
Não obstante, em relação à população total do Concelho (13 324 indivíduos), verifica-se que
menos de metade dos habitantes do Bombarral se encontra em situação economicamente
activa, o que, tendo em conta o crescente envelhecimento da população, poderá a curto/médio
prazo tornar-se numa questão delicada de analisar e resolver. Muito embora a restante
população não se encontre em situação de completa dependência, a verdade é que na maioria
dos casos não existe qualquer tipo de rendimento próprio.
Apesar de não se poder dizer que o Bombarral possua um grave problema de desemprego,
verificam-se algumas situações merecedoras de uma análise mais profunda. Assim, não só a já
referida situação do trabalho precário e sazonal é motivo de preocupação, como também as
baixas qualificações escolares e profissionais, a fraca oferta de trabalho qualificado e o
“afastamento” da mão-de-obra do Concelho para outros concelhos fronteiriços, são razões
suficientes para que se tomem algumas medidas por parte das instituições ligadas à área.
A inexistência de um tecido empresarial e comercial forte parece ser uma das principais
causas explicativas dos problemas atrás mencionados o que, tendo em conta as fracas
oportunidades que se têm registado no Concelho em termos de fixação de empresas, não
augura alterações significativas. Por outro lado, nos últimos anos também não tem existido
por parte das instituições públicas um crescente interesse em modificar o estado da situação,
não havendo lugar à instalação de novas empresas de média/grande dimensão sendo que,
paralelamente, se tem assistido ao encerramento de algumas indústrias que, tradicionalmente,
empregavam um grande número de mão-de-obra do Concelho (caso, por exemplo, da Fábrica
das Camisas que, enquanto laborou, dava emprego a um conjunto considerável de mão-deobra feminina).
População Residente segundo o principal meio de vida e sexo, em 1991 e 2001, no
concelho do Bombarral
1991
2001
Trabalho
Rendimentos
Subsídio de Desemprego
Subsídios Temporários
(Ac.Tr.,Doença Prof., etc.)
Rendimento Mínimo
Garantido36
Pensão /Reforma
Apoio Social
A cargo da família
Outra situação
TOTAL
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

HM
5 081
111
57

H
3 336
46
24

HM
5 350
112
231

H
3 375
55
61

24

45

61

31

-

-

34

11

2 574
52
2 740
318
10957

1 184
25
555
130
5345

3 034
33
2 279
257
11 391

1 442
13
517
67
5572

36

Não estava em vigor em 1991
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Conforme atrás mencionado, menos de metade da população do Concelho vive do trabalho o
que, se retirarmos os poucos casos de pessoas que vivem de rendimentos próprios
(praticamente o mesmo número que em 1991), e a população com menos de 15 anos (que aqui
não é considerada), leva a concluir que mais de metade da população do Concelho vive de um
qualquer tipo de apoio ou subsídio, provindo estes da família ou do Estado. De registar ainda
o considerável - e esperado - aumento de indivíduos em situação de Subsídio de Desemprego
e de Pensão/Reforma fruto, mais uma vez, dos dados já várias vezes mencionados,
respectivamente, o aumento da Taxa de Desemprego e da Taxa de Envelhecimento da
população.
População Residente sem Actividade Económica segundo sexo, em 1991 e 2001, no
concelho do Bombarral

HM

H

HM

H

Reformado,
Aposentado ou
na Reserva
HM
H

961

450

1 478

7

2 317

1 118

168

720 351 1 285
2 2 828
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

1322

231

Estudante

1991
2001

Doméstica

Incapacitado
Permanente para
o Trabalho
HM
H

Outra
situação

TOTAL

HM

H

HM

H

93

653

205

5577

1873

128

452

244

5516

2047

Em relação à população sem actividade económica, o principal aspecto a destacar prende-se
com a diminuição do número de pessoas sem actividade económica no Concelho, de 1991
para 2001 que, embora pouco significativa, revela, de alguma forma, que o mercado de
trabalho e o modo de vida das pessoas não sofreu grandes alterações na última década.
Saliente-se ainda o facto de existir um elevado número de mulheres domésticas (1283), o que
contribui em parte para a discrepância entre desemprego masculino e feminino, visto esta
classe não contribuir para a População Economicamente Activa.
Grande Grupo das Profissões segundo a Classificação Nacional das Profissões:
1) Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de
Empresas
2) Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas
3) Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio
4) Pessoal Administrativo e Similares
5) Pessoal dos Serviços e Vendedores
6) Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas
7) Operários, Artífices e Trabalhadores Similares
8) Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem
9) Trabalhadores não Qualificados
População Residente Empregada segundo Grupo de Profissões, em 1991 e 2001, no
concelho do Bombarral
Grupo
1

Grupo
2

Grupo
3

Grupo
4

1991
172
139
216
350
2001
428
264
389
492
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Grupo
5

Grupo
6

Grupo
7

Grupo
8

Grupo
9

641
694

1 142
639

970
1 163

325
387

1 042
931

Grupo 0
(Forças
Armadas)
55
45
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No que concerne à população empregada segundo a profissão, registe-se que de 1991 para
2001 se deu uma considerável alteração, não tanto quantitativa, mas essencialmente
qualitativa, ou seja, o sector agrícola deixou de ser aquele que mais mão-de-obra empregava,
para passar a ser o dos operários e similares. Tal situação deve-se a vários factores (mais
profundamente analisados no capitulo das Actividades Económicas), entre os quais o gradual
abandono dos campos ou o próprio envelhecimento da população que, tradicionalmente, se
ocupava desta actividade. Note-se que o sector agrícola era, em 2001, o quarto grupo
empregador de mão-de-obra não tanto pelo aumento de trabalhadores nos outros grupos mas,
principalmente, pelo impressionante decréscimo (quase 50%) de indivíduos ligados ao sector.
Registe-se ainda o considerável aumento de profissionais que integram os três primeiros
grupos do quadro, relativos às profissões mais qualificadas, o que poderá constituir um bom
indicador para uma alteração em termos das qualificações da mão-de-obra, como já referido,
uma das principais deficiências no concelho do Bombarral em termos de Emprego.
Famílias Clássicas segundo o nº de pessoas com Actividade Económica e pessoas a cargo,
em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
Nenhuma pessoa
com Actividade
Económica
1991
2001
1 098
1 270

Nenhuma pessoa
a cargo
1 pessoa a cargo
258
296
2 pessoas a cargo
26
40
3 pessoas a cargo
6
22
4 ou mais pessoas
1
11
a cargo
TOTAL
1 389
1 639
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

1 pessoa com
Actividade
Económica
1991
2001
491
630

2 pessoas com
Actividade
Económica
1991
2001
669
419

3 ou mais pessoas
com Actividade
Económica
1991
2001
172
143

630
181
46
6

372
226
158
43

411
154
35
4

582
450
79
20

192
76
20
2

173
62
24
15

1354

1 429

1 273

1 550

462

417

Na análise do número de famílias com pessoas que têm alguma actividade económica e que
têm pessoas a cargo, verifica-se que na maior parte das famílias ninguém possui um
actividade económica, mas também não existe ninguém a cargo, isto porque são aqui
considerados todos os tipos de família, incluindo as famílias sem núcleo, constituídas apenas
por um elemento. Ainda no grupo das famílias sem nenhuma pessoa com actividade
económica, registe-se o elevado número de casos com uma pessoa a cargo, o que pode indicar
que, em princípio, existirá um outro tipo de rendimento extra actividade económica.
De 1991 para 2001, nas famílias com uma pessoa com actividade económica houve um
acentuado aumento de casos em que não existe nenhuma pessoa a cargo, consequência, mais
uma vez, da existência de muitas situações de famílias constituídas por uma só pessoa que,
neste caso, possui uma actividade económica. Da mesma forma, se registaram aumentos nas
situações de 2, 3 e 4 ou mais pessoas a cargo de um só indivíduo com actividade económica.
Apenas se encontra um razoável decréscimo nos casos de uma pessoa a cargo.
Em relação às famílias com duas pessoas com actividade económica, o maior número de
situações é relativo a uma pessoa a cargo, sendo que os casos de 2 pessoas e nenhuma pessoa
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a cargo se aproximam muito. Comparando as duas datas verifica-se que apenas as famílias
com nenhuma pessoa a cargo decresceram, tendo todos os outros casos aumentado.
Finalmente, nas famílias com três ou mais pessoas com actividade económica apenas nos
casos em que existem 3 ou mais pessoas a cargo é que se registaram ligeiros aumentos. Nos
restantes casos o número decresceu.
População Desempregada (sentido lato) segundo a condição de procura de emprego e
sexo, em 1991 e 2001, no concelho do Bombarral
Procura de 1º Emprego
HM
H
108
23

1991

2001
83
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Procura de novo emprego
HM
H
263
82

25

360

94

Segundo os dados apurados, a população à procura de novo emprego aumentou
consideravelmente desde 1991, o que revela a necessidade de encontrar novos postos de
trabalho por parte das pessoas que de alguma forma já tiveram contacto com o mundo do
trabalho. Esta informação cruza-se com algumas das conclusões a que se chegou no capítulo
da Demografia, nomeadamente o facto do Bombarral ter albergado nos últimos anos uma
grande quantidade de gente de fora do Concelho que, naturalmente, veio à procura de novo
emprego.
Por outro lado, a procura do 1º emprego diminuiu de 1991 para 2001, consequência, mais
uma vez do acentuado envelhecimento da população e da baixa Taxa de Natalidade do
Concelho. Ainda de salientar que a grande maioria da população em busca de emprego são
mulheres.
População Desempregada (sentido lato) segundo o grupo etário (2001)37
80
70
60
50
40
30
20
10
0

200
1

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

+ de 65

Fonte: INE, Censos 2001

37

Não foram encontrados dados relativos ao ano de 1991
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População Desempregada (sentido lato) segundo o nível de instrução, em 1991 e 2001, no
concelho do Bombarral
Sem
Nível de
Instrução

1º Ciclo

Comp. Incomp.
1991
18
106
43
2001
126
19
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

2º Ciclo

Comp.
53
64

Incomp.
8
22

3º Ciclo

Comp.
38

Incomp.
19

Ensino
Secundário
Comp.
37
45

Incomp.
34
51

Ensino Superior

Comp.
3
19

Incomp.
5

Relativamente à idade da população em situação de desemprego, constata-se que a grande
maioria dos desempregados se encontram no escalão etário dos 20 aos 29 anos, que abrange
exclusivamente população em idade activa. O outro escalão etário com mais desempregados é
o dos 35-39 anos, também constituído por população em idade activa. Aliás o desemprego só
começa a diminuir a partir dos 49 anos o que, se por um lado parece ser normal, por outro
lado parece ser preocupante dado o facto de a Taxa de Desemprego se situar em idades que,
teoricamente, estariam no auge da sua capacidade laboral. Saliente-se ainda que a população
com mais de 65 anos não sofre de desemprego no concelho do Bombarral o que, tendo em
conta a elevada percentagem de população idosa, constitui um bom indicador de estabilidade
nos escalões etários mais avançados.
Quanto ao nível de instrução da população desempregada, verifica-se que na sua grande
maioria tem completo o 1º Ciclo, sendo o 2º Ciclo a escolaridade que, seguidamente, mais
indivíduos frequentaram. Confrontando estes números com os anteriores, referentes ao
escalão etário, pode concluir-se que a escolaridade é francamente baixa. De facto, se se
analisar a idade da maior parte dos desempregados, constata-se que se encontram entre os 15
e os 49 anos, escalões etários que já exigiriam um grau académico superior aos registados.
Este dado poderá inferir para uma das razões que poderá estar por detrás da situação de
desemprego destas pessoas e que tem a ver, precisamente, com as baixas qualificações
escolares. Outros dois dados reforçam esta ideia: primeiro o baixo número de indivíduos com
estudos superiores; em segundo lugar, a elevada percentagem de desistências do 3º Ciclo e do
Ensino Secundário (em 2001 superiores aos que completaram), que demonstra a fraca
apetência pelos estudos da população analisada.
Mesmo assim, registe-se que de 1991 para 2001 houve um aumento bastante razoável de
indivíduos a frequentar o ensino em todos os níveis não se verificando, neste último ano,
pessoas sem qualquer tipo de escolaridade.
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População Desempregada (sentido lato) segundo o principal meio de vida, em 1991 e
2001, no concelho do Bombarral
44

Trabalho
5
1
7

Rendimentos próprios
R.M.G.

59

2001

3

Apoio Social

9

Pensão/Reforma

1991

26
180

Cargo da família
3
8

Outros subsídios
Subsidio de Desemprego

163

30
29
24

Outra situação
0

223

50

100

150

200

250

Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

Quanto ao principal meio de vida dos desempregados do Concelho, registe-se que na sua
grande maioria se encontram a cargo da família e a receber Subsídio de Desemprego o que, no
primeiro caso parece ser uma situação normal, visto a condição de desempregado abranger
indivíduos com a idade mínima de 15 anos. Já no segundo caso, o dos desempregados a
receberem Subsídio de Desemprego, a situação parece ser mais preocupante, desde logo
porque este é um dos principais indicadores da Taxa de Desemprego, para além de que muitas
vezes o Subsídio de Desemprego é encarado como uma situação confortável para quem o
recebe, contribuindo para que a falta de hábitos de trabalho e da sua procura se mantenha.
Registe-se ainda a diminuição de casos de desempregados a viver de pensões ou reformas,
bem como de subsídios temporários, o que revela que a grande maioria dos indivíduos cujo
principal meio de vida seja a atribuição destes apoios estejam numa situação de inactividade
económica.
4.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL
No que respeita à Formação Profissional, a informação recolhida nos diversos Centros de
Formação Profissional obedeceu, essencialmente, a um critério de proximidade geográfica
com o concelho do Bombarral, o que implica que possam existir indivíduos a frequentar
Formação Profissional noutras entidades.
A inexistência de oferta de Formação Profissional no concelho do Bombarral foi identificada
como um dos principais problemas em matéria de emprego e qualificações profissionais, não
só porque impossibilita que as pessoas consigam adquirir os conhecimentos e as qualificações
na sua terra, como, por outro lado, leva a que quem pretenda adquirir este tipo de
qualificações tenha que se deslocar para outros concelhos, obrigando a maiores gastos e
muitas vezes, facilitando a fixação destes indivíduos nos mercados de trabalho exteriores ao
Concelho.
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Seja por falta de interesse por parte das empresas ligadas ao ramo, ou por falta de iniciativa
dos poderes locais em criarem pólos de formação no Concelho, a verdade é que, analisando os
quadros abaixo, é possível encontrar um número considerável de indivíduos a deslocarem-se
para os concelhos limítrofes na busca de formação profissional. Cruzando estes dados com o
elevado número de desistências no 3º Ciclo e, principalmente, no Ensino Secundário (a idade
mínima para a frequência de Formação Profissional é de 15 anos) e com a dificuldade de
transportes existente para alguns destes locais, pode dizer-se que, provavelmente, o número de
indivíduos a frequentar Formação Profissional seria bastante mais elevado caso esta existisse
dentro do concelho do Bombarral.
Indivíduos a frequentarem Formação Profissional segundo sexo (2003)
CENFIM
(C.R.)

CENFIM
(T.V.)

CENFIM
(Peniche)

GABINAE

CENCAL

7
1
8

7
7

2
2

5
5

2
6
8

H
M

Total

Casa
Esc. Ag.
Rio
Grande
12
12

TOTAL

30
12
42

Indivíduos a frequentarem Formação Profissional segundo Modalidade de Formação
(2003)
CENFIM
(C.R.)

CENFIM
(T.V.)

CENFIM
(Peniche)

GABINAE

CENCAL

Casa Esc.
Ag. Rio
Grande

TOTAL

4

1

1

-

Não
discriminou

6

12

4

5

1

-

Não
discriminou

6

16

Qualificação

2

-

-

-

Não
discriminou

-

2

Educação e
Formação de
Adultos
(equivalência ao
6º ano)

-

-

-

5

Não
discriminou

Aprendizagem
Nível II
(equivalência ao
9º ano)
Aprendizagem
Nível III
(equivalência ao
12º ano)

-

5

A idade dos indivíduos identificados não ultrapassa os 25 anos, salvo no caso da Educação e
Formação de Adultos, em que o Escalão Etário varia entre os 25 e os 60 anos.
Em relação ao levantamento feito nos diversos Centros de Formação, constatou-se que a
maioria dos frequentadores são do sexo masculino, resultado da maioria dos Centros de
Formação ministrar cursos tradicionalmente associados a profissões masculinas, caso da
Metalomecânica (CENFIM) ou da Agricultura (Casa Escola Agrícola Rio Grande). Da mesma
forma os centros mais concorridos são aqueles que mais próximo estão do Concelho e onde
existe maior facilidade de transporte (Caldas da Rainha).

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

85

Câmara Municipal do Bombarral

Quanto ao tipo de formação frequentada, é na Formação do Nível III (equivalência ao 12º
ano) que existem mais formandos do Bombarral, logo seguido da Formação do Nível II
(equivalência ao 9º ano), o que reitera a ideia de que é ao nível do 3º Ciclo e do Ensino
Secundário que mais necessidade há em encontrar alternativas para a elevada percentagem de
alunos dissidentes das escolas do Concelho, constituindo a Formação Profissional uma das
respostas válidas para o colmatar dessa falha.
4.2.1. – CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DO BOMBARRAL
O Centro de Formação de Associação de Escolas do Bombarral (CEFAE) foi criado no ano
lectivo de 1992/93, na sequência da publicação do Regime Jurídico da Formação Contínua de
Educadores de Infância e de Professores dos Ensinos Básico e Secundário, através do Dec.Lei nº 249/92, de 9 de Novembro.
O CEFAE é o único Centro de Formação Profissional existente no concelho do Bombarral,
estando a ele automaticamente associadas todas as escolas do Concelho.
Tem como principais objectivos a formação contínua do pessoal docente e não docente das
escolas associadas e o apoio ao desenvolvimento de projectos das escolas associadas, sendo o
seu público-alvo o pessoal docente e não docente das escolas associadas. Na sequência da
criação da rede "Oeste em Rede", também o pessoal docente e não docente das escolas do
Oeste é contemplado com as actividades do CEFAE. Mais recentemente, foram também
integrados os pais e encarregados de educação dos alunos.
Número médio de cursos/ano - 12 (Nos últimos 3 anos)
Número médio de formandos/ano - 200/240 (Nos últimos 3 anos)

4.2.2 - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR
O CEERDL possui várias valências no que respeita à área do Emprego, nomeadamente:
O Serviço de Emprego do CEERDL constitui-se como uma resposta profissional para a
população alvo da instituição: pessoas com deficiência e em risco de exclusão social.

Este serviço envolve actividades nas áreas de Restauração/Bar, Lavandaria, Jardinagem,
Floricultura e Trabalho Indiferenciado, estando cada actividade enquadrada em regime e
contexto próprio.
O Centro de Actividades Ocupacionais desenvolve actividades de reabilitação funcional,
ocupação útil e apoio em actividades de lazer e tempos livres para uma população com
deficiência mental grave e profunda, visando a potenciação das suas capacidades
remanescentes, o desenvolvimento de novas competências de adaptação e a sua inserção
social.
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O Projecto UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa) apoia, primordialmente, pessoas
com deficiência e as suas famílias, formandos e ex-formandos do CEERDL, na procura de
experiências de ocupação, formação e emprego compatíveis com as suas capacidades. Este
serviço atende, igualmente, jovens à procura de 1º emprego, desempregados e outros
indivíduos que necessitem de informação, orientação e encaminhamento em experiências
formativas ou de emprego.
Finalmente, o Centro de Reabilitação Profissional que, no âmbito da Formação
Profissional, ministra formação a jovens com deficiência mental ligeira, motora, visual,
auditiva, psicológica, multideficiência, ou problemas graves de inserção escolar e social a
partir dos 15 anos. A estes jovens é proposta uma formação individualizada, baseada em
planos individuais de formação, com base no diagnóstico das suas dificuldades e
potencialidades, interesses e motivações, articulando-as, o mais possível às expectativas
pessoais e familiares do seu projecto de vida, com o objectivo final da possível inserção
sócio-profissional, assegurando, não apenas o vínculo contratual, mas também, a estabilidade
da colocação profissional conseguida.
Neste momento são estes os indivíduos do concelho do Bombarral que beneficiam das
valências na área Emprego promovidas pelo CEERDL.
Beneficiários do Serviço Ocupacional (2003)
Sexo
F
M

Idade
28
40

TIPO DEFIC.
Deficiência Mental Grave
Deficiência Mental
Profunda/Paralisia Cerebral

F

32

Deficiência Mental Profunda/
Deficiência Visual

M

30

Deficiência Mental Grave
Síndroma Down

F

31

F

21

F

38

M

39

M
F
M
M

34
33
25
29

Deficiência Mental
Profunda/Paralisia Cerebral
Deficiência Mental Grave
Síndroma Down
Deficiência Mental Profunda
/Síndroma Down
Deficiência Mental Profunda
/Síndroma Down
Deficiência Mental Grave
Deficiência Mental Profunda

F

26

Deficiência Mental Profunda
Deficiência Mental
Profunda/Paralisia Cerebral
Deficiência Mental Profunda

TOTAL - 12
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Utentes UNIVA (2003)
Sexo
F

Idade
24

TIPO DEFIC.
Sem deficiência

M

19

Intelectual

F
M
M
F
F
F

20
20
17
21
15
24

Multideficiência
Visual
Psicológica
Intelectual
Psicológica
Sem deficiência

TOTAL - 8
Beneficiários apoiados pelo Centro de Reabilitação Profissional por vertentes segundo
Sexo e Deficiência (2003)

Informação,
Avaliação e
Orientação
Profissional
Formação
Profissional
Apoio à
Colocação
Acompanha
mento PósColocação
Totais

Intelectuais

Psicoló
gicas

Linguagem

Auditiva

Visual

MusculoEsqueléticas

Total

1

Funções
Gerais
sensit.
0

0

2

0

0

0

4

5

l

1

1

2

1

14

0

0

0

1

0

0

0

1

1

2

1

0

2

1

0

7

5

9

1

2

3

4

1

25

3

Beneficiários apoiados pelo Centro de Reabilitação Profissional segundo Sexo e
Escalão Etário
Informação, Avaliação e Orientação Prof.
Formação Profissional

Apoio à Colocação
Acompanhamento Pós-Colocação
Totais

Sexo
H

15-19
0

20-24
0

25-44
1

55-64
1

Total
2

M
H
M
H
M
H
M
H
M

0
5
4
0
0
3
0
8
4

1
1
2
0
0
0
0
1
3

0
1
1
0
1
3
1
5
3

0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
7
7
0
1
6
1
15
10

São bastantes os utentes do Bombarral apoiados pelo C.E.E.R.D.L., o que se justifica pelo
facto desta instituição ser a que mais próxima está do Concelho e, também, aquela que tem
melhores acessibilidades, tanto de transportes, como de vias. Saliente-se que, embora se
registe um elevado número de pessoas com deficiência no concelho do Bombarral, parte
destes casos estão a ser apoiados pelas diversas valências desta instituição.
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5 – SAÚDE
Fontes de Informação consultadas:
Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Centro de Saúde do
Bombarral; Centro de Atendimento de Toxicodependentes de Peniche; Associação Viagem de
Volta; Juntas de Freguesia do Concelho do Bombarral.
Criado em 1976, o Serviço Nacional de Saúde veio instituir o direito à saúde e à qualidade da
prestação de cuidados de saúde enquanto responsabilidade do Estado. Em 1990 o modelo
consagrado na Constituição da República sofreu alterações (caso da privatização de alguns
Hospitais) que, no entanto, ainda não foram suficientes para fazer frente aos diversos
problemas, necessidades e deficiências do Serviço Nacional de Saúde.
No caso do concelho do Bombarral tais necessidades são notórias nalguns casos, muito
embora, nos últimos anos se tenham verificado algumas melhorias, nomeadamente quanto à
qualidade dos serviços prestados pelo Centro de Saúde do Concelho.
Não obstante, é ainda evidente a falta de algumas condições básicas capazes de dar uma
resposta à integridade e dignidade dos habitantes do Concelho, principalmente no que toca à
falta de Recursos Humanos e Materiais que garantam a prestação de cuidados essenciais e em
tempo útil à população.
A análise ao estado da saúde do Concelho foi feita tendo em conta duas realidades distintas. A
primeira parte debruça-se sobre os recursos existentes e o funcionamento do Centro de Saúde
do Bombarral, sendo que a segunda parte do capítulo é preenchida com os dados, possíveis de
recolher, no que respeita à situação da Toxicodependência e do Alcoolismo no Bombarral. A
recolha de informação foi feita através de questionários realizados aos vários profissionais do
sector (médicos, enfermeiros e direcção), bem como aos responsáveis pelo C.A.T. de Peniche
e da Associação Viagem de Volta, de S. Mamede.

5.1 - EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Número de Equipamentos de Saúde por Freguesia (2004)
Bombarral
Carvalhal
Roliça
Vale Covo
Pó

Centro de Saúde

Farmácias

1
1 (extensão)

3
1 (Posto de
Medicamentos)

Consultórios
Particulares
7
-

Laboratórios de
Análises
1
-

Conforme se pode verificar pelo quadro acima, a população do Concelho tem ao seu dispor
um Centro de Saúde Público, com uma extensão numa das freguesias, sendo os restantes
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equipamentos do foro privado, o que para um Concelho das dimensões do Bombarral se pode
considerar razoável. Registe-se que a região possui nos concelhos limítrofes uma série de
equipamentos de maior dimensão, nomeadamente os Hospitais de Caldas da Rainha (20 km),
Torres Vedras (22 km) e Peniche (25 km).
O Centro de Saúde do Bombarral funciona diariamente, das 8h. às 20h. A extensão do Pó
funciona das 9h. às 13h., apenas aos dias úteis. Embora não existam serviços de especialidade,
O C.S.B. possui um Gabinete do Utente dirigido essencialmente à humanização dos serviços
de saúde no Bombarral. Da mesma forma, a nível de Planeamento Familiar, o Centro de
Saúde tem realizado algumas acções dirigidas à população, particularmente à população
escolar (integradas no Programa de Saúde Escolar), dispondo ainda de uma enfermeira que
atende os utentes diariamente prestando informações sobre as questões ligadas ao
planeamento da família.
O Centro de Saúde presta ainda apoio a doentes no domicílio, desde que tenham prescrição
dos respectivos médicos de família, a nível da prevenção primária e secundária. A equipa de
cuidados domiciliários funciona nos dias úteis da semana das 9h às 16h e é composta por duas
enfermeiras e um auxiliar de apoio e vigilância. Para além disto, o Centro de Saúde tem ainda
disponíveis 10 camas articuladas para doentes acamados no domicílio.
Recursos humanos existentes – Centro de Saúde (2004)
Centro de Saúde
Extensão

Médicos
11
138

Enfermeiros
10
139

Técnicos
4
-

Administrativos
10
140

Auxiliares
20
-

Em relação aos Recursos Humanos afectos ao C. S. do Bombarral, este conta com onze
médicos, (um especialista de Saúde Pública), dez enfermeiros e quatro Técnicos de
especialidades, nomeadamente, dois Radiologistas, um Fisioterapeuta e um Técnico de Saúde
Ambiental. No entanto, é notória a insuficiência de profissionais nalguns sectores,
nomeadamente, Técnicos (principalmente de Serviço Social e Psicologia), Enfermeiros, e
Pessoal Administrativo.
Estas limitações trazem algumas consequências negativas, caso do excesso de utentes por
médico, ou ainda a superpopulação que, quase diariamente, se concentra nas instalações para
ser consultada, muitas vezes com várias horas de espera.
Número de utentes existentes e número de atendimentos (2004)
Nº de utentes
15 298
(7 447 H.)

Média de utentes por
médico
1.530

Média de atendimentos
mensal por médico
2 500

Média de atendimentos diária
por médico
52

Conforme já mencionado, uma das maiores dificuldades dos serviços prestados pelo C.S. do
Bombarral, tem a ver com o excesso de utentes por médico, conforme se pode constatar pelo
quadro acima descrito. Tendo em conta o regime de horário praticado pelos profissionais de
38

O médico que presta serviço na Extensão do Pó pertence ao C. S. do Bombarral
O enfermeiro que presta serviço na Extensão do Pó pertence ao C. S. do Bombarral
40
O administrativo que presta serviço na Extensão do Pó pertence ao C. S. do Bombarral
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saúde, os números apresentados são de facto exagerados, mesmo tendo em conta que muitos
dos atendimentos se limitam à mera prescrição de medicamentos.
Número de casos de Doenças Infecto-Contagiosas em 2002 e 2003 por sexo e idade41
H
M
TOTAL

2002
4
3
7

2003
1
2
3

Em relação aos casos de doenças infecto-contagiosas, os números apresentados apenas se
referem às informações dadas pelo Centro de Saúde do Bombarral o que, provavelmente, não
corresponde à situação real. De qualquer forma, é de notar a descida do número de casos entre
2002 e 2003 o que, embora não haja dados conclusivos, se pode explicar por razões de óbito,
internamento, ou mudança de residência, entre outras.

5.2 – ALCOOLISMO E TOXICODEPENDÊNCIA
Não existem Equipamentos nem consultas específicas de tratamento do alcoolismo no
concelho do Bombarral, o que não permite fazer um levantamento quanto ao número de
alcoólicos do Concelho. Segundo os dados recolhidos, apenas existem algumas sessões na
comunidade, efectuadas por duas médicas do Centro de Saúde do Bombarral.
Não obstante, todas as entidades responsáveis pela Saúde consideram o alcoolismo como um
dos principais problemas no Concelho o que, de certa forma, se explica pelos fortes hábitos de
consumo de álcool na região. Outro dos problemas normalmente associados ao alcoolismo na
região prende-se com a existência de algumas famílias multiproblemáticas no Concelho e que,
na maioria dos casos, possuem um ou mais casos de alcoolismo.
Em relação à toxicodependência, os dados disponíveis foram recolhidos através do Centro de
Atendimento a Toxicodependentes (CAT) de Peniche e da Associação Viagem de Volta.
O CAT de Peniche é uma Unidade Especializada no apoio aos toxicodependentes residentes
nos concelhos do Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha e Peniche, que recorre a programas
terapêuticos medicamente assistidos, ou não. Faz o encaminhamento para outras Unidades
Especializadas, nomeadamente, de Unidades de Desabituação e Unidades Terapêuticas.
Depende da Delegação Regional do Centro do Instituto da Droga e da Toxicodependência e
iniciou as suas funções em 1999.
O CAT de Peniche possui 2 Médicos, 4 Enfermeiros, 2 Psicólogos, 2 Técnicos de Serviço
Social, 1 Técnico Psicossocial, 1 Administrativo e 1 Auxiliar de Apoio e Vigilância.
São vinte e sete (27), - 25 homens e 2 mulheres - os utentes do Bombarral que frequentam o
CAT de Peniche, deslocando-se normalmente em transporte próprio ou de familiares, ou em
transporte público. Este último meio é mais complicado de usar devido ao facto de não haver
transportes directos entre o Bombarral e Peniche, o que muitas vezes impede a deslocação dos
potenciais utentes, particularmente os de fora da sede de Concelho.
41

As idades variam entre os 2 e os 83 anos
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Refira-se ainda que o Bombarral é o concelho mais desfavorecido em termos de apoio por
parte do CAT de Peniche, sobretudo pela distância/dificuldade nos transportes até Peniche.
Dos contactos efectuados pelo CAT de Peniche, apurou-se que o Concelho não possui um
número significativo de casos de toxicodependência, não chegando ao 1% que serve de guia a
esta instituição. Contudo, será oportuno mencionar que a freguesia do Pó é excepção, visto
estarem reconhecidos cerca de 12 toxicodependentes o que, tendo em conta a população
residente (487 indivíduos), ultrapassa o referido valor guia.
Em relação às idades, a grande maioria dos indivíduos (18) encontram-se na faixa etária dos
31-40 anos, sendo que apenas sete utentes estão abaixo deste limite.
No que respeita à escolaridade, o 2º Ciclo é o ensino mais frequentado. Dos casos conhecidos,
apenas sete utentes possuem a escolaridade obrigatória e dois são analfabetos.
Utentes por Escalão Etário
2

Utentes por Escolaridade
4

7

Analfabeto

3

21-30

1º Ciclo

31-40

2º Ciclo

41-50
18

2

3º Ciclo

7
11

Desconhecida

A Associação Viagem de Volta é uma Comunidade Terapêutica de Cura, Reabilitação e
Reinserção de Toxicómanos com o objectivo de auxiliar o indivíduo a abandonar o consumo
problemático de substâncias psicoactivas e favorecer a sua reinserção.
Através de infra-estruturas adequadas e de uma equipa de profissionais especializados
(Psicólogo, Psiquiatra, Médico de Clínica Geral e vários monitores), conta com um Programa
Terapêutico de Longa Duração, de tipo residencial, orientado para a abstinência, visando a
plena autonomia e integridade biopsico-social do indivíduo. O Programa é composto por
actividades psicoterapêuticas, de lazer e tempo livre, actividades ocupacionais, entre outras.
Como Instituição sem fins lucrativos, a Associação Viagem de Volta, beneficia de um
protocolo com o IDT e de alguns donativos em numerário e material de empresas privadas,
para além do apoio de algumas entidades públicas do Concelho, caso da Câmara Municipal,
da Segurança Social ou da Junta de Freguesia da Roliça. Beneficia ainda de algumas
mensalidades simbólicas por parte de algumas famílias, bem como do apoio da Santa Casa da
Misericórdia (alimentos).
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Caracterização dos utentes por Sexo e Escalão Etário (2003)
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Relativamente à análise feita aos utentes da Associação Viagem de Volta, saliente-se que,
embora se encontrem cinco utentes da Região Oeste (quase todos oriundos das Caldas da
Rainha), nenhum pertence ao concelho do Bombarral, sendo que a grande maioria são
provenientes da Região Norte do país e da área da Grande Lisboa. Tal situação não
surpreende dado uma das características destas associações ter a ver com a diversidade de
zonas de onde provêm os utilizadores, bem como o facto de, geralmente, não abrigarem
indivíduos do local onde estão inseridas.
Apenas três mulheres frequentam esta associação situando-se entre os 26 e os 35 anos, tendo
todas, no mínimo, a escolaridade obrigatória. Os restantes utentes têm maioritariamente, o 2º
e o 3º Ciclo, havendo a registar três casos de analfabetismo e outros três com o 1º ciclo.
Registe-se ainda a existência de um utente licenciado.
Em relação às idades, não se verificam indivíduos acima dos 45 anos, nem abaixo dos 16
(apenas um com 16 anos). É nos escalões etários dos 31-35 anos (11) e dos 26-30 (7) que se
encontram a maior parte dos utentes. Entre os 41 e os 45 anos existem quatro indivíduos.
Saliente-se que, muito embora, a questão da toxicodependência não constitua um problema
grave no panorama geral do quadro da saúde no Concelho, é de registar que este, assim como
o alcoolismo, é um campo por desbravar, visto não existirem outro tipo de dados oficiais para
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além dos aqui registados. Este desconhecimento da realidade concelhia nesta matéria,
acrescido ao crescente número de casos sinalizados aos serviços da Segurança Social do
Bombarral, poderá apontar para que este possa ser um problema emergente a um curto, médio
prazo, no Concelho. Preocupante parece ser também o aumento do consumo de drogas leves
nos escalões etários mais baixos, o que leva a crer que muito embora a informação seja cada
vez mais e de maior qualidade, alguma coisa não está a funcionar em termos de prevenção
primária.

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

94

Câmara Municipal do Bombarral

6 - ACÇÃO SOCIAL
Fontes de Informação consultadas:
Câmara Municipal do Bombarral; Juntas de Freguesia do Concelho do Bombarral; Centro
Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria; Santa Casa da Misericórdia do
Bombarral; Centro Social Paroquial do Bombarral; Conferência Vicentina N. S.ª da
Conceição; Conferência Vicentina S. Salvador do Mundo; Grupo Sócio Caritativo de Vale
Covo; Grupo Sócio Caritativo do Cintrão, Casalinho e Moita Boa; Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens do Bombarral, Associação de Solidariedade do Pó; Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral.
O sistema Público de Segurança Social, integrando a totalidade da população Portuguesa,
surge em Portugal a partir do ano de 1974, com o fim do Estado Novo, criando assim o
conceito de solidariedade social, tal como hoje é entendida.
O facto de Portugal possuir uma população envelhecida, com tendência para envelhecer ainda
mais nos próximos anos, tem levado a uma crescente preocupação por parte dos sucessivos
governos em conseguir o sustento financeiro para as próximas gerações de beneficiários. Da
mesma forma, os elevados índices de desemprego verificados, particularmente em
determinadas zonas do País, em nada têm contribuído para a continuidade da capacidade de
financiamento do sistema de protecção social.
De qualquer forma, têm sido vários os esforços levados a cabo durante a última década pelo
sistema de protecção social português, de forma a combater as situações de Pobreza e
Exclusão Social. Desde a criação do Rendimento Mínimo Garantido, hoje Rendimento Social
de Inserção, passando pela execução de vários Programas e Projectos, até à implementação de
infra-estruturas materiais e humanas, o sistema de segurança social português tem conseguido
alguns avanços considerados positivos.
Apesar destes avanços, os poderes do Estado, tanto Centrais como Locais, não podem, por si
só, resolver todos os problemas de pobreza e exclusão social que assolam o País. Como tal,
tem-se assistido a um trabalho de interacção e parceria com as diversas instituições e
associações privadas de carácter social.
No Bombarral, existem algumas instituições particulares que têm vindo a revelar algum
dinamismo na realização de actividades de apoio social à população do Concelho, tanto em
acções individuais, como em articulação com outras entidades. É o caso da Santa Casa da
Misericórdia do Bombarral ou do Centro Social Paroquial do Bombarral, duas das mais
destacadas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho.
Naturalmente, também as entidades públicas, nomeadamente, a Câmara e o Serviço Local de
Segurança Social do Concelho têm aqui lugar de destaque, não só pelas actividades que
desenvolvem individualmente, como pela tradição de parceria que mantêm com as outras
instituições. Estas e outras entidades são mais à frente detalhadamente caracterizadas quanto à
sua estrutura e valências. Entretanto apresenta-se a análise dos Equipamentos de apoio à
acção social existentes no Concelho, com a respectiva denominação, no caso dos
equipamentos Sócio-Culturais e desportivos.
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Número de Equipamentos Sociais, por Freguesia
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Em relação ao número de equipamentos existentes nas diversas freguesias do Concelho pode
verificar-se que é ao nível da saúde que existem mais carências. Apenas a freguesia do
Bombarral e a do Pó possuem equipamentos de saúde a funcionar, respectivamente o Centro
de Saúde e uma sua extensão (ver capítulo da Saúde). A esta situação encontra-se associado
um dos principais problemas já levantados na área da Saúde, mas igualmente preocupante do
ponto de vista da Acção Social: o Alcoolismo. Consequência de diversos problemas
existentes no Concelho, caso da destruturação familiar, do isolamento sócio-espacial e
principalmente de fortes hábitos enraizados na população, o alcoolismo, enquanto doença, não
possui no Bombarral qualquer tipo de instituição de prevenção ou tratamento, o que aponta
para uma das prioridades de intervenção das entidades ligadas à Saúde e à Acção Social do
Concelho.
Também no apoio à 3ª idade se levantam algumas dificuldades, nomeadamente pela escassez
de equipamentos na maior parte das freguesias do Concelho, o que facilmente se conclui se se
tiver em conta que, actualmente, são cerca de 150 os utentes em lista de espera, só para o lar
do Centro Social e Paroquial do Bombarral. Junte-se a isto o crescente envelhecimento da
população do Bombarral e o isolamento espacial e familiar a que muitos estão votados e
poder-se-á considerar este, como o principal problema social do Concelho a curto/médio
espaço de tempo.
A escassez de equipamentos de apoio à infância nalgumas das freguesias do Concelho é outra
das questões preocupantes na área da Acção Social, principalmente pela cada vez maior
necessidade que os pais têm de encontrar recursos para deixar as crianças durante o seu
horário laboral. Não obstante, mais do que a falta deste tipo de equipamentos, é a completa
inexistência de Centros de Acolhimento Temporário no Concelho para crianças que mais
dificuldade tem vindo a criar a algumas instituições, caso da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens (CPCJ). Esta lacuna obriga a que as crianças oriundas do Concelho, em
situação de risco ou sem condições para habitar nos seus alojamentos de origem, tenham que
ser enviadas para Centros de Acolhimento de outras regiões.
EQUIPAMENTOS SÓCIO-CULTURAIS E DESPORTIVOS, POR FREGUESIA
BOMBARRAL
Sócio-Culturais:
• Teatro Eduardo Brazão
• Biblioteca Municipal
• Museu Municipal
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•
•
•
•

Sede da Associação de Famões
Sede da Associação da Portela
Sede da Associação do Cintrão
Associação Juvenil Salvatore Mundi

Desportivos:
• Pavilhão Municipal
• Estádio de Futebol
• Piscinas Municipais
• Sede do Sport Clube Escolar Bombarralense
• Polidesportivo do Vale da Várzea
• Polidesportivo do Cintrão
• Kartódromo
CARVALHAL
Sócio-Culturais:
• Centro de Recreio Popular do Barrocalvo
• Associação Cultural e Recreativa do Salgueiro
• União Cultural e Recreativa do Sanguinhal
• Sociedade Recreativa Sobralense
• Centro Cultural, Desportivo, Recreativo e Social de A-dos-Ruivos
• Comissão de Melhoramentos do Barrocalvo
• Sociedade Filarmónica Carvalhense
Desportivos:
• Polidesportivo do Carvalhal
• Pavilhão Desportivo do Sanguinhal
ROLIÇA
Sócio-Culturais:
• Associações Recreativas nos locais de: Azambujeira dos Carros, Baraçais,
Columbeira, A-da-Delgada, Roliça e S. Mamede
• Associação de Solidariedade Social dos Baraçais
Desportivos:
• Polidesportivo de S. Mamede
• Polidesportivo de Azambujeira dos Carros
• Campos de Futebol nos lugares de: Baraçais/Paul, Columbeira, A-da-Delgada, Roliça
e S. Mamede.
VALE COVO
Sócio-Culturais:
• Centro Cultural de Gamelas
• União Progressiva de Vale Covo
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Desportivos:
• Polidesportivo de Vale Covo
• Campo de Jogos do Grupo Desportivo de Vale Covo
PÓ
Sócio-Culturais:
• União Cultural, Recreativa e Desportiva do Pó
• Biblioteca da Junta de Freguesia
Desportivos:
• Nenhum
Da análise dos diversos equipamentos Sócio-Culturais do Concelho poder-se-ia extrair uma
ideia de aproximação pessoal e familiar dos habitantes das diversas populações, dado o
elevado número de Associações Culturais, Recreativas e Desportivas existentes em
praticamente todas as freguesias. Contudo assim não se verifica, resultando daí, não a
esperada aproximação interpessoal, mas mais a indiferença generalizada. De facto é notório o
crescente desinteresse em relação aos tradicionais valores familiares e de redes de vizinhança
que vigoravam há poucos anos atrás. Isso traduz-se, por exemplo, no elevado número de
famílias monoparentais femininas, na opção cada vez mais evidente do casamento tardio, ou
pura e simplesmente na decisão de se viver sozinho. Consequência uma da outra, mas também
da falta de responsabilização familiar, assim como de outros possíveis factores (ver análise
SWAT), a fragilidade do tecido familiar e das redes de vizinhança, são dois dos problemas
que mais contribuem para a inexistência de iniciativas que tendam a reverter a actual situação
social do Concelho.
Embora não constitua o principal problema social do Concelho, a Pobreza, muitas vezes
encoberta, constitui, particularmente nalgumas freguesias rurais, uma fonte de preocupação
para os responsáveis das instituições sociais do Bombarral. Resultado, na maioria das vezes,
dos baixos rendimentos familiares, principalmente inerentes a famílias tradicionalmente
ligadas à actividade agrícola, estas insuficiências levam, muitas vezes, ao agudizamento de
situações, já de si gravosas, de isolamento social.
Como se pode observar, existe uma natural interligação entre os diversos problemas
levantados, o que torna evidente a ideia de que a sua resolução não poderá ser concebida
isoladamente, mas antes, de uma forma articulada e pluridisciplinar, só possível através do
trabalho em parceria, com objectivos comuns.
6.1 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO BOMBARRAL
A Santa Casa da Misericórdia do Bombarral (S.C.M.B.) nasce, originalmente, no ano de
1929, instalando-se em edifício próprio doado pelos beneméritos Duarte Simão e sua esposa
Inocência Cairel Simão. Em 1951 é inaugurado o Hospital Casimiro da Silva Marques, que
passou a ser gerido por esta instituição até ao 25 de Abril de 1974, altura em que foi
nacionalizado, pelo que a Misericórdia perdeu o seu sentido de existência e extinguiu-se.
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Devido às necessidades do Concelho, em 1998 é criada uma Comissão Instaladora com o
objectivo de fundar uma nova S.C.M. no Bombarral.
Assim, em 22 de Março de 1999, com sede no antigo Hospital Casimiro da Silva Marques,
adquire personalidade jurídica a Instituição Particular de Solidariedade Social, Santa Casa da
Misericórdia do Bombarral que conta, actualmente, com mais de 700 Irmãos.
Em termos de Recursos Humanos, esta instituição conta com 1 Provedor, 1 Técnica Superior,
1 Ajudante de Serviços Gerais, 1 Administrativa, 1 Cozinheira, 1 Ajudante de Cozinha e 5
Ajudantes Familiares.
Pretendendo colmatar a insuficiência de serviços de apoio aos idosos no Concelho, é criado,
em 2000, um serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito do Programa de Apoio Integrado a
Idosos (PAII), que serve uma população de aproximadamente 30 idosos, prestando serviços
de Alimentação, Lavandaria, Higiene Pessoal e Higiene Habitacional.
Simultaneamente, a S.C.M.B. tornou-se gestora do Projecto ESCALAR (Estratégia Social
Comunitária para Animar, Liderar, Autonomizar e Reconverter), promovido pela Câmara
Municipal do Bombarral e a aplicar à freguesia do Carvalhal. Este projecto tem desenvolvido
uma lista de actividades na referida freguesia, donde se destacam os apoios concedidos à
população no que respeita à melhoria das habitações, à Sala dos Idosos, ao apoio Domiciliário
e ao serviço de ATL (Actividades de Tempos Livres), bem como, o apoio psicossocial e
sócio-profissional e escolar a todos os residentes necessitados da freguesia.
A Misericórdia do Bombarral realiza ainda outras acções no âmbito do voluntariado, caso dos
cursos de Português para estrangeiros, ou da Festa de Natal para as crianças carenciadas do
Concelho.
Em processo de implantação está o projecto de reabilitação do Hospital Casimiro da Silva
Marques, que através de um protocolo estabelecido entre a Fundação para a Saúde, pretende
promover a constituição de uma Unidade de Cuidados Continuados.
A S.C.M.B. é ainda parceira da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Bombarral,
da Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido e do Programa
Rede Social do Bombarral.
6.2 – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO BOMBARRAL
O Centro Social Paroquial do Bombarral (C.S.P.B.) é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, com origem na Paróquia do Bombarral em 1946.
Entre técnicos, administrativos e serviços de apoio, conta, actualmente com 45 funcionários.
Tem, neste momento, 4 valências, a saber: Creche (36 crianças), Jardim-de-infância (42
crianças); Lar de Idosos (51 idosos); Centro de Dia (12 idosos).
Os gráficos que a seguir se apresentam dizem respeito às recentes instalações de Lar e Centro
de Dia do C.S.P.B. e referem-se ao ano de 2004.
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Em Setembro de 2004, o C.S.P.B. contava com uma lista de espera de 164 indivíduos (49
H/115 M) para o Lar de Idosos e 2 indivíduos (1 H/1 M) para o Centro de Dia.
Dos dados apresentados destaca-se a predominância do sexo feminino (39), sendo que a
maioria dos utentes são oriundos da freguesia do Bombarral (28), secundados pela Roliça (15)
e Carvalhal (13), o que corresponde à proporção de habitantes das referidas freguesias. De
facto, as freguesias com menor número de habitantes, Vale Covo e Pó, são também as que
menos idosos possuem a utilizar esta instituição (respectivamente 5 e 2).
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Relativamente à idade, constata-se que a maioria dos utentes se encontra na faixa etária dos
81-90 anos (27), seguido da faixa etária que se encontra entre os 71 e os 81 anos (22).
Constata-se que a maioria dos utentes desta instituição ultrapassaram já a actual idade
considerada como esperança média de vida o que, mais uma vez, remete para o elevado índice
de envelhecimento do Concelho.
Registe-se por fim, que a percentagem de idosos em situação de dependência é praticamente
idêntica à dos que possuem autonomia para realizarem o seu dia a dia, situação totalmente
assegurada pelas novas e ajustadas condições do Lar que garante assim o tratamento adequado
a cada situação.

6.3 – LAR DE IDOSOS DA COLUMBEIRA
O Lar de Idosos da Columbeira encontra-se a funcionar desde Setembro de 2004 na
localidade da Columbeira, freguesia da Roliça e possui capacidade para 20 utentes. O quadro
de pessoal conta com uma Directora Técnica, 1 Médico, um Enfermeiro, um Animador, uma
Encarregada de Serviços, 4 Ajudantes de Lar, uma Cozinheira, uma Ajudante de Cozinha e
uma Empregada Auxiliar.
No início de Outubro de 2004, tinha preenchido 14 vagas, na maioria dos casos idosos
provenientes da freguesia da Roliça (10). Um dos idosos é oriundo da freguesia do Bombarral
e os restantes indivíduos (4) vieram reencaminhados do Lar da Sª de Aboboriz, da Amoreira,
entretanto encerrado.

Neste período o Lar contava com dois utentes totalmente dependentes. Esta instituição não
possui lista de espera.
Caracterização dos utentes por
sexo
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Tal como no Lar do C.S.P.B., também no Lar da Columbeira a predominância do sexo
feminino se faz notar de uma forma expressiva. Esta superioridade de utentes do sexo
feminino pode, por inferência, apontar para o elevado número de mulheres viúvas no
Concelho, anteriormente analisado no capítulo da Demografia.
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Igualmente, a análise do escalão etário é idêntica à do Lar do Centro Paroquial. Também os
utentes da Columbeira se encontram, na sua grande maioria, na faixa etária que dista dos 80
aos 89 anos (12), sendo poucos os casos que fogem a este intervalo.
6.4 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DO
BOMBARRAL
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Bombarral foi criada em 1999 e é uma
entidade oficial não judiciária e autónoma que tem como objectivo promover os Direitos e a
Protecção das Crianças e Jovens em Risco, prevenindo e tratando os casos de: maus-tratos
físicos ou psíquicos; negligência alimentar, afectiva ou higiénica; trabalho infantil;
comportamentos desviantes; vítimas de abusos sexuais42.
A Comissão (Alargada) reúne bimensalmente, e é formada por um conjunto de elementos
representantes de várias entidades do Concelho, nomeadamente: C.M.B., Assembleia
Municipal, Segurança Social (serviço local); O.L.E.F.A; Instituto Português da Juventude;
Santa Casa da Misericórdia; Associação de Pais; GNR; Centro de Saúde. A Comissão
funciona, ainda, com um grupo de 5 elementos (Comissão Restrita) que reúne quinzenalmente
e com um Grupo de Trabalho de 3 elementos que reúne 2 vezes por semana.
Na CPCJ do Bombarral deram entrada, nos últimos 2 anos, um total de 25 processos, 8 em
2002 e 17 em 2003.
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O número de processos entrados na C.P.C.J do Bombarral sofreu um acréscimo considerável
de 2002 para 2003, tendo passado de 8 para 17 processos, originários, maioritariamente, da
freguesia da Roliça. Segundo considerações de representantes do CPCJ do Bombarral, esta
não é uma situação incomum, o que quer dizer que tem havido anos de maior afluxo de
processos logo seguidos de anos com menos processos e vice-versa, não se revelando até
agora uma tendência uniforme para o aumento ou decréscimo do número de casos no
Bombarral. O mesmo já não se passa com a proveniência dos mesmos em termos de
42

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens tem por base a Lei Nº 147/99, de 1 de Setembro, que tem por
objecto “a promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu
bem-estar e desenvolvimento integral.”
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freguesias. De facto a maior parte dos processos entrados, e não só nos dois anos
referenciados, são oriundos das três maiores freguesias do Concelho, Bombarral, Carvalhal e
Roliça, sendo que esta última registou o maior número de casos em 2002 e 2003. Saliente-se
ainda o facto da freguesia do Pó não apresentar qualquer caso de crianças ou jovens em
situação de risco, o que pode constituir um indicador de estabilidade social nesta freguesia.
A maior parte destes processos resultam de sinalizações efectuadas pelas escolas que, pela sua
posição privilegiada, detectam facilmente eventuais situações de maus-tratos ou negligência.
Contudo, mencione-se ainda a intervenção, em muitos casos, de outras instituições ou
pessoas, caso da GNR, do Centro de Saúde, do Tribunal, da Segurança Social, ou dos próprios
cidadãos que têm conhecimento dos casos.
Número de Processos, segundo escalão etário, em 2002 e
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Existe alguma discrepância em relação à análise do escalão etário dos casos da CPCJ do
Bombarral, nos anos de 2002 e 2003. Assim, em 2002, a maior parte dos casos dizem respeito
a crianças entre os 5 e os 14 anos, faixa etária onde tendencialmente surgem a maior parte dos
casos. Tendência que não se verificou no ano seguinte, tendo sido o escalão etário dos 0-4
anos a registar o maior número de casos (7), condição, muitas vezes, fruto de situações de
famílias sinalizadas e já anteriormente acompanhadas pela Comissão. No ano de 2003 registese ainda a elevada quantidade de casos nas faixas etárias acima dos 15 anos (6), situação nem
sempre recorrente, pela idade avançada dos jovens.
Núm ero de Processos por tipo de Fam ília, em 2002 e 2003
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Na sequência da análise feita anteriormente, também existem algumas diferenciações
relativamente ao tipo de família donde provêm as crianças constantes dos processos dos dois
anos em análise. No ano de 2002 são as famílias alargadas, constituídas por mais que um
núcleo familiar (4 casos) e as monoparentais (3 casos) as que maior relevo assumem. Já em
2003, são as famílias parentais que se destacam (10 casos), seguidas pelas famílias
monoparentais (5 casos). Mais uma vez não existe um fio condutor que indique qual o tipo de
família mais propenso à negligencia ou aos maus-tratos. De qualquer forma, refira-se que em
muitos casos se está perante famílias disfuncionais e com problemas, que vão desde o
alcoolismo, às dificuldades económicas e, tal como referido, constituem casos anteriormente
sinalizados e, por vezes, já acompanhados por esta ou outras instituições de cariz social.
Número de Processos segundo o destino, em 2002 e 2003
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Em relação ao destino dos processos e às medidas aplicadas, no primeiro caso podem suceder
quatro situações, mediante o desenvolvimento dos processos. Os processos podem ser
transferidos para outras Comissões caso, por exemplo, haja uma alteração de residência da
criança; o processo pode ser arquivado se deixar de existir a situação de risco anteriormente
sinalizada; numa situação de desenvolvimento normal o processo continua no activo com o
respectivo acompanhamento da CPCJ; finalmente, caso não haja consentimento por parte dos
responsáveis pelos menores para que seja feita a intervenção, o processo é remetido para
tribunal. Relativamente às medidas aplicadas, excluindo os processos arquivados e
transferidos, já explicados, estas têm vário teores. Assim, pode ser aplicada como medida: o
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acolhimento familiar por parte de outra família caso esta possua condições para receber o
menor; o apoio de outro familiar, que não a família biológica; o apoio junto dos pais,
acompanhado pela Comissão; por fim, pode ainda recorrer-se à institucionalização da criança,
caso nenhuma das anteriores medidas seja viável. Em todos os casos tem que existir o acordo
e acompanhamento da Comissão.
Dos processos analisados nos anos em questão registe-se que, em 2002, 7 se encontram no
activo e 1 foi transferido para tribunal. Em 2003, 6 processos foram remetidos para tribunal, 5
foram arquivados, 4 foram transferidos para outras Comissões e 2 encontram-se no activo.
No que respeita às medidas aplicadas em 2002, excluindo os processos transferidos e
arquivados, 3 casos foram alvo de acolhimento familiar e outros 3 de apoio de outro familiar,
sendo que apenas 1 gozou de apoio junto dos pais. Em 2003 5 casos tiveram apoio junto dos
pais e 3 junto a outros familiares.
6.5 – CONFERÊNCIAS VICENTINAS
As Conferências Vicentinas no concelho do Bombarral encontram-se representadas em dois
grupos distintos, a saber: Conferência Vicentina do Santíssimo Salvador do Mundo e
Conferência Vicentina N.ª Senhora da Conceição.
Caracterizam-se como grupo católico, de Acção Social, de apoio a famílias carenciadas,
através de donativos de bens essenciais (alimentos, roupa, produtos farmacêuticos, etc.) e de
apoio domiciliário, contando para isso com um número variável de voluntários (9 e 15
elementos, respectivamente) e beneficiando essencialmente dos donativos particulares obtidos
regularmente em cada reunião.
Na sua actividade, dão apoio à Freguesia do Bombarral e ao lugar da Torrebela, no Carvalhal
(no caso das C.V. S.S. do Mundo), administrando a gestão de 15 casas, pertença da Fábrica da
Igreja e auxiliando um total de 61 pessoas (17 as C. V. N. S. da Conceição e 44 as C. V. S. S.
do Mundo), entre homens, mulheres e crianças. As referidas casas são distribuídas às famílias
mais carenciadas que ficam, na maior parte dos casos, isentas de encargos com rendas.
6.6 – GRUPOS SÓCIO-CARITATIVOS
No concelho do Bombarral existem dois Grupos Sócio-Caritativos de Acção Social, a saber: o
Grupo Sócio-Caritativo de Vale Covo e o Grupo Sócio-Caritativo do Cintrão, Casalinho e
Moita Boa, que dependem das paróquias, respectivamente, de Vale Covo e do Bombarral.
Ambos os grupos são constituídos por voluntários que se disponibilizam a prestar apoio a
algumas situações de carência existentes nas freguesias do Bombarral e Vale Covo. Este
apoio é essencialmente proporcionado através dos momentos de convívio semanal, que
incluem lanche e transporte gratuito aos indivíduos que não tenham hipótese de se deslocarem
por meio próprio.
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Para além disso são prestados, em casos pontuais, cuidados de higiene e saúde, bem como
alguns apoios económicos, em casos excepcionais de carência. No caso do G.S.C. de Vale
Covo, é de referir ainda, em situações pontuais a distribuição de alimentos a famílias
necessitadas, bem como a promoção de um curso de Língua Portuguesa para estrangeiros.
Os indivíduos apoiados são, na sua grande maioria idosos, maioritariamente mulheres, e em
muitos casos a viverem sozinhos. O G.S.C. do Cintrão dá apoio a cerca de 40 pessoas
provenientes principalmente do Cintrão (90%), e alguns do Casalinho e Moita Boa.
O G.S.C. de Vale Covo apoia 19 indivíduos todos residentes na área da freguesia de Vale
Covo. Para isso tem à sua responsabilidade uma sala da Paróquia para o convívio dos idosos e
obtém apoio económico através de esmolas realizadas entre os paroquianos.
O G.S.C. do Cintrão para além de algum financiamento próprio (10%) e de donativos (10%)
conta ainda com o apoio da Câmara Municipal do Bombarral (10%) e da Junta de Freguesia
da mesma localidade (10%). As restantes receitas (50%) são obtidas através da realização de
eventos vários (leilões, venda de rifas, etc.).
6.7 - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR – ACÇÃO
SOCIAL
O CEERDL possui várias valências no que respeita à área da Acção Social nomeadamente:
O Núcleo de Atendimento e Acessibilidade (NAACE), que se destina ao atendimento e
apoio de pessoas com deficiência, suas famílias e a outras populações em risco de Exclusão
Social. O NAACE abrange, entre outros, o concelho do Bombarral e presta serviços em
domínios sobre os direitos e benefícios que assistem à população alvo, facultando, ainda, o
encaminhamento para outras estruturas de apoio à comunidade.
O trabalho deste Núcleo desenvolve-se em estreita articulação com os utentes, no diagnóstico
do problema e na definição das estratégias com vista à sua resolução.
No ano de 2003, foram acompanhados 2 utentes (sexo feminino), um com deficiência mental
(25-44 anos), e outro sem deficiência (16-24 anos).
O Lar Residencial presta apoio residencial em 5 apartamentos (3 para jovens com alguma
autonomia e os outros 2 para casos de grande dependência) a cerca de 30 utentes do CEERDL
com diferentes níveis de deficiência e sem condições de permanência no seu contexto familiar
de origem, por este não lhes assegurar necessidades básicas de sobrevivência ou de equilíbrio
psico-emocional.
Neste momento são estes os indivíduos do concelho do Bombarral que beneficiam do apoio
do Lar Residencial do CEERDL:
36
F
Deficiência
Profunda
Idade
Sexo
Tipo deMental
Deficiência
38
37
M
Deficiência
DeficiênciaMental
MentalProfunda
Grave
27
M
Multideficiência
34
Deficiência
Mental Ligeira
20
M
Deficiência Mental Ligeira
29
M
Deficiência Mental Profunda
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Total – 7
No âmbito da Acção Social, o CEERDL possui parcerias estabelecidas com o Conselho Local
de Acção Social da Rede Social do Bombarral.
6.7.1 – POPULAÇÃO RESIDENTE COM DEFICIÊNCIA
População Residente com Deficiência, segundo o tipo de deficiência, por grau de
incapacidade atribuído (2003)
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O número de indivíduos portadores de deficiência, particularmente com um grau superior a
60%, suscita desde logo alguma preocupação, visto não existir no Concelho qualquer
instituição que acolha ou trate este leque da população. Como anteriormente referido, a
população deficiente do Bombarral, conta essencialmente com o apoio do C.E.E.R.D.L.,
sedeado em Caldas da Rainha, mas que acolhe apenas parte desta população. A existência de
uma residência de apoio a pessoas com deficiência, poderia colmatar essa necessidade.
6.8 – CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DE
LEIRIA – SERVIÇO LOCAL DO BOMBARRAL
O Serviço Local de Segurança Social do Bombarral existe desde Abril de 1973, altura em que
a Casa do Povo do Bombarral passou a tratar os assuntos relacionados com a ex-Caixa de
Previdência e Abono de Família do Distrito de Leiria. Passados alguns anos, em Maio de
1985, dá-se uma cisão, passando a haver uma clara distinção entre as Casas do Povo e a
Segurança Social, serviço dependente do Ministério da Segurança Social, ficando as primeiras
com actividades de cariz sócio-cultural e outras. Nascem assim os Serviços Locais de
Segurança Social.
Inicialmente a funcionar nas instalações da Casa do Povo, o Serviço Local de Segurança
Social do Bombarral (S.L.S.S.B.), passou em Novembro de 2001 para instalações autónomas,
onde se encontra a funcionar actualmente. Tem como principal função, assegurar o
atendimento ao cidadão em matéria de protecção social e de cidadania, prestando serviços em
tudo o que respeita a Acção Social.
Dependendo directamente do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria,
o S.L.S.S.B. conta, actualmente, com três funcionárias da Área Administrativa, dependentes
da Unidade de Atendimento ao Cidadão e Comunicação (U.A.C.C.), e uma funcionária,
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Técnica Superior de Serviço Social, dependente da Unidade de Protecção Social de Cidadania
(U.P.S.C.), existindo uma lógica de articulação permanente entre ambas as unidades
Foram estes os dados obtidos em relação ao S.L.S.S.B.:
Número de Pensionista por Invalidez, Velhice e Sobrevivência, em 2002 e 2003, no
concelho do Bombarral
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Nº médio de atendimentos mensal
Atendimentos da UPSC – 51
Atendimentos da UACC – 1100
Nº de famílias com acompanhamento da UPSC – 150 (100 beneficiárias do R.S.I. e as
restantes em situação de carência económica ou em situação de vulnerabilidade social,
familiar ou outra).
Famílias de Acolhimento – o acolhimento familiar é uma prestação de acção social que
consiste em fazer acolher transitoriamente e temporariamente, por famílias consideradas
idóneas para a prestação desse serviço43, crianças e jovens cuja família natural não esteja em
condições de desempenhar a sua função sócio-educativa. No Bombarral existem oito Famílias
de Acolhimento, sendo treze o total de crianças acolhidas.
Subsídios de Acção Social:
• Nº de indivíduos/famílias apoiados – 24
• Subsídios eventuais – 16
• Ajudas técnicas – 4
• Pagamento de Comunidades Terapêuticas – 4
Articulação com serviços da Comunidade – Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII);
Programa de Desenvolvimento Sócio Económico da Freguesia do Carvalhal; Programa
Integrar; Programa Inserção Emprego; Programa Rede Social, entre outros.
O Centro Distrital tem também como competência o apoio técnico às decisões dos tribunais,
tomadas no âmbito de processos judiciais de promoção e protecção, nomeadamente através da
elaboração de relatórios e informações sociais, na intervenção em audiências judiciais e na
43

O estudo e selecção destas famílias é da responsabilidade dos Centros Distritais de Solidariedade e Segurança
Social e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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participação nas diligências instrutórias sempre que o Juiz o determine. Compete ainda ao
Centro Distrital o acompanhamento de todos os processos de crianças até aos 12 anos, mesmo
que tenham praticado actos qualificados como crime e jovens dos 12 aos 18 anos (que não
tenham praticados tais actos ilícitos) ou a pessoas com menos de 21 anos que solicitem a
continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos. Neste âmbito, a Técnica de
Serviço Social do Serviço Local do Bombarral, elaborou, no ano 2003 cerca de 100 relatórios.
Ê ainda de referir que o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a carenciados
encontra-se a funcionar no Concelho, sendo a Entidade Receptora e Distribuidora a Santa
Casa da Misericórdia do Bombarral. O programa abrange 287 famílias, num total de 550
beneficiários. O controle, orientação e acompanhamento do programa é da incumbência do
C.D.S.S.S.
6.8.1 – RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO/RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
O Rendimento Social de Inserção (RSI) tem a sua génese no antigo Rendimento Mínimo
Garantido (RMG), do qual deriva directamente. Este último tem a sua origem nas dificuldades
assumidas pelos Estados-Providência de alguns países europeus em controlar as situações de
pobreza e exclusão social verificadas, em particular, nalguns grupos mais vulneráveis. Como
tal, surgem ainda durante a década de 80 uma série de medidas que visavam a implementação
de novos mecanismos capazes de apoiar as populações mais carenciadas. É neste contexto que
é criado o Rendimento Mínimo, entendido como um instrumento capaz de colmatar as
situações omissas por parte de outros programas de protecção social, visando a atribuição de
prestações pecuniárias, ao mesmo tempo que promovia a participação dos indivíduos nos seus
próprios projectos de vida.
Em Portugal, o RMG foi criado pela Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho e regulamentado pelo
Decreto-Lei 196/97, de 31 de Julho. Posteriormente, o Decreto-Lei 164-A/97, de 27 de Junho
veio definir o funcionamento das Comissões Locais de Acompanhamento (CLAS).
Recentemente, a Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio veio revogar a Lei n.º 19-A/96, do
Rendimento Mínimo, criando assim a lei do Rendimento Social de Inserção, regulamentada
pelo Decreto-Lei n.º 283/2003, de 8 de Novembro. A actual lei “institui o rendimento social
de inserção que consiste numa prestação incluída no subsistema de solidariedade e num
programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios
adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas necessidades
essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária.”.
Relativamente ao concelho do Bombarral, são estes os dados referentes aos processos de
RMG entrados desde o ano de 1997 até Junho de 200344.

44

Foram pedidos dados do Rendimento Social de Inserção, no Bombarral, ao Centro Distrital de Segurança
Social de Leiria, que não enviou resposta até à data de finalização do presente documento.
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Evolução dos Processos de RMG,
no Bombarral (1997-2003)

Famílias e Beneficiários do RMG, no
Bombarral, em Junho de 2003
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A análise da evolução dos processos de RMG no Bombarral demonstra o panorama
abrangente das diversas medidas tomadas para o desenvolvimento dos mesmos. Assim, dos
689 processos entrados no S.L.S.S. do Bombarral, desde 1997 até Junho de 2003, 427 foram
deferidos (que inclui os cessados e os não cessados), 208 foram indeferidos e 54 foram
arquivados, devido à falta de elementos na constituição do processo. Nos seis anos em que
vigorou a Lei do RMG, entraram uma média de 114,9 processos por ano, correspondentes a
cerca de 0,9% da dimensão populacional do Concelho. Destes 689 processos, a grande
maioria, embora deferida, foi sendo cessada ao longo dos anos (ver quadro dos motivos de
cessação), sendo que 208 processos foram desde logo indeferidos por falta de condições de
atribuição, por parte dos requerentes. Em Junho de 2003, eram 39 os processos activos no
Concelho, beneficiando o mesmo número de famílias e abrangendo 116 indivíduos.
Refira-se que a maioria dos processos são oriundos das duas maiores freguesias do Concelho,
Carvalhal e Bombarral (12 e 10 processos, respectivamente), sendo que tanto a Roliça (8
processos, como o Vale Covo (9 processos), possuem, também, um número considerável de
processos. Apenas o Pó não apresenta qualquer processo activo o que, mais uma vez, aponta
para uma estabilidade social acima da média das restantes freguesias.
Quanto ao Tipo de Família, o maior número de processos derivam de famílias Nucleares com
filhos, sendo que as famílias monoparentais femininas, nucleares sem filhos e isolada
masculina (o homem a viver sozinho) registam também um considerável número de
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processos. Não existindo uma relação directa entre os referidos tipos de família, pode dizer-se
que em cada caso poderão existir factores diferentes que levam a uma situação de grave
carência económica.
Número de Beneficiários, segundo escalão etário e
sexo, em Junho de 2003
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Da análise feita ao número de beneficiários segundo o escalão etário e o sexo, verifica-se que
existe um equilíbrio quanto ao sexo dos beneficiários (58 Homens e 58 Mulheres), embora
que distribuídos desigualmente em termos de escalão etário. É nos escalões etários abaixo dos
18 anos que se encontram a maioria dos beneficiários, abrangendo, sobretudo, os filhos dos
interessados. Os escalões dos 35 aos 54 anos são os que, seguidamente, apresentam maior
incidência de beneficiários, revelando que grande parte dos indivíduos que se encontram nesta
situação está no auge da idade activa.
Motivos de Cessação de Processos (1997-2003)
Deixou de se verificar a situação de
carência económica

15
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6
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inserção por motivos imputáveis ao
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interessado
Deixou de ter residência legal em
Portugal

8

13
1
181

Alteração da composição do
agregado familiar
Morte do titular

84
A pedido do requerente
Integração no mercado de trabalho

24
Bolsa de formação
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Relativamente aos motivos de cessação dos processos, constata-se que na sua grande maioria,
estes foram cessados devido a ter deixado de existir a situação de carência económica
anteriormente verificada no interessado, o que infere para uma melhoria nas condições de
vida dos indivíduos. Outro dos principais motivos prende-se com o não cumprimento das
obrigações assumidas no acordo estabelecido entre a Segurança Social e o interessado,
apontando para a desresponsabilização familiar dos requerentes. Realce-se ainda a integração
no mercado de trabalho e a alteração do agregado familiar como motivos de cessação de
processos, embora que sem o mesmo peso quantitativo dos motivos anteriores. Todos os
outros motivos não assumem significado de maior.
6.9 – GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO
BOMBARRAL
A funcionar desde o ano de 1996, o Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal do
Bombarral tem como principais funções:
• Estudar, estabelecer contactos e promover acções de informação, estudo e intervenção
na área funcional da Acção Social;
• Estudar e desenvolver formas de resposta à problemática dos idosos, dos deficientes,
das famílias carenciadas e das crianças e jovens em risco;
• Colaborar com os diversos serviços locais e regionais de saúde e segurança social com
vista a promover a melhoria da qualidade de vida da população;
• Apoiar socialmente as instituições assistenciais, educativas e outras, do Concelho;
• Colaborar e efectuar estudos e programas que detectem as carências sociais do
Concelho e que intervenham na resolução dos problemas e na melhoria das condições
de vida;
• Avaliar e propor equipamentos sociais para o Concelho;
• Assegurar o diagnóstico da situação da habitação social do Concelho, acompanhando
as medidas sociais nesse âmbito e organizando e apreciando os respectivos processos
de concurso;
• Assegurar o atendimento dos munícipes e agentes sociais.
Para além do Gabinete de Acção Social, a Câmara Municipal do Bombarral tem ainda em
curso, através do Pelouro do Desporto e do Pelouro da Educação, dois projectos de
actividades, nomeadamente, o Projecto “Viver Melhor” e o Projecto “Escolas em
Movimento”.
O primeiro visa proporcionar aos idosos uma actividade física permanente e promover o seu
bem-estar e o seu sentido de existência pessoal, compreendendo as seguintes actividades:
ginástica de manutenção, passeios pedestres, natação e jogos vários. Funciona no Sport Clube
Escolar Bombarralense e conta com cerca de 130 participantes.
O projecto “Escolas em Movimento”, destina-se aos alunos das escolas do 1º Ciclo, visando a
promoção da Expressão e Educação Física, tendo como objectivo dar aos alunos condições
favoráveis ao seu desenvolvimento social, através de situações de interacção com os
companheiros, e permitir que estes iniciem a sua actividade física logo no 1º ciclo. Todas as
escolas do Concelho estão envolvidas.
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6.10 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO
BOMBARRAL45
“Na gloriosa missão de salvaguarda de pessoas e bens, os bombeiros portugueses cumprem há
mais de 600 anos, com todo o mérito, os objectivos para que foram criados. Aos bombeiros é
exigida uma função paternal, aonde se recorre em momentos aflitivos e se espera a resolução
de todos os problemas, mas, de uma forma pronta, desinteressada e eficaz. Hoje é exigido aos
bombeiros que possuam os mais modernos meios de salvação pública, o pessoal mais
especializado em primeiros socorros e, uma prontidão sem limites.”
“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral — Corpo de Salvação
Pública é uma instituição de Utilidade Pública Administrativa, por força do Código
Administrativo, artigos 416.º e 441.º, desde a aprovação dos seus Estatutos pelo Governo
Civil em 26 de Dezembro de 1924. A data da sua fundação é 5 de Outubro de 1924, dia em
que os membros da Comissão Organizadora se reuniram para aprovar e assinar os Estatutos,
dando início ao funcionamento da Associação. Mais tarde este acto foi confirmado pelo
Governador Civil, ficando definitivamente legalizada.”
“Em reunião da Associação Comercial do Bombarral de 27 de Outubro de 1920 foi proposto
pelo Sr. António Joaquim Pinheira que se tratasse da criação do Corpo de Bombeiros. A
ideia começou a tomar forma com a convocação de uma reunião conjunta com todas as
colectividades locais e ainda com um representante do jornal “O Concelho do Bombarral”.
Essa reunião teve lugar a 21 de Março de 1921 e saiu uma comissão composta por sete
elementos com os poderes necessários a organizar a Corporação. (…) O 1.º acto da
Associação, foi a aprovação dos seus estatutos, pela comissão organizadora, em 5 de Outubro
de 1924. Só em 26 de Dezembro de 1924 foram os Estatutos aprovados pelo Governador
Civil do Distrito de Leiria, ficando definitivamente ultrapassadas as dificuldades para a sua
legalização.”
“O primeiro quartel provisório foi no átrio do Teatro Eduardo Brazão. (…) Entretanto, o átrio
do Teatro Eduardo Brazão tornara-se pequeno para albergar todo o material dos bombeiros,
por isso o Sr. Ramiro de Magalhães, em Janeiro de 1927, cedeu uma das dependências do seu
edifício enquanto não se conseguisse casa mais apropriada.”

“Entre os anos de 1927 e 1934, a Associação procurou construir rapidamente o actual quartel
dos bombeiros. No dia 10 de Junho de 1928, procedeu-se ao lançamento da primeira pedra do
quartel e sede, cerimónia que contou com as autoridades locais, representantes das
45

O texto referente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral é extraído do livro
“BREVE HISTORIAL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BOMBARRAL – 75º ANIVERSÁRIO” da
autoria de Francisco Carlos Vergikosk.
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colectividades e outros convidados oficiais.”
“No ano de 1933, com a entrada de uma nova Direcção, a Associação conhece outra
dinâmica. Na reunião de Direcção de 28 de Fevereiro foi deliberado mandar fazer a planta do
quartel (que seria feita pelo Sr. César Coelho da Silva) e pedir o orçamento para a construção
do esqueleto.”
A inauguração do novo Quartel dá-se no dia 10 de Março de 1933.
“Após a revolução de 25 de Abril, outros ventos de mudança sopravam pela Associação. O
quartel tornara-se exíguo, era necessário mais espaço. Em Outubro de 1974, foi adjudicado
por 218 contos a primeira fase de ampliação, com a construção num terreno anexo, de uma
nova estrutura e respectiva placa pré-esforçada. No mês de Dezembro de 79, concluíam-se as
obras no 1º andar deste anexo. Em Março de 1981 foi deliberado proceder substituição do
piso do Salão Nobre, por placa em pré-esforçado alargando-se o salão que ficará unido à parte
nova. Logo de seguida é construída a Casa-Escola Aníbal Rosado que ficará pronta até final
de 1982.”
“No mês de Junho de 1993, foi apresentado a ante-projecto para um novo quartel, tendo sido
aprovado em reunião de direcção no mês seguinte para ser presente às entidades oficiais.”
6.11 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO PÓ
A Associação de Solidariedade do Pó (ASP) é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social sedeada na freguesia do Pó, que visa a prestação de apoio domiciliário à população da
freguesia. Encontra-se, actualmente, a realizar obras para a criação da sua nova sede. São
futuros objectivos desta associação a criação de valências nas diversas áreas do apoio social
(infância, 3ª idade, toxicodependência, etc.).
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8 – ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Fontes de Informação consultadas:
Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Juntas de Freguesia do
Concelho do Bombarral; Cooperativa Agrícola do Bombarral; Associação de Agricultores do
Oeste (não enviou resposta); Associação Comercial do Concelho do Bombarral; Região de
Turismo do Oeste; Posto de Turismo do Bombarral; Hotel Comendador.
Desde meados da década de 80 que Portugal tem vindo a viver um considerável
desenvolvimento económico, particularmente visível a partir do momento em que se deu
entrada na União Europeia, momento marcante de uma fase de expansão económica. Foram
vários os investimentos feitos ao longo destes mais de 20 anos, nomeadamente em
explorações de cariz agrícola e industrial, na tentativa de nos aproximarmos dos nossos
parceiros europeus.
Contudo, este desenvolvimento nem sempre teve os resultados pretendidos, não só pela
deficiente distribuição de fundos pelas diferentes regiões do País, como, principalmente, pela
má gestão e utilização desses mesmos recursos vindos da Europa. Constata-se, hoje em dia,
salvo algumas iniciativas de sucesso, caso, por exemplo, da melhoria da rede viária, que na
maior parte das situações este “Boom” económico não resolveu a ainda precária situação
económica de Portugal.
Continua-se com um interior em vias de desenvolvimento e, em muitos casos,
subdesenvolvido, em detrimento de uma cada vez maior concentração de recursos e de betão
nas zonas do Litoral, particularmente, em torno da capital; Portugal continua a ter um
rendimento per capita e um poder de compra muito abaixo do dos nossos parceiros europeus;
continuamos a ter uma elevada percentagem de pessoas a viver abaixo do ordenado mínimo
nacional, entre outros tantos aspectos que fazem com que o País ainda não tenha encontrado o
caminho para um verdadeiro desenvolvimento económico sustentado.
Muito embora o concelho do Bombarral se encontre situado junto à faixa do Litoral Oeste e
próximo de Lisboa, a verdade é que tais potencialidades parecem pouco contribuir para que se
verifique um crescimento económico visível. São vários e graves os problemas com que o
Concelho se debate e que têm impedido o desenvolvimento socio-económico da região. Desde
logo a inexistência de um tecido industrial e comercial favorável que condiciona a oferta de
emprego e obriga à deslocação para outros concelhos da mão-de-obra residente e do próprio
poder de compra dos habitantes do Bombarral.
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Taxa de Actividade em 1991 e 2001
48,2
47,6
44,6

percentagem

44,1

43,3
42,6

Portugal
Oeste
Bombarral

1991

2001

Fonte:
INE, Retratos Territoriais 2001

População Residente perante a Actividade Económica, por Escalão Etário, em 1991 e
2001, no concelho do Bombarral
Com Actividade Económica
Sem Actividade Económica
15 a 60 anos
+ de 60 anos
4 952
431
1991
5 473
402
2001
Fonte: INE, Censos 91 e Censos 2001

TOTAL
5383
5875

15 a 60 anos
2 405
2 418

+ de 60 anos
2 655
3 098

TOTAL
5060
5516

A Taxa de Actividade no Bombarral é francamente baixa, não só em relação à região onde
está inserido (Oeste), e ao próprio País, como também em relação à sua população activa. Ao
analisar-se a tabela acima, verifica-se que tanto em 1991 como em 2001 a população activa
com mais de 15 anos é quase idêntica à população sem qualquer actividade económica acima
do mesmo grupo etário. Ora se a isto juntarmos, no caso de 2001, os 1993 indivíduos
residentes no Concelho abaixo dos 15 anos (naturalmente sem actividade económica)
facilmente se constata que há uma clara superioridade da população inactiva no Bombarral.
De qualquer forma, registe-se a ligeira evolução da Taxa de Actividade nos 10 anos em
análise, subida que poderia constituir um bom indicador de actividade, não fosse a existência
de outros factores condicionantes. A baixa natalidade e o aumento progressivo do
envelhecimento, a falta de um tecido industrial e comercial que possa escoar a mão-de-obra
do Concelho, ou as fracas habilitações escolares e profissionais dos habitantes, são alguns dos
factores que fazem duvidar sobre a capacidade do Bombarral conseguir inverter esta situação.
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Sociedades sedeadas no concelho do Bombarral por
sectores, em 31-12-2002
10%

25%

Sector Primário
Sector Secundário
Sector Terciário

65%

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

São 384 as sociedades sedeadas no Bombarral (até final de 2002), sendo que a grande maioria
pertence ao sector comercial e dos serviços. Um quarto das empresas é do ramo industrial e
apenas 10% pertence ao sector primário (agricultura). O sector Terciário é aquele que,
normalmente, regista valores mais elevados, não só pela dimensão da maior parte das
empresas (pequenas ou médias na sua maioria), como pela diversidade de ramos de actividade
que encerra.
O sector Secundário ocupa um quarto do total de empresas sedeadas no Bombarral o que, para
um Concelho situado junto ao litoral e nas proximidades da periferia de Lisboa, poderá
parecer escasso. Outro aspecto a relevar tem a ver com a pequena e média dimensão das
empresas, muitas delas de dimensão familiar o que, desde logo, condiciona o número de
postos de trabalho. Esta reduzida actividade industrial tem a ver com o pouco investimento
que tem sido feito no sector, que em nada contribui para a fixação da mão-de-obra no
Concelho.
Também o acentuado declínio da actividade agrícola (Sector Primário), comprovado pelo
reduzido número de empresas agrícolas (38) existentes no Concelho, se fez sentir nesta última
década, consequência do envelhecimento da população agrícola, dos baixos rendimentos
auferidos na agricultura minifundiária que se pratica no Concelho e da própria mudança de
hábitos culturais que faz com que a agricultura seja vista mais como actividade secundária ou
complementar do que como actividade principal. Tradicionalmente agrícola, o concelho do
Bombarral, ainda não encontrou alternativas a este gradual decréscimo da actividade que foi a
sua principal base de sustento económico durante décadas.
Por outro lado, uma das potencialidades em que se poderia apostar, está esquecida ou
rudimentarmente desenvolvida. O Turismo enquanto gerador de recursos económicos é
praticamente inexistente no Bombarral, o que parece ilógico, dado o posicionamento
geográfico do Concelho. É certo que, muito embora situado junto à faixa litoral da Região
Oeste e próximo de povoações de forte pendor turístico, como Óbidos ou Caldas da Rainha, o
Bombarral concorre com a forte oferta turística de Peniche e dos mencionados concelhos. Não
obstante, culpa da falta de iniciativa ou da falta de incentivos, a verdade é que nada parece ter
sido feito nos últimos anos para modificar a actual situação. Registe-se que o Bombarral
possui apenas um Hotel de 3 Estrelas que serve todo o concelho.
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8.1. – ACTIVIDADE AGRÍCOLA
Actividade Agrícola no Concelho
Designação
Superfície Agrícola Utilizada (S.A.U.)
S.A.U. por conta própria
S.A.U. - arrendamento
S.A.U. por exploração (média)
S.A.U. não utilizada
População Agrícola
Número de Explorações
Fonte: INE, Recenseamento da Agricultura, 1999

Valor
5 635 ha
4 337 ha
997 ha
5,32 ha
193 ha
3 380 indiv. (25.4%)
1 130

Actividade Agrícola por Freguesia
Bombarral

Carvalhal
Superfície Agrícola
1 148 ha
1 927 ha
Utilizada (S.A.U.)
S.A.U. por conta
878 ha
1 570 ha
própria
163 ha
261 ha
S.A.U. - arrendamento
S.A.U. por exploração
4,78 ha
4,67 ha
(média)
19 ha
83 ha
S.A.U. não utilizada
613 indiv.
1 286 indiv.
População Agrícola
Fonte: INE, Recenseamento da Agricultura, 1999

Roliça

Pó

Vale Covo

1 427 ha

468 ha

665 ha

1 099 ha

240 ha

550 ha

249 ha

227 ha

97 ha

5,58 ha

5,64 ha

4,49 ha

75 ha
786 indiv.

8 ha
281 indiv.

8 ha
414 indiv.

O concelho do Bombarral continua a ser predominantemente agrícola, possuindo uma área de
S.A.U. muito superior à superfície de área florestal (724,8 ha) ou de área urbana (895 ha).
Conforme se pode ver pela tabela da Actividade Agrícola do Concelho, a grande maioria dos
terrenos agrícolas pertencem aos próprios proprietários, sendo que apenas 997 hectares são
terrenos arrendados. Outro dado conclusivo sobre a tendência agrícola do Concelho prova-se
nos escassos 193 ha de S.A.U. não utilizada (embora de 1999 para cá se presuma que este
número tenha aumentado).
A população agrícola do Bombarral, embora envelhecida e em decréscimo acentuado, ainda
constitui um quarto da população total, abrangendo 1130 explorações agrícolas que na sua
maioria não ultrapassam os 5 hectares por exploração. Este valor é exemplificativo do tipo de
agricultura praticada no Concelho, a agricultura de pequena exploração de tipo familiar,
minifundiária que, em termos de rendimentos, muitas vezes apenas dá para a subsistência da
família. Os baixos rendimentos auferidos na actividade agrícola, associados à própria
mudança de padrões culturais em que a agricultura passa a ser vista mais como complemento
de outra actividade profissional do que como actividade principal, explicam o gradual e
acelerado declínio da actividade agrícola no Concelho.
Contudo, ao analisar-se a actividade agrícola por Freguesia, fica-se com a ideia de que nem
tudo é mau no panorama concelhio. Embora os números apresentados pela tabela estejam de
acordo com as diferentes dimensões de área e de população das distintas freguesias, há uma
delas onde a actividade agrícola se pode considerar próspera. A freguesia do Pó, pelos
recursos naturais que possui e, principalmente, pela aposta num tipo de actividade específica,
o Bacelo, tem conseguido algum sucesso em matéria de rendimentos, possuindo apenas 8
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hectares de terreno agrícola não cultivado e tendo quase metade da sua população activa
dedicada à agricultura.
Saliente-se ainda que de todas as freguesias, a do Carvalhal é aquela que maior percentagem
de área cultivada e de população tem dedicada a esta actividade e onde mais se evidenciam os
problemas atrás mencionados, o que não quer dizer que nas restantes freguesias estes não se
registem.
Principais Culturas Permanentes no Concelho
Nº de explorações
Área (ha)
Frutos frescos
Citrinos
Frutos secos
Olival
Vinha
Viveiros
Fonte: INE, Recenseamento da Agricultura, 1999

888
38
3
13
774
58

2 812
5
2
3
1 461
144

É sabido que as principais culturas do concelho do Bombarral dizem respeito à vinha e à pêra
rocha (incluída nos frutos frescos) o que é bem evidente na tabela atrás representada. Embora
não esteja descriminado o número de explorações nem o total da área exclusiva desta cultura,
sabe-se que ocupa a grande maioria dos valores mencionados pelo quadro. Por outro lado
existem 774 explorações de vinha no Bombarral a ocupar um total de 1461 hectares de terreno
por todo o Concelho. Realce-se ainda o elevado número de viveiros que, conforme já referido,
são provenientes do cultivo do Bacelo na freguesia do Pó.
O concelho do Bombarral conta com uma Cooperativa Agrícola (247 sócios) e com uma
Adega Cooperativa (460 sócios).
8.2 – ACTIVIDADE COMERCIAL E SERVIÇOS46
Já se constatou que a Actividade Comercial e os Serviços são o sector que maior número de
empresas tem no Concelho. Verifica-se, de facto, uma razoável diversidade e oferta de
estabelecimentos comerciais, particularmente concentrados na sede do Concelho. Detêm um
peso significativo os estabelecimentos relativos ao sector da Restauração e da venda a retalho.
Existem ainda uma quantidade considerável de pequenas lojas que servem, muitas delas,
como principal ocupação dos proprietários e onde se nota uma certa despreocupação na
modernização da imagem e na promoção dos produtos, o que em nada contribui para atrair os
clientes. Talvez fosse importante a implementação de um programa de modernização,
restauração e dinamização do comércio local, de forma a introduzir novos conceitos de gestão
e de valorização dos produtos e a potenciar a actividade comercial e, por conseguinte, a
própria economia do Concelho.

46

O concelho do Bombarral possui, desde 1920, uma Associação Comercial que conta com cerca de 140
associados dos mais variados ramos de actividade comercial e que presta aos seus sócios uma diversidade de
serviços de apoio legislativo, informativo e logístico.
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Em relação aos Serviços, constata-se que são os serviço públicos que maior relevância têm,
quer em termos de empregabilidade (a CMB é, provavelmente o maior empregador do
Concelho), quer em termos de diversidade de serviços (Tribunal, Câmara Municipal,
Finanças, entre outros.). A nível privado, são as instituições financeiras as que maior relevo
adquirem em termos de Serviços, existindo, actualmente, nove instituições deste tipo, entre
Bancos, Caixa Económica e Caixa de Crédito Agrícola.
8.3 – CONSTRUÇÃO CIVIL
Número de licenças concedidas pela C.M.B. para Construção, segundo o Tipo de Obra,
em 2003
Total
Edifícios
Total

para
Habitação

130

117

Construções Novas
Edifícios
Fogos
para
para
Total
Habitação
Habitação
111

103

Ampliações
Edifícios

Alterações
Edifícios

Reconstruções
Edifícios

Total

para
Habitação

Total

para
Habitação

Total

para
Habitação

13

11

5

3

-

-

242

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2003

Número de obras concluídas, segundo o Tipo de Obra, em 2003, no Concelho do
Bombarral
Total
Edifícios
Total

para
Habitação

127

105

Construções Novas
Edifícios
Fogos
para
para
Total
Habitação Habitação
115

97

Ampliações
Edifícios

Alterações
Edifícios

Reconstruções
Edifícios

Total

para
Habitação

Total

para
Habitação

Total

para
Habitação

8

6

4

2

-

-

141

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2003

Transacções de Prédios no Concelho do Bombarral, em 2003
Total

Nº

Milhares de
euros

Total
Nº

Prédios Urbanos
Em Propriedade
Horizontal

Milhares de
euros

413
15 814
253
12 563
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2003

Prédios Rústicos

Nº

Milhares de
euros

Nº

Milhares de
euros

85

5 209

152

2 875

Tem-se verificado nos últimos anos, um incremento da Construção Civil no Bombarral, com
particular incidência na vila sede do Concelho, sendo visível a predominância de construções
em altura, um pouco por toda a localidade. Consequência do crescimento populacional, da
partição das famílias clássicas, da deslocação das zonas rurais para a zona urbana e da própria
procura de melhor qualidade de vida pelas pessoas, a construção civil de todos estes aspectos
beneficiou no Bombarral, aproveitando para, de uma forma nem sempre o mais ordenada
possível, implementar uma grande quantidade de edifícios, na sua maioria de habitação.
Nos quadros acima representados (referentes ao ano de 2003) é possível fazer-se uma análise
de algumas variantes relativas à actividade da Construção Civil, no Concelho. O primeiro
aspecto a relevar tem a ver com a quantidade de construções novas, tanto em termos de obra
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concluída (115) como em licenças concedidas para construção, o que para uma vila da
dimensão do Bombarral poderá considerar-se excessivo num único ano. Naturalmente que a
maioria destas construções tem por objectivo a habitação e, embora sem dados estatísticos que
o comprovem, sabe-se que está maioritariamente implementada na vila do Bombarral. O
número de alterações, ampliações e recuperações não é significativo, muito embora, possa
haver uma quantidade relevante de obras deste tipo que não são identificadas, não só pela
pouca dimensão que têm, como pelo facto de não serem indicadas à Câmara Municipal pelos
proprietários/construtores.
Relativamente às transacções de Prédios no Concelho em 2003, saliente-se a grande
quantidade de prédios transaccionados no ano em questão, maioritariamente urbanos, o que
vai de encontro ao que atrás foi mencionado em relação ao elevado número de construções
efectuadas em relação à dimensão da vila e da sua população. Actualmente, este “boom” da
construção começa a vislumbrar-se excessivo para as necessidades do Concelho, o que se virá
a reflectir, a curto/médio prazo, na eventual descida de preços da habitação e na possível
existência de fogos habitacionais vazios e, consequentemente, no enfraquecimento da
actividade no Concelho.
8.4 – TURISMO
O concelho do Bombarral possui um razoável potencial turístico, praticamente inexplorado,
tanto pelo sector público como pelo privado. Embora se encontre situado na fronteira de zonas
turísticas como Óbidos, Caldas da Rainha ou a costa de Peniche, o Bombarral é quase sempre
esquecido pelos milhares de visitantes que anualmente se deslocam a esta região e que, em
muitos casos, utilizam e atravessam parte do Concelho através das suas vias rodoviárias e
ferroviárias.
Reunindo um conjunto bastante satisfatório de património histórico e arquitectónico, em todas
as suas freguesias, o Concelho usufrui ainda de um património natural, constituído pela Serra
do Picoto e o Vale do Roto, entre outros espaços verdes existentes por toda a área concelhia,
que permitem um usufruto razoável no que concerne à qualidade de vida dos habitantes e
visitantes. O primeiro caso foi alvo, há poucos anos, de intervenções com o objectivo de
promover a Serra e de a tornar pólo de atracção para todos os que nela buscavam a diferença
da vivência agitada dos meios urbanos. Contudo, por razões várias, das quais a mais
importante terá sido a falta de uma estratégia de desenvolvimento sustentado que permitisse a
manutenção e a dinamização das estruturas implementadas, a aposta falhou e a Serra voltou a
ser votada ao abandono e ao esquecimento por parte das entidades competentes e da própria
população, que não deixa de ter responsabilidade na conservação e promoção do seu
património.
Parece fundamental que a iniciativa privada se afirme neste contexto, no sentido de tentar
transformar o “deserto” turístico em que está transformado o Bombarral, apostando na
implementação de espaços e infra-estruturas que consigam atrair as pessoas. O investimento
na vertente do Turismo de Habitação e, particularmente, no Turismo Rural parece essencial
para colmatar a falta, facilmente constatável, de alojamentos no Concelho, que apenas possui
um Hotel e duas Pensões, ambos situados na Vila.
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Refira-se ainda, a necessidade de promoção dos produtos característicos da região,
nomeadamente o vinho e a pêra rocha que, embora possuam certames anuais e alguma
relevância em termos de mercado exterior, a verdade é que carecem de uma linha estratégica
de defesa e promoção que os assegure e que, em definitivo, os transforme em motor do
progresso, não só económico, mas também turístico do Bombarral.
Importante seria também a melhoria dos acessos rodoviários dentro do Concelho que em nada
contribuem para a deslocação intra-concelhia e que afasta potenciais visitantes de outras
zonas que não a vila-sede.
Este e outros aspectos não deverão continuar a ser desprezados pelas entidades responsáveis e
a quem compete traçar políticas de actuação que sustentem tais necessidades, seja a Autarquia
local, seja o Poder Central, através dos Ministérios correspondentes.
8.4.1 - PONTOS DE INTERESSE TURÍSTICO NO CONCELHO
Património Arquitectónico Histórico-Religioso:
•

Paços do Concelho

•

Palácio Gorjão (Imóvel de Interesse Público)

•

Ermida de S. Brás (Imóvel de Valor Concelhio)

•

Capela da Madre de Deus (Qt.ª das Cerejeiras)

•

Igreja de S. Salvador do Mundo - Bombarral

•

Teatro Eduardo Brazão (Imóvel de Interesse Público)

•

Estação do Caminho-de-ferro do Bombarral

•

Quinta das Cerejeiras

•

Capela de Nª. Sr.ª da Purificação

•

Santuário do Senhor de Jesus – Carvalhal

•

Torre Medieval – Carvalhal (Imóvel de Interesse Público)

•

Ermida de Nª. Sª. do Socorro – Carvalhal

•

Igreja Matriz da Roliça

•

Solar dos Melos (S. Mamede)
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•

Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus - Vale Covo

•

Capela de Nª. Senhora dos Aflitos – Vale Covo

Lazer:
•

Mata Municipal

•

Museu Municipal do Bombarral

•

Serra do Picoto

•

Vale do Roto

•

Quinta dos Loridos

Festividades:
•

Feira de S. Brás – 3 de Fevereiro

•

Luminárias a S. José (Carvalhal) – 19 de Março

•

Feira Infantil (bianual) - Junho

•

Feira do Livro – Junho/Julho

•

Festival do Vinho – Julho

•

Feira Nacional da Pêra Rocha – Agosto

•

Festival da Juventude – Setembro

•

Todas as localidades têm as festas tradicionais ao seu Orago.

8.4.2 – ALOJAMENTOS E RESTAURAÇÃO
O Bombarral possui duas Pensões e um Hotel de 3 estrelas, inaugurado em 1998. Tem 51
quartos, com acessibilidades para deficientes, e uma percentagem de ocupação de
aproximadamente 35%.
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Em termos de restauração, o Concelho é servido por vários restaurantes distribuídos pelas
várias freguesias.
A nível da gastronomia do Concelho, refiram-se os dois produtos “filhos” da terra, o vinho,
com destaque para os produzidos pela Quinta do Sanguinhal, Quinta dos Loridos
(principalmente Vinho Espumante) e pela Adega Cooperativa do Bombarral, e a pêra rocha,
ambos com direito a certames anuais, como atrás mencionado.
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9 – SEGURANÇA/JUSTIÇA
Fontes de Informação consultadas:
Tribunal Judicial da Comarca do Bombarral; Guarda Nacional Republicana de Caldas da
Rainha; Guarda Nacional Republicana do Bombarral; Bombeiros Voluntários do Bombarral;
Câmara Municipal do Bombarral.
A Segurança e a Justiça são hoje em dia duas das bases fulcrais para o bom funcionamento
das sociedades, cuja qualidade e eficácia tem sido gradualmente reclamada pelas
comunidades. É cada vez mais notória a preocupação das populações em buscarem garantias
dadas pelos sistemas de Segurança e Justiça, o que se pode verificar através do
acompanhamento dos grandes processos (mediáticos) que têm assolado o País nos últimos
anos.
Muito embora o concelho do Bombarral seja do ponto de vista da Segurança tranquilo, é
também certo que existem alguns focos de preocupação no que toca a esta matéria. Cite-se,
por exemplo o elevado número de acidentes, ou o elevado número de crimes, particularmente
de furto, que ocorrem num concelho com tão pouca área geográfica e com uma densidade
populacional relativamente baixa.
Da mesma forma se pode mencionar a questão da falta de segurança nas escolas, fruto da
inexistência de um programa de segurança escolar devidamente adequado às necessidades do
Concelho, ou ainda, da insuficiência de efectivos da GNR do Bombarral, o que impossibilita
uma eficaz vigilância da totalidade da área concelhia, em particular durante a noite.
Num outro campo, releve-se a dificuldade de interacção entre os Bombeiros Voluntários do
Bombarral (B.V.B.) e a Autarquia do Concelho que, salvo alguns casos pontuais, tem
manifestado uma quase total insensibilidade e desconhecimento face às questões ligadas à
Segurança. A falta de recursos humanos, materiais e financeiros é outra das dificuldades com
que a Corporação de Bombeiros local se debate e onde, mais uma vez, se aponta a falta de
empenhamento por parte da Autarquia para a aquisição de algum material.
Em relação à Justiça, as informações recolhidas dizem apenas respeito ao número e tipo de
processos entrados no Tribunal Judicial da Comarca do Bombarral nos anos de 2002 e 2003.
Por razões ligadas ao próprio sistema judicial português, não se conseguiu outro tipo de
informação.
9.1 – NÚMERO DE ACIDENTES E TIPO DE CRIMES
Número de Acidentes em 2002 e 2003
Nº de acidentes
Nº de mortos
Nº de feridos graves

2002
217
1
7

2003
205
1
12
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Nº de Acidentes segudo causa em
2002

Nº de Acidentes segudo causa
em 2003

Vel. excessiva
51
91
21

Desob. à
sinalização
Desrespeito à
prioridade
Álcool

22

101

Ultrapassagem
irregular
Outros

39

12

Desob. à
sinalização
Desrespeito à
prioridade
Álcool

Vel. excessiva

39

Ultrapassagem
irregular
Outros

24
15

4

O número de acidentes no Concelho não tem registado alterações significativas nos últimos
anos (segundo informação do Comando da G.N.R. do Bombarral, mesmo se comparados com
anos anteriores a 2002), nunca ultrapassando em muito os valores apresentados na tabela
acima, números que se ajustam à dimensão do Concelho. Da mesma forma, o número de
vítimas mortais e de feridos graves não tem sofrido alterações de relevo. Considerando o mau
estado da maioria dos acessos rodoviários dentro do Concelho, bem como o facto de parte do
mesmo ser atravessado por uma via rápida, parece razoável afirmar que em termos de
sinistros rodoviários, o Bombarral consegue, felizmente, afastar-se dos alarmantes números
do resto do País.
Em relação à causa dos acidentes, constata-se que, tanto em 2002 como em 2003, a principal
causa isolada foi a velocidade excessiva, factor que continua a ter um peso preponderante na
maioria dos acidentes em Portugal. Outros dos factores a considerar têm a ver com o
desrespeito à prioridade e a desobediência à sinalização, respectivamente 2ª e 3ª causas
isoladas de acidentes, o que prova que quando se fala na má formação cívica dos condutores
portugueses não se está, de todo, longe da verdade. Por outro lado, também é verdade que nos
últimos anos se tem verificado um aumento substancial de veículos e, consequentemente de
tráfego, em especial no interior da vila do Bombarral o que tem contribuído para agudizar a
situação. Outro dado curioso, tem a ver com o álcool enquanto causa de acidentes e que nos
dados fornecidos aparece com números praticamente irrelevantes. Muito embora o grupo dos
Outros factores ser o que maior número de acidentes apresenta, há que considerar que estão
englobadas todas as outras causas que não estão descriminadas.
Nº de crimes por tipo em 2002
Contra
pessoas

56

62

2

Contra
Património

Nº de crimes por tipo em 2003

27

Nº de
detenções

89

Contra
Património
Contra o
Estado

Contra o
Estado
190

15

Contra
pessoas

228

Nº de
detenções
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O primeiro aspecto a ter em conta na análise do número de crimes por tipo, no concelho do
Bombarral, nos anos de 2002 e 2003, tem a ver com o aumento dos mesmos do 1º para o 2º
ano em questão. De facto, é notório o gradual, e nalguns casos expressivo, agravamento das
situações de crime no Concelho, com destaque para os efectuados contra o Património.
Segundo opinião dos principais responsáveis pela segurança do Concelho, a tendência é para
que tal situação se venha a agravar nos próximos anos, consequência da proximidade e dos
bons acessos aos grandes meios urbanos da região, com destaque para a periferia de Lisboa. A
necessidade de um maior efectivo policial no Concelho, de modo a cobrir de uma forma mais
persistente toda a área do mesmo, seria uma das medidas capazes de minimizar este
problema.47 Curiosamente, embora o número de crimes tenha aumentado, o número de
detenções, por seu lado, diminuiu consideravelmente de 2002 para 2003, o que evidencia uma
menor incidência de crimes com flagrante delito.
9.2 – NÚMERO E TIPO DE PROCESSOS ENTRADOS NO TRIBUNAL DO
BOMBARRAL
Nº de processos entrados em 2002
65; 7%

11; 1% 52; 6%

Cíveis
Penais

217; 24%

544; 62%

Família/Organização
Tutelar de Menores
Protecção de Menores
Instrução Criminal

Nº de processos entrados em 2003

70; 8%

11; 1% 54; 6%

Cíveis
Penais

264; 30%

491; 55%

Família/Organização
Tutelar de Menores
Protecção de
Menores
Instrução Criminal

No que concerne ao número de processos entrados no Tribunal Judicial da Comarca do
Bombarral, a grande maioria dizem respeito aos Processo Cíveis que, por sua vez, são
encabeçados pelo elevado número de Execuções. Os Processos Penais são aqueles que
seguidamente maior relevância assumem neste Tribunal, principalmente na sua vertente de
47

O Posto da GNR do Bombarral possui actualmente um efectivo de 17 homens (1 Sargento, 7 Cabos e 9
Soldados)
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Inquéritos. Os processos de Família e de Instrução Criminal têm algum peso, embora não
comparável aos anteriores, sendo que aqueles que menor relevância assumem, em termos
quantitativos, são os processos de Protecção de Menores. Não existe praticamente diferenças
percentuais em relação aos dois anos em análise.
Os principais problemas com que o Tribunal Judicial do Bombarral48 se debate são em parte
os mesmos com que os restantes Tribunais do País, nomeadamente, número excessivo de
processos, falta de pessoal para o quadro existente e desadequação de instalações,
particularmente no que concerne às condições acústicas e à dimensão de alguns espaços.

48

O Tribunal Judicial do Bombarral conta com 1 Secretário, 1 Escrivão, 2 Adjuntos, 2 Escrivães Auxiliares e 1
Técnica de Justiça Adjunta
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10 – AMBIENTE
Fontes de Informação consultadas:
Instituto Nacional de Estatística (Censos 1991 e Censos 2001 – Resultados Definitivos;
Retratos Territoriais por Concelho); Câmara Municipal do Bombarral; Juntas de Freguesia do
Concelho do Bombarral; Águas do Oeste
As questões relacionadas com o Ambiente têm sido ao longo dos últimos anos alvo de uma
crescente preocupação por parte da sociedade civil, preocupação essa, em grande parte,
veiculada pelos meios de comunicação social e pelas Associações Não Governamentais de
teor ambientalista. Na sequência desta situação, também o poder político e as próprias
Autarquias se têm debruçado um pouco mais sobre o Ambiente e os problemas que com ele
estão relacionados. Basta ver os recentes casos de poluição fluvial ou dos incêndios florestais
que têm assolado o nosso país e que, embora nem sempre com resultados satisfatórios,
mobilizaram Governos, Autarquias e População Civil.
Também no caso do Bombarral se têm verificado algumas melhorias em termos de infraestruturas, nomeadamente no que toca à cobertura da distribuição de água no domicilio
(99,5% da população servida), à implementação de Ecopontos ou à utilização do Aterro
Sanitário do Vilar (Resioeste), que elimina a hipótese de lixeiras a céu aberto no Concelho.
No entanto, verificam-se ainda algumas necessidades, nomeadamente a nível da
sensibilização do poder político e da própria população, que ainda não se encontram
devidamente mentalizados para as questões ambientais. Também a nível da gestão dos
Recursos Hídricos e da Prevenção Florestal se identificaram algumas falhas que, a nada ser
feito, poderão comprometer seriamente o futuro ambiental do nosso Concelho.
O quadro seguinte dá-nos a relação das despesas realizadas em gestão e protecção ambiental,
dos diversos Municípios da Região Oeste.
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Despesas e Receitas dos Municípios do Oeste na Gestão e Protecção do Ambiente, em
2002 (em milhares de Euros)

Bombarral

Gestão de
Águas
Residuais
D
R
247
199

Gestão de
Resíduos
D
221

R
114

Protecção da
Biodiversidade
e da Paisagem
D
R
16
-

Outros
domínios

TOTAL

D
161

R
-

D
484

R
312

-

1 736

-

Alcobaça

-

-

1 352

-

224

-

Alenquer
Arruda dos
Vinhos
Cadaval
Caldas da
Rainha
Lourinhã
Nazaré
Óbidos
Peniche
Sobral de M.
Agraço
Torres
Vedras

2 429

-

522

588

294

-

200

-

3 446

588

342

206

281

-

91

-

-

-

714

206

643

-

209

89

23

-

-

-

874

89

-

-

534

-

43

-

2

-

578

-

993
198
163
606

160
139
57
606

346
912
223
1 194

279
63
325

62
109
66
51

2
-

12
8
-

51
-

1 413
1 227
453
1 851

438
192
120
931

55

-

344

-

228

-

-

-

627

-

1 453

-

1 355

-

-

-

62

-

2 869

-

Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001

10.1 – ABASTECIMENTO, CONSUMO E TRATAMENTO DE ÁGUA
Nos últimos anos, o concelho do Bombarral tem assistido a um aumento do alargamento da
rede de abastecimento de água, fazendo com que, actualmente, cerca de 99,5% da população,
esteja servida de água no domicílio. Refira-se ainda que as 5 freguesias do Concelho são
servidas pela Rede Pública de Abastecimento de Água e pela Rede Pública de Águas
Residuais.
Em relação ao consumo de água no Concelho, foram consumidos, em 2003, 600.726m3 de
água sendo que, destes, 535.283m3 correspondem a consumos domésticos e 65.443m3 foram
utilizados pelo sector industrial.
Consumo de água no Concelho em 2003
11%

Consumo Doméstico
Consumo Industrial

89%

_________________________________________________________________________________
Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

130

Câmara Municipal do Bombarral

Conforme atrás referido, todas as freguesias do Concelho estão servidas pela Rede Pública de
Águas Residuais, que conta com o funcionamento de três ETAR’s no Concelho, a saber:
Azambujeira dos Carros, Columbeira e Pó. É de referir que o Bombarral, juntamente com
mais 13 municípios da Região Oeste, se encontra envolvido no Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste, que tem como principal objectivo criar
“…uma rede de interceptores, emissários e estações elevatórias ao longo das linhas de água
principais, colectando e transportando as águas residuais produzidas nos aglomerados
urbanos…”. Prevê-se assim, uma remodelação da ETAR da Azambujeira dos Carros, bem
como a construção de mais duas ETAR’s no Concelho, nomeadamente, no Casal Camarão e
no Estorninho.
Muito embora se tenha assistido a um reforço no que toca ao abastecimento de água no
Concelho, outras questões se colocam em relação à gestão dos Recursos Hídricos no
Bombarral. Deste modo, foram identificados uma série de constrangimentos, caso do
deficiente aproveitamento dos cursos de água naturais, ou da super-utilização dos aquíferos
naturais do Concelho.
10.2 – GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O concelho do Bombarral produziu nos anos de 2002 e 2003, respectivamente, 5 269 354 kg.
e 5 561 422 kg. de resíduos sólidos, sendo de salientar que praticamente toda a população do
Concelho (99,9%) é servida pelo sistema de recolha de resíduos sólidos. O lixo produzido no
Concelho é directamente enviado para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos,
ResiOeste, situada no concelho do Cadaval. A média anual de consumo de lixo por habitante
é de 417,4 kg, o que significa que cada habitante do concelho do Bombarral produz uma
média de 1,15 kg de lixo por dia.
Em termos estatísticos apenas foi possível recolher dados relativos ao ano de 2001, sendo
possível fazer uma análise dos resíduos recolhidos e reciclados (vidro, papel e cartão) no
Concelho e na região Oeste. Assim, constata-se que do total de toneladas de lixo recolhido (6
078t) no Bombarral apenas 150 toneladas foram alvo de reciclagem, sendo que 18t dizem
respeito a papel e cartão, vendido ou cedido, e o restante a vidro, valores que percentualmente
se aproximam dos da região Oeste.
Recolha e Reciclagem de Resíduos Sólidos em 2001
Resíduos Recolhidos
Materiais Reciclados Vendidos ou Cedidos
População
Urbanos
do qual:
da qual:
Servida
Resultante
com
Papel
Total
de Recolha Papel
Recolha Sistemas Total
Total
Vidro Selectiva
Vidro
e
e
Selectiva de Recolha
Cartão
Cartão
de
Resíduos
t
%
t
Oeste
160 282 158 769
2 567
98,8
2 567 581 1 972
2 567
581 1 972
Bombarral
6 078
6 078
150
99,9
150
18
129
150
18
129
Fonte: INE, Retratos Territoriais 2001
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Não obstante a existência de uma Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos que serve o
Concelho, um dos problemas que se coloca a este nível é a ausência de locais autorizados para
depósito de entulho, de forma a evitar o transbordo do mesmo para a via pública. Também
neste aspecto, seria importante uma maior sensibilização da população e das empresas, não só
para evitar este tipo de situações, como também para que se implementasse a prática de
separação dos lixos.
10.3 – FLORESTA
“O coberto florestal que actualmente existe no Bombarral é uma ínfima amostra da outrora
luxuriante floresta que o recobria. Actualmente, apenas aqui e ali subsistem pequenos
vestígios da vegetação natural. Carvalhos, Sobreiros, Salgueiros e Vimes teriam uma
predominância significativa, sendo natural que, a floresta de laurisilva, revestisse de formas
abundante as escarpas do concelho.
A actividade agrícola e a necessidade de abastecer uma população em crescimento, foram as
causas directas do desaparecimento dessa vegetação, hoje apenas indiciada na toponímia.
Actualmente, e para além das culturas agrícolas, o solo conhece uma erosão intensa, agravada
sobremaneira pela inexistência de coberto vegetal adequado. Acresce ainda o facto da
exploração florestal ser, por enquanto, uma actividade agrícola acessória, facto bem
evidenciado nos escassos 724,8 hectares que lhe estão afectos, e, como tal, com recurso ao
plantio de espécies de retorno financeiro significativo em curto espaço de tempo e de
crescimento rápido (eucalipto), o que provoca uma aceleração do empobrecimento do solo,
com exaustão dos recursos freáticos e ainda mais fácil erosão. Concomitantemente, este
plantio florestal erróneo impossibilita outras culturas nas zonas onde se instala tornando-se
alvo fácil de mãos criminosas, com consequências ambientais de forte impacto negativo, dado
ser consumido com facilidade pelo fogo.
Merece uma referência especial a fruticultura, nomeadamente, com a existência de grande
número de pomares de pereiras e macieiras, a par da vitivinicultura, verdadeiro ex-libris do
Bombarral, sendo estas actividades o corolário agrícola dos solos de qualidade, clima ameno e
humidade adequada, que tornam estas culturas rentáveis.”49
Não obstante a análise atrás feita, não se pode descurar que, nos dias de hoje, se verifica, para
além do envelhecimento da população agrícola e da sua não revitalização, um crescente
abandono dos terrenos agrícolas que, outrora cultivados e lavrados, constituíam uma barreira
natural aos fogos florestais, mas que actualmente se estão a transformar em zonas de
crescimento indiscriminado de mato, potencial combustível de incêndios.
Também a falta de coordenação nas acções das diversas entidades que tutelam esta área
contribuem para que as situações, por vezes não evoluam num sentido positivo,
nomeadamente no que respeita à requalificação das aptidões dos solos, ou do desleixo a que
grande parte das áreas florestais estão votadas, principalmente pelos proprietários privados.

49

In Plano de Emergência Municipal do Bombarral
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10.4 - CLIMA E HIDROLOGIA
“O concelho do Bombarral, à semelhança da zona Oeste, possui um clima nitidamente
mediterrânico, caracterizado por Verões secos e quentes e Invernos amenos e húmidos.
A precipitação apresenta grande irregularidade inter-anual, pois a Invernos chuvosos,
sucedem-se Invernos secos, facto derivado da situação do território de Portugal, na região de
transição entre as altas pressões subtropicais e as baixas pressões polares.
A presença do Oceano Atlântico influi no ritmo climático da região Oeste. Num primeiro
momento destacaremos como resultado dessa influência a humidade relativa, pois as massas
de ar marítimas, provenientes do Oeste (factor predominante dos ventos), influenciam
fortemente esta zona. Num segundo momento, referiremos a inércia térmica dos Oceanos,
tornando o clima mais ameno, com um Inverno pouco rigoroso e um Verão menos quente.
A análise da termopluviometria da estação de Caldas da Rainha, permite-nos distinguir três
estações. Três meses de Verão (Junho, Julho e Agosto), com temperaturas elevadas (Agosto
19.8°C) e precipitações quase nulas. Climatologicamente são meses secos, pois a precipitação
é inferior a metade do dobro da temperatura, com elevados valores de evotranspiração. Os
meses de Inverno, de Novembro a Março, apresentam precipitações elevadas e superiores a
8Omm (Março 89mm), sendo as temperaturas mais baixas, não descendo todavia as
temperaturas médias mensais abaixo dos 10°C (Janeiro é o mês mais frio, com média de
10.4°C).Os restantes meses de Abril, Maio, Setembro e Outubro fazem parte das estações
intermédias da Primavera e Outono. Frequentemente, porém, o mês de Setembro é seco e
relativamente quente, tomando assim mais brusca a transição Verão/Inverno.
Os nevoeiros de adversão litoral, cuja influência também aqui se faz sentir, embora, de forma
atenuada, são mais frequentes no Verão e, sobretudo, de madrugada, avançando para o
interior mais ou menos ao nível do solo, fazendo-se sentir a sua influência no concelho ao
originar manhãs frescas. Apesar do quadrante de ventos dominante ser o NW, durante o
Verão e no período da tarde, é de realçar a existência de Nortada (vento forte de norte). Os
ventos dos restantes quadrantes são pouco significativos.”50
“O regime hidrológico da região está na estreita dependência do regime pluviométrico e da
geomorfologia do concelho. Nenhum rio de grande caudal atravessa o concelho, e o percurso
do rio Real, antes de ser afluente da margem esquerda do rio Arnóia, é engrandecido com
inúmeras valas de escorrência pluvial, a par de outras linhas de água, de caudal reduzido mas
constante. A grande densidade de drenagem é característica, sendo os caudais médios quase
sempre nulos, embora os rios e ribeiras, em algumas secções, e, na sequência de fortes
precipitações pluviométricas, atinjam caudais máximos de valores significativos. Os rios
escoam de Sul para Norte e as linhas de água de escorrência, acompanham a inclinação geral
da superfície topográfica”51

50

Idem
Idem
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11 – RELIGIÃO
Fontes de Informação consultadas:
Câmara Municipal do Bombarral; Juntas de Freguesia do Concelho do Bombarral; Paróquias
do Bombarral, Carvalhal, Vale Covo e Roliça; Salão do Reino das Testemunhas de Jeová;
Igreja Evangélica (não respondeu).
Nem sempre incluído neste tipo de estudo, o tema da Religião continua a ser um dos mais
apreciados no nosso país, não só pela tradição secular que encerra, como pelo facto de
continuarmos a ser um país maioritariamente católico. Assim entendeu o CLASB integrar no
Diagnóstico Social uma análise à situação religiosa no Concelho.
De registar que não só de praticantes Católicos vive o concelho do Bombarral. Foi possível
apurar alguns números relativos ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová sendo que,
embora se saiba da existência de praticantes da Igreja Evangélica no Concelho, não foi
possível apurar quaisquer respostas em relação a esta instituição.
As estatísticas apresentadas sobre as diferentes Paróquias tem por base dados reais recolhidos
no censo da prática dominical realizada pelo Patriarcado de Lisboa em 2001. A prática
dominical corresponde ao número de pessoas que participam na missa dominical nas igrejas.
Continua entretanto em aberto a reflexão sobre o significado de “praticante”, dado que se o
levantamento for feito, não da forma que foi referido, mas com base em sondagens por
entrevistas, o número de católicos praticantes é distinto, subindo para valores provavelmente
bastante mais elevados. Isto acontece pelo facto de muitas pessoas se deslocarem à missa uma
ou duas vezes por mês, ou a outro dia da semana, ou muito simplesmente por seguirem os
princípios da moral católica e só por isso considerarem-se praticantes.
11.1 – PARÓQUIA DO BOMBARRAL
A Paróquia do Bombarral enquadra-se na Vigararia Cadaval-Bombarral, na Região Pastoral
do Oeste do Patriarcado de Lisboa e é dedicada ao Santíssimo Salvador do Mundo.
A actual Igreja Paroquial do Bombarral existe desde 1953, vindo a substituir a antiga Igreja
Matriz do Santíssimo Salvador do Mundo, profanada (1915), incendiada (1919) e demolida
em 1924.
Registam-se a partir da Paróquia do Bombarral a existência dos seguintes grupos de cariz
social:
Centro Social Paroquial do Bombarral
Conferência Masculina do S. S. Salvador do Mundo
Conferência Feminina de N. Sª. da Conceição
Grupo Sócio-Caritativo do Cintrão
Número de praticantes segundo sexo e escalão etário -prática dominical - (2003)
7-14
15-24
25-39
40-54
55-69
+ de 70
TOTAL
50
25
24
30
57
35
H
221
72
32
72
79
153
123
M
531
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TOTAL

122

57

96

109

210

158

752 (13,7%)

11.2 – PARÓQUIA DO CARVALHAL
A Paróquia do Carvalhal pertence à Vigararia Cadaval-Bombarral do Patriarcado de Lisboa e
é dedicada ao Senhor Jesus do Carvalhal.
O Carvalhal dependeu da assistência religiosa do Curato de Óbidos até ao ano de 1914, data
da criação do concelho do Bombarral.
Registam-se a partir da Paróquia do Carvalhal a existência dos seguintes grupos de cariz
social:
Centro Social e Paroquial do Carvalhal
Grupo de Apoio Social da Acção Católica
Projecto “ESCALAR”, que funciona com um grupo de voluntariado que realiza várias acções
de acompanhamento, sobretudo junto dos idosos.
Número de praticantes segundo sexo e escalão etário - prática dominical - (2003)
H
M
TOTAL

7-14
22
20
42

15-24
18
27
45

25-39
18
33
51

40-54
29
68
97

55-69
69
125
194

+ de 70
43
84
127

TOTAL
199
357
556 (18,9%)

11.3 – PARÓQUIA DA ROLIÇA52
A partir da Paróquia da Roliça não se conhecem grupos de cariz social organizados.
Número de praticantes segundo sexo e escalão etário - prática dominical - (2003)
H
M
TOTAL

7-14
42
41
83

15-24
6
26
32

25-39
7
33
40

40-54
18
80
98

55-69
30
98
128

+ de 70
29
99
128

TOTAL
132
377
509 (14,2%)

11.4 – PARÓQUIA DO VALE COVO
A Paróquia do Vale Covo enquadra-se na Vigararia Cadaval-Bombarral, na Região Pastoral
do Oeste do Patriarcado de Lisboa e é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus.
A Igreja Paroquial do Vale Covo existe desde 19 de Março de 1967.
Registam-se a partir da Paróquia do Vale Covo a existência dos seguintes grupos de cariz
social:
Grupo Sócio-Caritativo do Vale Covo
52

A Paróquia da Roliça engloba as Freguesias da Roliça e do Pó.
_________________________________________________________________________________

Diagnóstico Social do concelho do Bombarral

135

Câmara Municipal do Bombarral

Número de praticantes segundo sexo e escalão etário - prática dominical - (2003)
H
M
TOTAL

7-14
21
24
45

15-24
11
14
25

25-39
15
42
57

40-54
27
46
73

55-69
20
64
84

+ de 70
27
47
74

TOTAL
121
237
358 (29,8%)

Número de praticantes por Freguesias segundo sexo
600
500
400

H

300

M

200
100
0

Bombarral

Carvalhal

Roliça

Vale Covo

Número de praticantes por Freguesias segundo escalão etário
250
7 14

200

15-24

150

25-39

100

40-54
55-69

50
0
Bombarral

+ de 70

Carvalhal

Roliça

Vale Covo

Fazendo uma análise comparativa dos quadros apresentados, conclui-se que de entre todas as
paróquias, a que regista uma menor percentagem de praticantes é precisamente a sede de
Concelho (13,7%), embora em numerário seja a que mais gente leva à igreja, o que se explica
pelo facto de possuir um número mais elevado de habitantes.
A Paróquia do Vale Covo é a que maior percentagem de praticantes regista (29,8%),
consideravelmente mais elevada que as restantes. No entanto, e muito embora estes sejam
números reais, segundo a informação recolhida, o dia em que foi feito o censo do número de
praticantes houve celebração de missa no local de Gamelas, o que terá inflacionado um pouco
a percentagem apurada.
Saliente-se ainda que a percentagem apurada na Paróquia do Carvalhal (18,9%) conta com um
número considerável de praticantes que não residem na sua área geográfica.
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Verificam-se dois dados comuns a todas as paróquias. O primeiro decorre do facto de em
todos os escalões etários o maior número de praticantes ser do sexo feminino o que, mesmo
sem dados que o comprovem, nos parece ir ao encontro da situação em termos nacionais. O
outro aspecto comum prende-se com a idade e tem a ver com o facto de o maior número de
praticantes se encontrar nos escalões etários acima dos 54 anos, o que nos remete para uma
população praticante envelhecida, dados que pensamos estarem também de acordo com os
resultados nacionais. Curioso registar que o escalão etário dos 7 aos 14 anos apresenta em
todos os casos números relativamente elevados o que poderá apontar para um
rejuvenescimento da população praticante no Concelho ou, por outro lado, releva as diferentes
actividades paroquiais destinadas aos jovens, nomeadamente, Catequese de crianças e
adolescentes, Escuteiros e Associação Juvenil Salvatore Mundi.
Acresce a isto que de nenhuma das paróquias nos chegou informação relativa a actividades
direccionadas para os escalões etários intermédios (25-50 anos) o que, de certa forma, poderá
condicionar a participação das pessoas na vida religiosa.
11.5 – TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
Desde 2000 que o Bombarral possui um Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que
conta com a presença de 99 irmãos Jeovás.
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12 – ACTIVIDADE POLÍTICA E ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Fontes de Informação consultadas:
Comissões Políticas Concelhias do PSD, CDS, PS E CDU (à excepção do CDS, nenhuma
respondeu); Movimento Bombarral Primeiro (não respondeu); Jornal Área Oeste (não
respondeu); Jornal Notícias do Bombarral (não respondeu); Rádio Área Oeste (não
respondeu).
12.1 – ACTIVIDADE POLÍTICA
Comissões Políticas Concelhias existentes no Concelho:
PS
PSD
CDS
CDU
Outras representações políticas:
Movimento Bombarral Primeiro
12.2 – ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Jornal Área Oeste
Jornal Notícias do Bombarral
Folha Agrícola
Rádio Área Oeste
Bomportal.com (jornal on-line) Guia e Directório da Região do Bombarral
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A ANÁLISE SWOT
“A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), que em português se
traduz por FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), é uma técnica que tem sido
muito utilizada em planeamento para o conhecimento do ambiente em que se vai trabalhar
(uma empresa, um Concelho, uma parceria, etc.). As forças e fraquezas correspondem aos
pontos positivos e negativos, e referem-se à situação presente e à realidade interna do
concelho, as oportunidades e as ameaças
são normalmente tendências e são geralmente
exteriores à realidade do concelho.”53
A utilização desta técnica para a construção das tabelas apresentadas sofreu alguns ajustes de
maneira a uma melhor leitura e compreensão de todos os interessados. Assim a denominação
Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, foi alterada para o conjunto: Problemas,
Constrangimentos, Recursos e Potencialidades. Da mesma forma, a sua definição foi também
alterada.
Assim, por Problemas entendem-se as principais situações problemáticas identificadas no
tema abordado e causadoras, de alguma forma, do não desenvolvimento ou crescimento de
determinado sector.
Os Constrangimentos são, no fundo, as causas que se identificaram como estando por detrás
dos problemas e que contribuem decisivamente para a existência dos mesmos.
A definição de Recursos e Potencialidades tem como base a utilitaridade dos mesmos, ou seja,
como Recursos entendem-se todos os meios disponíveis que existem e estão a ser utilizados, e
como Potencialidades, entendem-se potenciais Recursos que, embora existam local, regional,
ou nacionalmente, não estão a ser utilizados ou estão a ser parcial ou indevidamente
utilizados.
Desta forma, os grupos de trabalho assentaram em critérios de negociação e consenso para
chegarem, quase sempre por unanimidade, à elaboração das respectivas tabelas.

53

In “Plano de Desenvolvimento Social”. Programa Rede Social. Elaborado por Núcleo da Rede Social –
Departamento de Investigação e Conhecimento, Instituto para o Desenvolvimento Social, 2002.
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PROBLEMAS/CONSTRANGIMENTOS/RECURSOS/POTENCIALIDADES54
1. DEMOGRAFIA
PROBLEMAS

CONSTRANGIMENTOS

RECURSOS

POTENCIALIDADES

Envelhecimento da
População

Diminuição da Taxa de
Natalidade

- Baixo incentivo por parte
do poder político e
económico à fixação de
pessoas no Concelho.
- Elevado número de óbitos
- Aumento da população
com mais de 65 anos
- Decréscimo da população
com menos de 20 anos

Taxa de Mortalidade
superior à Taxa de
Natalidade

Crescimento
populacional positivo no
Concelho
- Boas condições de
captação e fixação de
pessoas no Concelho,
nomeadamente:
• Boa
situação
geográfica
• Existência de uma boa
Rede Viária que serve
o Concelho
• Existência de zonas de
construção
pouco
povoadas no Concelho
- Diagnóstico Social

- Crescimento populacional
positivo no Concelho
- Aumento da Taxa de
Atracção Natural

- Aumento do número de
indivíduos
solteiros,
separados, divorciados e
Elevado número de
viúvos
Famílias
- Casamentos em idade
Monoparentais
tardia
(particularmente mães
- Aumento das famílias
c/ filhos)
sem núcleo
- Aumento das famílias
Monoparentais
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral.

54

Não foram constituídos grupos de trabalho para análise das Áreas Temáticas da Demografia, da Religião, do
Poder Político e dos Órgãos de Comunicação Social. No primeiro caso, pelo facto de toda a informação
recolhida ter origem nos Censos, logo não ter existido intervenção directa de qualquer instituição local ou
regional. No segundo caso, consideraram os representantes das Paróquias do Concelho, não existirem problemas,
no que toca à vida religiosa, que justificassem a construção da matriz aplicada. Nos últimos casos, por falta de
informação existente.
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2. HABITAÇÃO
PROBLEMAS

Parque Habitacional
antigo e degradado

Insuficiência de
Habitação Social no
Concelho

Elevado custo do
arrendamento na vila do
Bombarral, tendo em
conta as condições de
habitabilidade

Necessidade de revisão
do Plano Director
Municipal

CONSTRANGIMENTOS
Falta
de
condições
económicas, particularmente
nas freguesias fora da vila sede
de Concelho;
- Pouco investimento por parte
dos
proprietários
de
alojamentos
arrendados,
principalmente na vila do
Bombarral;
- Muito fraco investimento por
parte dos locatários de
alojamentos
arrendados,
principalmente na vila do
Bombarral;
- Falta de sensibilização e
motivação por parte dos
responsáveis da Autarquia
Local;
- Lentidão do processo de
implementação e edificação
das Habitações Sociais.
- Inflação existente no
mercado
de
rendas,
principalmente em meios
urbanos;
- Incompatibilidades e lacunas
em termos de regulamento do
PDM
Cartografia
base
desactualizada
face
ao
desenvolvimento urbanístico
do Concelho
- Incompatibilidades entre as
marcações efectuadas nas
Plantas do PDM, face à
actualidade.

RECURSOS

- Câmara Municipal do
Bombarral
- Juntas de Freguesia do
Concelho
- Segurança Social
- Diagnóstico Social

POTENCIALIDADES

- Revisão do PDM (em curso);
- Levantamento do actual estado
dos edifícios na vila do
Bombarral por parte da CMB (em
curso);
- Acordo existente entre a C.M.B. e
o Instituto Nacional de Habitação
para a construção de Habitação
Social no Concelho;
- Candidaturas a Programas
direccionados para a vertente da
Habitação, nomeadamente:
• RECRIA
–
Regime
Especial
de
Comparticipação
na
Recuperação de Imóveis
Arrendados
• SOLARH – Programa de
Solidariedade e Apoio à
Recuperação
de
Habitação.
• Outros que estejam no
activo

Cobertura insuficiente
- Área extensa e com lugares
da rede de esgotos,
dispersos
particularmente nas
freguesias do Carvalhal - Falta de recursos económicos
e Vale Covo
Rede de abastecimento
de água insuficiente e - Falta de recursos económicos
degradada,
particularmente na
freguesia do Pó
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante da Junta de Freguesia do Carvalhal; representante da Junta de Freguesia da Roliça.
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3. EDUCAÇÃO
PROBLEMAS
Elevada Taxa de
Analfabetismo
(superior à da
região Oeste e do
País)

Elevada Taxa de
Abandono Escolar
(superior à da
região Oeste e do
País)

Escassez de oferta
no campo da
Formação e
Aprendizagem
Profissional

CONSTRANGIMENTOS
Fraca
valorização
das
aprendizagens
Desresponsabilização
das
famílias
- Falta de formação parental
Elevado
Índice
de
Envelhecimento
Fraca
valorização
das
aprendizagens
Desresponsabilização
das
famílias
- Falta de formação parental
- Inexistência de instrumentos
para fazer cumprir a escolaridade
obrigatória
Fraca
valorização
das
aprendizagens
- Falta de iniciativa pública e
privada para a criação de pólos
de formação no concelho do
Bombarral

Degradação do
Parque Escolar
Acústica da E.B.
Fernão do Pó
inadequada e
prejudicial à saúde
Inexistência de
estruturas que
proporcionem
refeições aos alunos
Inexistência de
prolongamento nos
J.I. e nas escolas do
1º Ciclo

- Falta de apoios financeiros das
entidades tutelares
Estruturas
antigas
e
desadequadas de muitos dos
edifícios
- Impossibilidade dos municípios
acederem a fundos comunitários
para a realização de obras de
melhoramento do Parque Escolar

RECURSOS

- Agrupamento de Escolas
Fernão do Pó
- Escola Secundária do
Bombarral
- Centro de Formação da
Associação de Escolas do
Bombarral
- O.L.E.F.A.
- Educação Especial
- Centros de Formação dos
concelhos limítrofes
- Câmara Municipal do
Bombarral (UNIVA)
- Biblioteca Municipal
- Espaço Internet
- Diagnóstico Social

POTENCIALIDADES

- Candidaturas a Programas
direccionados para a vertente
da educação, nomeadamente:
• Programa Operacional
– Emprego, Formação
e
Desenvolvimento
Social (POEFDS)
• Programa Multimédia
para todos
• Programa Alfa
• Programa Rede de
Bibliotecas Escolares
• Projecto Didatic 2000
• Projecto da Expansão e
Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar
• Outros que estejam no
activo
- Plano de Pormenor de
Salvaguarda e Valorização do
Carvalhal
- Elaboração da Carta Escolar
do Concelho

Insuficiência de
Auxiliares
Educativas ao nível
dos Jardins-deinfância, 1º Ciclo e
Ensino Recorrente
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante da CAEOESTE; representantes da OLEFA; representantes da Equipa de Coordenação
dos Apoios Educativos; representante da Escola Secundária do Bombarral; representante Agrupamento de
Escolas Fernão do Pó; representante da Associação de Pais da Escola Fernão do Pó.
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4. EMPREGO
PROBLEMAS

Baixa qualificação
escolar e
profissional da mãode-obra

CONSTRANGIMENTOS
- Elevada Taxa de Abandono
Escolar no Concelho
- Inexistência de oferta de
Formação Profissional no
Concelho
- Inexistência de oferta
qualificada de trabalho no
Concelho

RECURSOS
- Ensino Recorrente
- Existência de oferta de
formação nos concelhos
limítrofes
- Diagnóstico Social

POTENCIALIDADES
Existência
de
vários
programas nacionais de apoio
à formação, nomeadamente:
• Cursos EFA
• Acções Saber +
• Outros promovidos
pelo
Centro
de
Emprego
- Existência de vários Centro
de Formação Protocolares na
região que poderiam alargar o
seu campo de acção ao
concelho do Bombarral
- Articulação com o Centro de
Formação Profissional de
Santarém no sentido de se
criar oferta de formação no
Concelho

- Existência de oferta de
formação nos concelhos
- Falta de iniciativa pública e
limítrofes
privada para a criação de pólos
- Existência de potenciais
Inexistência de
de formação no concelho do
frequentadores
oferta de Formação
Bombarral
(particularmente casos de
Técnico-Profissional
- Falta de incentivos à fixação
abandono escolar precoce)
no Concelho
de empresas turísticas por
que, até aqui, têm recorrido
parte do poder autárquico
à oferta fora do Concelho
- Diagnóstico Social
- Boas condições de
Reduzida oferta de
- Fraco tecido empresarial e captação e fixação de
emprego qualificado
comercial
pessoas
no
Concelho,
no Concelho
nomeadamente:
• Boa
situação
geográfica
• Existência de uma - Captação e fixação dos
- Fraco tecido empresarial e
a
frequentarem
boa Rede Viária alunos
Fuga de grande
comercial
que
serve
o formação profissional fora do
parte da mão-de- Oferta de um mercado de
Concelho
Concelho
obra residente no
trabalho maior e mais aliciante
•
Existência
de
concelho, para os
nos concelhos limítrofes
zonas
de
concelhos limítrofes
construção pouco
povoadas
no
Concelho
- Diagnóstico Social
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante da Junta de Freguesia do Carvalhal; representante da Junta de Freguesia da Roliça;
representante da Junta de Freguesia do Vale Covo; representante da Junta de Freguesia do Pó.
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5. SAÚDE
PROBLEMAS
Falta de Recursos
Humanos no Centro de
Saúde do Concelho
Falta de Veículos de
serviço

Isolamento da
População Idosa
Envelhecimento da
População

Deficiente saúde oral
no Concelho

Aumento exponencial
dos casos de
Hipertensão Arterial,
Reumatismo e Diabetes

Alcoolismo

Toxicodependência

CONSTRANGIMENTOS

RECURSOS

POTENCIALIDADES

- Limitação de lugares de quadro

- Limitação de recursos financeiros
- Requisição de carros a depender de
outros ministérios
- Limitação de recursos (humanos e
materiais) que cubram eficazmente
toda a área geográfica do Concelho
- Falta de equipamentos de apoio na
maioria das freguesias do Concelho
- Desresponsabilização das famílias na
assistência aos idosos
- Inexistência de um higienista oral
que preste serviço nas escolas do
Concelho
- Falta de sensibilização da
comunidade
- Falta de sensibilização e de cuidados
a ter com a saúde das pessoas
- Ritmo de vida inadequado à saúde
das pessoas

- Desconhecimento da realidade do
Concelho
- Insuficiência de equipamentos de
prevenção e tratamento no Concelho
- Falta de Psicólogo e de Técnicos de
Acção Social no Centro de Saúde
- Hábitos culturais enraizados
- Destruturação familiar

- Desconhecimento da realidade do
Concelho
- Insuficiência de equipamentos de
prevenção e tratamento no Concelho
- Falta de Psicólogo e de Técnicos de
Acção Social no Centro de Saúde
- Distância e dificuldade de transporte
para o CAT de Peniche
Projectos
Terapêuticos
desadequados e pouco estruturados
- Destruturação familiar

- Candidaturas a Programas
direccionados para a vertente da
saúde, nomeadamente:
•
Programa Operacional
Saúde XXI
•
Programa de Promoção
e Educação
•
para a Saúde
•
Outros no activo
- Cabimento orçamental para
contratação de recursos humanos

- Centro de Saúde
- Extensão do Pó
- Farmácias
- Laboratório de Análises
- Segurança Social
-Consultórios de Fisioterapia
Particulares
- Consultórios Médicos Particulares
- Apoio Domiciliário
- Veiculo de serviço
- CAT de Peniche
- Associação Viagem de Volta
- Câmara Municipal do Bombarral
(Gabinete de Acção
Social)
- Diagnóstico Social

Eventuais
sessões
de
esclarecimento
para
maior
sensibilização da problemática
- Maior articulação com os
centros de Alcoologia do Centro
do País

- Possível articulação com o
Centro de Saúde do Bombarral
Eventuais
sessões
de
esclarecimento realizadas pelo
CAT de Peniche, no Bombarral,
para maior sensibilização da
problemática

Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante do Centro de Saúde do Bombarral; Delegada de Saúde do Bombarral.
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6. ACÇÃO SOCIAL
PROBLEMAS
Fragilidade do
tecido familiar

Fraca valorização
das aprendizagens

Pobreza

Enfraquecimento
das Redes de
Vizinhança

Alcoolismo

Envelhecimento da
população

Inexistência de um
Centro de
Acolhimento para
crianças

CONSTRANGIMENTOS
- Elevado número de famílias
monoparentais
- Falta de formação parental
- Enfraquecimento das redes de
vizinhança
- Desresponsabilização das famílias
- Número alargado de famílias com
incapacidade de gestão familiar
- Elevada Taxa de Analfabetismo
- Elevada Taxa de Abandono
Escolar
- Elevada Taxa de Insucesso Escolar
- Desresponsabilização das famílias
- Falta de formação parental
- Estagnação da economia do
Concelho
- Baixos rendimentos familiares
- Elevado número de reformas
baixas, essencialmente ligadas à
actividade agrícola
- Destruturação familiar
- Existência de um elevado número
de indivíduos isolados e sem suporte
familiar
- Falta de iniciativas por parte das
comunidades em torno de uma
maior sensibilização cívica.
- Hábitos culturais enraizados
- Inexistência de equipamentos de
prevenção e tratamento no Concelho
- Destruturação familiar
- Isolamento geográfico de elevado
número de idosos
- Afastamento das famílias
- Falta de equipamentos de apoio na
maioria das freguesias do Concelho

RECURSOS

POTENCIALIDADES

- Serviço Local de
Segurança
Social
do
Bombarral
- Câmara Municipal do
Bombarral (Gabinete de
Acção Social)
Santa
Casa
da
Misericórdia
do
Bombarral
- Centro Social Paroquial
do Bombarral
- Grupo Sócio-Caritativo
do Cintrão
- Grupo Sócio-Caritativo
do Vale Covo
- Conferência Vicentina S.
S. do Mundo
- Conferência Vicentina
N. Sª. Da Conceição
- Escolas do Concelho
- Ensino Recorrente
- Centro de Saúde do
Bombarral
- C.E.E.R.D.L. de Caldas
da Rainha
- C.P.C.J. do Bombarral
- Centro de Emprego de
Caldas da Rainha
- Instituto de Reinserção
Social de Caldas da
Rainha
- Diagnóstico Social

- Candidaturas a Programas
direccionados
para
a
minimização
de
alguns
problemas
identificados,
nomeadamente:
• Ser Criança
• Plano
de
Apoio
Integrado a Idosos
(PAII)
• Plano Avô
• Programa de Apoio à
Família e à Criança
(PAFAC)
• Programa Comunitário
de Ajuda Alimentar a
Carenciados (PCAAC)
• Programa Operacional
– Emprego, Formação
e
Desenvolvimento
Social (POEFDS)
• Outros que estejam no
activo
- Casa-Escola Agrícola “As
Palmeiras”
- Infra-estruturas de algumas
Escolas Básicas do Concelho
em vias de desactivação

- Falta de sensibilização e motivação
por parte dos responsáveis de
algumas instituições
- Falta de sensibilidade da
Comunidade

Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante da Santa Casa da Misericórdia; representante do Centro Social Paroquial do
Bombarral; representante do Grupo Sócio-Caritativo do Vale Covo; representante do Grupo Sócio-Caritativo do
Cintrão; representante da Conferência Vicentina S.S. do Mundo; representante da Conferência Vicentina N.S. da
Conceição .
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7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PROBLEMAS

Fraco Tecido
Empresarial e
Comercial

Declínio da
actividade
agrícola de
cariz familiar

CONSTRANGIMENTOS
- Inexistência de zona
industrial no concelho
- Proximidade de grandes
centros
urbanos
mais
desenvolvidos
- Fraco poder de compra no
Concelho
- Falta de incentivos à
fixação de novas empresas
por
parte
do
Poder
Autárquico

Envelhecimento
da
população agrícola
- Abandono da actividade
agrícola por parte das classes
mais jovens
- Inexistência de mercados
compatíveis com este tipo de
agricultura
- Relação custo-benefício
dos produtos, incompatível
com o pequeno agricultor

RECURSOS
- Boa situação geográfica
do Concelho
- Boas acessibilidades ao
Concelho
- Incremento da Construção
Civil nos últimos anos
- Juntas de Freguesia
- Câmara Municipal do
Bombarral
Associação
de
Comerciantes do Bombarral
Recursos
naturais
favoráveis à actividade
agrícola particularmente na
freguesia do Pó
- Adega Cooperativa do
Bombarral
- Cooperativa Agrícola do
Bombarral
Associação
de
Agricultores do Oeste
- Quinta do Sanguinhal
(Sociedade Agrícola)

POTENCIALIDADES

- Existência de terrenos que
possam ser adquiridos pela
Autarquia para implantação de
zona industrial

- Exposição extra-concelho da
produção de vinho e pêra
rocha, no Bombarral, em parte
potenciada
pelas
feiras
nacionais
dos
produtos
referidos
- Candidaturas a Programas
direccionados para a vertente
da agricultura, nomeadamente:
• Plano
de
Desenvolvimento
Rural (RURIS)
• Programa AGRO
• LEADER +
• Outros no activo

- Elevada Taxa de Abandono
Existência
de
vários
Escolar no Concelho
programas nacionais de apoio à
- Inexistência de oferta de - Ensino Recorrente
Baixas
formação, nomeadamente:
Formação Profissional no - Existência de oferta de
qualificações
• Programa FormaçãoConcelho
formação nos concelhos
dos
Emprego
trabalhadores - Inexistência de oferta limítrofes
• Estágios Profissionais
qualificada de trabalho no
• Outros no activo
Concelho
- Falta de iniciativa pública e
- Santuário do Bom Jesus
privada
para
o
- Recursos naturais de cariz
do Carvalhal
desenvolvimento do sector
- Quinta dos Loridos
turístico (ver pontos de
turístico
turístico
no
- Companhia Agrícola do interesse
Oferta
- Falta de incentivos à
Sanguinhal (Quinta das Concelho)
turística
fixação
de
empresas
Cerejeiras,
Quinta
do - Boa situação geográfica do
praticamente
turísticas por parte do poder
Sanguinhal, Quinta de S. Concelho
inexistente
autárquico
Francisco)
- Boas acessibilidades ao
- Mau estado dos acessos
Concelho
- Hotel Comendador
rodoviários
dentro
do
- Posto de Turismo
Concelho
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; representante da Junta de Freguesia do Carvalhal; representante da Junta de Freguesia da Roliça;
representante da Junta de Freguesia do Vale Covo; representante da Junta de Freguesia do Pó.
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8. SEGURANÇA E JUSTIÇA
PROBLEMAS
Aumento da
Criminalidade,
particularmente crimes
de furto e violência
doméstica
Insuficiência de
efectivos da GNR que
permitam
assegurar/reforçar a
segurança,
especialmente, escolar e
nocturna
Aumento desordenado
do volume de tráfego,
no interior da Vila

Insuficiência de
Recursos Humanos nos
Bombeiros Voluntários
do Bombarral
Insuficiente apoio
financeiro e material
fornecido aos
Bombeiros Voluntários
do Bombarral
Inexistência da
institucionalização do
Aparelho de Protecção
Civil, no Bombarral

CONSTRANGIMENTOS
- Insuficiência de Recursos
Humanos da GNR
- Proximidade e bons acessos
aos grandes centros urbanos
da região (particularmente
subúrbios de Lisboa)
- Projecto Escola Segura
sedeado em Caldas da Rainha
e a servir quatro concelhos
- Complexidade da própria
estrutura da GNR que dificulta
alterações significativas
- Aumento do número de
veículos em circulação
- Sinalização de trânsito
insuficiente e desadequada
- Má formação de grande parte
dos condutores
- O facto da maioria dos
elementos trabalhar durante o
período laboral, aumenta a
dificuldade em assegurar os
turnos diários
- Insuficiente apoio financeiro
- Fraca sensibilização e
conhecimento
do
poder
político para as questões da
segurança
- Dependência do apoio
financeiro da Autarquia
- Fraca sensibilização e
conhecimento
do
poder
político para as questões da
segurança

RECURSOS

- GNR
- Tribunal Judicial da
Comarca do Bombarral
- Diagnóstico Social

POTENCIALIDADES

- Eventual alargamento
do Projecto Escola
Segura, ao concelho do
Bombarral

- Existência de verbas
para
sinalização
e
melhoramentos
rodoviários
na
Comissão Distrital de
Segurança Rodoviária

- B.V.B.
- GNR
Existência,
na
Autarquia,
de
um
consultor de Higiene e
Segurança no Trabalho,
com
formação
específica na área da
Protecção Civil
- Diagnóstico Social

Capacidade
e
disponibilidade
dos
recursos referenciados
trabalharem
em
conjunto em prol da
Segurança concelhia

Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; Consultor de S.H.S.T. da C.M.B.; Comandante do Posto Territorial da G.N.R. Do Bombarral ;
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral.
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PROBLEMAS

Indefinição da
Gestão dos
Recursos Hídricos

Abandono dos
Terrenos e falta
de limpeza das
zonas AgroFlorestais

9. AMBIENTE
CONSTRANGIMENTOS
RECURSOS
- Junção das águas residuais e
pluviais
- Falta de definição das quotas de
leitos de cheia
- Deficiente aproveitamento dos
cursos de água naturais (caso da
fonte da Caniceira)
Falta
de
informação/sensibilização
da
população
- Aquíferos do Concelho
sobreutilizados
- Falta de tratamento dos
efluentes pecuários
- Inexistência de acções eficazes
de fiscalização das autoridades da
tutela
- Envelhecimento da população
activa
- Requalificação das aptidões dos
solos
Insuficiente/desadequado
levantamento cartográfico das
áreas agro-florestais do Concelho
Indefinição
de
responsabilidades e falta de
coordenação nas acções dos
organismos de direito
- Abandono de grandes áreas de
terreno agrícola
- Desinteresse por parte dos
proprietários

Bombeiros
Voluntários
do
Bombarral
- Associação Real 21
- Guarda Nacional Republicana
(Brigada Especializada do Ambiente)
- Serviços da Secção das águas da
C.M.B.
- Aquíferos da Columbeira e do Pó
- Serviços de Saúde Pública do
Bombarral
- Diagnóstico Social

Bombeiros
Voluntários
do
Bombarral
- Associação Real 21
- Guarda Nacional Republicana
(Brigada Especializada do Ambiente)
- APAS (Associação dos Produtores
Florestais)
- Diagnóstico Social

POTENCIALIDADES

- Fiscalização adequada e
eficaz
- Promoção de acções de
formação/informação junto das
escolas e da sociedade civil
- Abastecimento de água do
Concelho vindo do exterior
(EPAL)

- Promoção de acções de
formação/informação
- Aproveitamento da legislação
em vigor
- Candidatura ao Programa
AGRIS 3.4 (em elaboração)
- Operacionalização do Serviço
Municipal de Protecção Civil
- Criação de um Gabinete
Técnico Florestal a cargo da
C.M.B.

Bombeiros
Voluntários
do Elaboração
de
um
Bombarral
Regulamento
de
Espaços
- Associação Real 21
Verdes
Inexistência
de
um - Guarda Nacional Republicana - Reconversão de algumas
Requalificação/Va
Regulamento de Espaços Verdes
(Brigada Especializada do Ambiente) zonas do rio Real em zonas de
-lorização das
- Falta de sensibilidade política - Existência de espaços verdes no lazer
zonas verdes
Concelho
- Classificação e conservação
para esta matéria
- Mata Municipal com características das espécies autóctones e
próprias
protegidas da Mata Municipal
- Diagnóstico Social
e restante Concelho
- Associação Real 21
- Aprovação do Regulamento
- Não existência de locais para
- Guarda Nacional Republicana de Resíduos Sólidos Urbanos
depósito de entulho, no Concelho
(Brigada Especializada do Ambiente) do Bombarral
- Não existência de locais para
- Secção de Recolha de Resíduos - Criação de um Ecocentro no
de
veículos
Abandono de lixo depósito
Sólidos Urbanos da C.M.B.
Concelho
abandonados no Concelho
na via pública
- RESIOESTE – Aterro Sanitário do - Aproveitamento de veículos
- Falta de sensibilização dos
Oeste
abandonados para treinos e
particulares e empresas para a
- RESILEI (Centro de Recolha de simulacros, por parte dos
separação dos lixos
Resíduos Industriais Banais – Leiria) B.V.B.
Grupo de Trabalho: representantes da Câmara Municipal do Bombarral; representante do S.L.S.S do
Bombarral; Consultor de S.H.S.T. da C.M.B.; Comandante do Posto Territorial da G.N.R. do Bombarral ;
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral; representante da Associação REAL 21.
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HIERARQUIZAÇÃODE PRIORIDADES
Conforme mencionado na metodologia deste trabalho, importa agora hierarquizar em termos
de intervenção a aplicar, os problemas prioritários encontrados em cada área temática. Para
isso foi elaborada uma grelha de prioridades onde cada parceiro, com base na sua experiência
e vivência institucional, classificou cada problema em termos de prioridade interventiva. A
hierarquização apresentada não significa que os problemas menos prioritários não tenham a
sua importância para os representantes das entidades que os classificaram. Apenas indica que,
na altura em que as questões foram discutidas, as expectativas dos agentes apontavam para a
solução de outros problemas mais urgentes. Em relação aos resultados obtidos, consideraramse como problemas de elevada prioridade de intervenção, os classificados como de Máxima
Prioridade.
1. DEMOGRAFIA
MÁXIMA PRIORIDADE
- Envelhecimento da População

PRIORITÁRIO
- Diminuição da Taxa de
Natalidade
- Taxa de Mortalidade superior à
Taxa de Natalidade

2. HABITAÇÃO
MÁXIMA PRIORIDADE
- Necessidade de Revisão do Plano
Director Municipal
- Cobertura insuficiente da rede de
esgotos,
particularmente
nas
freguesias do Carvalhal e Vale Covo

3. EDUCAÇÃO
MÁXIMA PRIORIDADE

- Elevada Taxa de Analfabetismo
(superior à da região Oeste e do
País)
- Elevada Taxa de Abandono
Escolar (superior à da região Oeste
e do País)

PRIORITÁRIO

BAIXA PRIORIDADE
- Elevado número de
Famílias Monoparentais
(particularmente mães c/
filhos)

BAIXA PRIORIDADE

- Parque Habitacional antigo e
degradado
- Insuficiência de Habitação Social
no Concelho
- Elevado custo do arrendamento
na vila do Bombarral, tendo em
conta
as
condições
de
habitabilidade

PRIORITÁRIO

BAIXA PRIORIDADE

- Inexistência de estruturas que
proporcionem refeições aos alunos
- Inexistência de prolongamento nos
J.I. e nas escolas do 1º Ciclo
- Escassez de oferta no campo da
Formação
e
Aprendizagem
Profissional
- Degradação do Parque Escolar
- Acústica da E.B. Fernão do Pó
inadequada e prejudicial à saúde
Insuficiência
de
Auxiliares
Educativas ao nível dos Jardins-deinfância, 1º Ciclo e Ensino Recorrente
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4. EMPREGO
MÁXIMA PRIORIDADE

PRIORITÁRIO

- Inexistência de oferta de
Formação Técnico-Profissional no
Concelho
- Baixa qualificação escolar
profissional da mão-de-obra

e

- Reduzida oferta de emprego
qualificado no Concelho
- Fuga de grande parte da mão-deobra residente no concelho, para os
concelhos limítrofes

5. SAÚDE
MÁXIMA PRIORIDADE

PRIORITÁRIO

- Falta de Recursos Humanos no
Centro de Saúde do Concelho
- Deficiente saúde oral no Concelho

- Pobreza
- Envelhecimento da população

BAIXA PRIORIDADE

- Isolamento da População Idosa
- Envelhecimento da População
- Aumento exponencial dos casos de
Hipertensão Arterial, Reumatismo e
Diabetes
- Alcoolismo
- Toxicodependência

6. ACÇÃO SOCIAL
MÁXIMA PRIORIDADE
- Fragilidade do tecido familiar

BAIXA PRIORIDADE

PRIORITÁRIO

BAIXA PRIORIDADE

- Inexistência de um Centro de
Acolhimento para crianças
Fraca
valorização
das
aprendizagens
- Alcoolismo

- Enfraquecimento das Redes
de Vizinhança

7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
MÁXIMA PRIORIDADE
PRIORITÁRIO
- Oferta turística
inexistente

praticamente

8. SEGURANÇA E JUSTIÇA
MÁXIMA PRIORIDADE
Inexistência
da
institucionalização do Aparelho
de Protecção Civil, no Bombarral
- Aumento da Criminalidade,
particularmente crimes de furto
e violência doméstica

BAIXA PRIORIDADE

- Fraco Tecido Empresarial e
Comercial
- Declínio da actividade agrícola de
cariz familiar
Baixas
qualificações
dos
trabalhadores

PRIORITÁRIO

BAIXA PRIORIDADE

- Insuficiência de efectivos da GNR que
permitam
assegurar/reforçar
a
segurança, especialmente, escolar e
nocturna
- Aumento desordenado do volume de
tráfego, no interior da Vila
- Insuficiência de Recursos Humanos
nos
Bombeiros
Voluntários
do
Bombarral
- Insuficiente apoio financeiro e material
fornecido aos Bombeiros Voluntários do
Bombarral
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9. AMBIENTE
MÁXIMA PRIORIDADE
- Indefinição da Gestão dos
Recursos Hídricos

PRIORITÁRIO

BAIXA PRIORIDADE

- Abandono dos Terrenos e falta de
limpeza das zonas Agro-Florestais
- Requalificação/Valorização das zonas
verdes
- Abandono de lixo na via pública
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