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Nota de Apresentação 
 
 

Promover a Inclusão Social, 

Combater a Pobreza e a Exclusão 

 

Colocar e, sobretudo, manter o combate à pobreza e à exclusão social na agenda política dos 
diversos níveis de governação local, regional e nacional, implica a mobilização de todos os 
actores relevantes. Implica ainda uma consciência pública de que só se poderão alcançar 
resultados efectivos com a convergência de sinergias e a partilha de objectivos comuns na 
constituição de parcerias entre o Estado e a Sociedade Civil que actuem de forma articulada, 
estratégica e planeada. 

Importa ter presente alguns traços fundamentais das sociedades actuais que quotidianamente 
recordam a necessidade de intervenções conjuntas, nomeadamente a importância das 
questões demográficas e económicas, cujas consequências se situam no reverso da redução 
das situações de pobreza e exclusão social. Mantêm-se uma série de polarizações sócio-
económicas que se têm afigurado de difícil resolução nos diversos níveis territoriais.  

É fundamental reduzir e combater a pobreza por questões de coesão e igualdade social, na 
medida em que uma sociedade sustentável, justa e próspera, só será coesa se todos os 
cidadãos beneficiarem de condições e qualidade de vida aceitáveis. Porque a pobreza e a 
exclusão constituem desvantagens claras que limitam o potencial sócio-económico de 
contingentes populacionais e consequentemente enfraquecem a capacidade de 
competitividade territorial. Porque a pobreza e a exclusão constituem factores de alienação 
e enfraquecimento dos laços sociais, com custos individuais, colectivos e financeiros que se 
reflectem em toda a sociedade. 

Neste contexto, é fundamental que nos diversos níveis territoriais e entre estes, as parcerias 
existentes ou a constituir, se mobilizem e intervenham para a resolução das necessidades 
regionais e/ou locais e que assumam particular relevo na governação, o que implica o 
desenvolvimento de um trabalho cooperativo que deve ser entendido como um contributo 
para uma cultura participativa mais democrática e inclusiva. 

A criação de “pactos” territoriais entre todos os actores regionais e locais com a finalidade 
de assumir um compromisso no combate à pobreza e à exclusão social, pode constituir uma 
condição importante para a mobilização de parcerias e a implementação de processo regional 
e/ou local de Inclusão social. 
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PARTE  I 

Situação e Principais Tendências   
 
 
Contexto demográfico e territorial 
 

O Algarve é uma região localizada a Sul de Portugal, limitada a norte pelo Alentejo, a leste 
pela província espanhola de Huelva, e a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. 
Geograficamente é considerada uma Região periférica, facto agravado por confinar com 
regiões pouco desenvolvidas no contexto nacional e espanhol, o que conduz a dificuldades 
acrescidas à sua promoção e desenvolvimento. 

É uma região que coincide com o distrito de Faro, constituída por 16 municípios e 84 
freguesias. Todos os concelhos possuem Rede Social. 

 

Figura 1 | Concelhos da Região do Algarve  

 

 

Nas últimas três décadas, observou-se uma profunda mudança estrutural na região. De região 
deprimida, isolada e distante, com baixa qualidade de vida, com fluxos emigratórios 
expressivos, com uma economia rudimentar, assente na agricultura tradicional, na pesca 
artesanal e na transformação de alguns dos produtos derivados destas actividades, passou à 
urbanização da faixa litoral, a uma economia assente sobretudo no turismo, restauração, 
construção civil e comércio. Novas oportunidades e a melhoria da qualidade de vida atraíram 
população de outras regiões do país e estrangeiros1. 

Entre 1991 e 2001, o Algarve teve um acréscimo populacional de quase 16%, valor superior ao 
registado em qualquer outra região do país.  

Em 2004, residiam na Região 405 000 habitantes, dos quais 66,7% tinham idades entre os 15-
64 anos, 18,7% mais de 65 anos e 14,7% entre os 0-14 anos. Nesse ano, registou-se uma taxa 
de natalidade (11,7%) superior à média nacional (10,4%)2.  

Apesar de se ter registado em 2004 um saldo natural positivo (0,2%) e uma forte atracção de 
pessoas em idade jovem e activa, desde 1985 que a região tem assistido a um aumento 
significativo de população idosa, sobretudo em alguns concelhos do interior, com uma 

                                                 

1 INE, Censos à População Residente, 1981, 1991 e 2001 (Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social, Indicadores 
Demográficos). 

2 INE, Estatísticas Demográficas, 2004. (Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social, Indicadores Demográficos). 
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expressão que chega a ser três vezes superior à dos jovens com idades inferiores aos 15 
anos3. O estudo de tipificação das situações de exclusão em Portugal Continental (2005) 
caracteriza os concelhos da Região do seguinte modo: 

- Castro Marim - território envelhecido e economicamente deprimido; rural envelhecido, 
desqualificado e pouco equipado;  

- Alcoutim - território envelhecido e desertificado; envelhecido, desqualificado e pouco 
equipado; 

- Aljezur, Monchique, Silves e Vila do Bispo - rural envelhecido, desqualificado e pouco 
equipado4.   

Destaque-se que, em 2004, o índice de envelhecimento era de 127,4 pessoas idosas, 
indicador com tendência a agravar-se.  

O desenvolvimento da região é ainda marcado por uma ocupação intensa da faixa litoral. 

 

Figura 2| População Residente em lugares com 2000 ou mais habitantes na Região, 2001 

 
Fonte: CCDR Algarve: “Estratégia de Desenvolvimento do Algarve, 2007-2013”, 2006. 

 
 

Figura 3| Índice de Envelhecimento, 2001 

 
 

Fonte: CCDR Algarve: “Estratégia de Desenvolvimento do Algarve, 2007-2013”, 2006. 
  

                                                 

3 INE, Estatísticas Demográficas, 2004. (Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social). 
4 Consultar: Instituto da Segurança Social.I.P (2005), Tipificação das situações de exclusão em Portugal 

Continental, Lisboa, ISS.IP, pp. 53 e 57. 
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No que diz respeito à população estrangeira, constatava-se que, em Outubro de 2005, 
residiam legalmente5 na Região 87 552 cidadãos estrangeiros, o que significa um aumento de 
378,9% face a 1998 (23 105). 

Os últimos anos, desde finais da década de 90, ficaram marcados pelo forte fluxo de 
imigrantes provenientes do Brasil e dos países da Europa de Leste, sobretudo da Ucrânia, 
Moldávia, Rússia e Roménia, assim como pelo continuado fluxo de africanos, principalmente 
de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola.  

 

Gráfico 1 | Evolução dos cidadãos estrangeiros legais residentes na Região do Algarve entre 
1998-2005, segundo as 10+ nacionalidades 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 Angola  Brasil  Cabo Verde  Guiné Bissau
 Alemanha  Grã Bretanha  Holanda Roménia
Ucrania Moldáv ia

 
Fonte: Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 

O aumento de cidadãos estrangeiros legais na Região deve-se, quer às dinâmicas do próprio 
mercado de trabalho, quer a medidas de âmbito nacional (legalizações extraordinárias e 
acordos bilaterais entre países, p.e. Acordo Luso Brasileiro), quer às alterações de 
procedimentos de desburocratização e celeridade processual dos diferentes pedidos de 
documentação implementados a nível regional, bem como à fiscalização continuada ao 
trabalho clandestino. 

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Algarve (SEF) tem investido na divulgação de 
informação, na celeridade dos processos de legalização e na penalização de infractores que 
procuram benefícios de situações de ilegalidade de trabalhadores estrangeiros.  

Entre 2001 e 2004, o SEF concedeu e renovou os documentos que lhe foram solicitados nos 
seguintes termos: 

���� todos os pedidos de residência temporária e permanente; 

���� mais de 79% dos pedidos de autorização de residência com dispensa de visto;  

���� todos os pedidos de reagrupamento familiar entre 2001 e 2002, 41,9% em 2003 e 59% em 
2004. 

Registou-se um aumento de concessões e renovações dos títulos de residência temporária, 
permanente e da União Europeia - 489 (2001) e 1545 (2004), 61 (2001) e 698 (2004), 1045 
(2001) e 2082 (2004), respectivamente; 

Salienta-se também o aumento de concessões de prorrogação de permanência, 
particularmente de curta duração (488, em 2001 e 1576, em 2004), de estada temporária 
(72, em 2001 e 961, em 2004) e estada temporária para acompanhamento de familiar (3167, 
em 2003 e 3396, em 2004); 

                                                 
5 Todos os cidadãos residentes com posse dos seguintes: autorizações de residência permanente e 

temporária; prorrogações de permanência; acordo luso-brasileiro; vistos sujeitos a consulta previa.   
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O SEF emitiu parecer favorável a uma média anual de 80% dos vistos consulares sujeitos a 
consulta prévia6. 

Apesar dos participantes nos Mini-Fóruns reconhecerem melhorias no processo de 
legalização, ressaltam como aspectos a ultrapassar a burocracia e morosidade na obtenção 
do reagrupamento familiar. Saliente-se, que os processos de reagrupamento e reunião 
familiar são da competência do SEF e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.  

No âmbito da legislação que vigorou até recentemente7, os participantes valorizaram a 
possibilidade legal do reagrupamento e reunião familiar, a celeridade na obtenção de 
prorrogações de permanência e a possibilidade de regularização da situação face à Segurança 
Social.  

Relativamente à Lei da Nacionalidade8 manifestaram o seu desconhecimento e alertaram 
para dúvidas de interpretação, particularmente sobre o tempo necessário para a legalização 
das crianças. No caso daqueles que conheciam a Lei, salientaram alguns dos seus aspectos 
positivos: a diminuição do prazo de permanência em Portugal para obter a nacionalidade; 
maior simplificação do processo e maior facilidade na obtenção da nacionalidade ao abrigo 
do reagrupamento familiar9.         

O contexto económico e a dinâmica urbana anteriormente referidos não são alheios à fixação 
dos cidadãos estrangeiros, pois estes distribuem-se de forma diferenciada pela região. Em 
2005, constatava-se que os concelhos localizados no interior possuíam um baixo número de 
cidadãos estrangeiros, uma vez que a maioria optou por residir nos concelhos situados junto à 
faixa litoral.  

A comunidade brasileira reside essencialmente em Albufeira, Faro, Portimão e Quarteira. As 
comunidades ucraniana e britânica encontram-se distribuídas por quase todos os concelhos 
da região. Os oriundos da Roménia residem principalmente em Almancil, Portimão, Albufeira, 
Faro e Lagos e os da Moldávia concentram-se em Portimão, Albufeira, Faro, Lagos e Armação 
de Pêra. A comunidade africana reside sobretudo em Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, 
Olhão, Portimão, Tavira, Almancil e Quarteira. E, os alemães em Armação de Pêra, Almancil, 
Albufeira, Lagoa, Lagos e Loulé. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

6 Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados administrativos 
facultados pela Direcção Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Algarve – Cf. em anexo Matriz de 
Indicadores de Inclusão Social. 

7 Lei da Imigração, regulamentada pelo DL n.º 34/2003. A Lei n.º 23/2007 de 4 de Julho de 2007 
aprovou o novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional (disponível em   
http://www.acidi.gov.pt/docs/Legislacao/LPortuguesa/LEI_IMIGRACAO/Lei-23-2007.pdf)   

8 Recentemente aprovada, 17.Abril.06. 
9 Informação obtida nos “Mini-Fóruns de Imigrantes”, Projecto LAP’s & RAP’s e REAPN Algarve, Região 

do Algarve, 11.12.06 a 04.02.07. (Cf. Anexo) 
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Gráfico 2 | Distribuição dos cidadãos estrangeiros legais (10+ nacionalidades) residentes na 
Região do Algarve, segundo o local de residência, 2005  
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Fonte: Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
 

 

Em 2005, as 10 nacionalidades predominantes eram a Ucrânia, Grã-Bretanha, Brasil, Cabo 
Verde, Alemanha, Moldávia, Guiné-Bissau, Roménia, Holanda e Angola. Do total de cidadãos 
estrangeiros residentes, 51% eram do sexo masculino e 48% do sexo feminino.  

Cerca de 70% eram indivíduos em idade activa (25-54 anos), seguindo-se 17% com idades 
superiores aos 55 anos, 8% entre os 15 e os 24 anos e 6% com idades inferiores aos 14 anos. 
Analisando a distribuição etária segundo as 10 nacionalidades predominantes, constatou-se 
que os britânicos, alemães e holandeses apresentavam maior percentagem de indivíduos com 
idade superior a 55 anos, comparativamente aos cabo verdianos, brasileiros e ucranianos que 
tinham uma população mais jovem (até aos 24 anos). Observou-se ainda que uma elevada 
percentagem de cidadãos estrangeiros oriundos do Brasil, República da Moldávia, Ucrânia e 
Roménia tinham idades entre os 25 e os 54 anos10. 

Consoante a proveniência dos estrangeiros, observaram-se também diferenças substanciais 
quanto às habilitações escolares e profissões.  

Os cidadãos oriundos dos países africanos e asiáticos registavam, na sua maioria, baixos 
níveis de escolaridade comparativamente com os estrangeiros da Europa de Leste e do Brasil, 
que apresentavam níveis de escolaridade médios ou superiores.11 

Quanto às profissões, constatava-se a seguinte tipificação: 

� Os cidadãos oriundos da Alemanha, Grã-Bretanha e Holanda ocupavam em maior 
percentagem profissões consideradas de topo: ‘Quadros Superiores da Administração 
Pública e de Empresas e Dirigentes’, ‘Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas, ‘Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio’ e ‘Pessoal Administrativo e 
Similares’. Seguem-se os brasileiros no acesso a este tipo de profissões. De referir que os 
oriundos dos países do Leste, apesar de muitos possuírem qualificações superiores, não 
conseguiram aceder a este tipo de profissões. 

� Os cidadãos oriundos da República da Moldávia, Ucrânia e Roménia encontravam-se em 
elevada percentagem a ocupar profissões pouco qualificadas: ‘Operários, Artificies e 
Trabalhadores Similares’, ‘Trabalhadores Não Qualificados’, ‘Operadores de Instalações e 

                                                 
10 Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados administrativos 

facultados pela Direcção Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Algarve – Cf. em anexo Matriz de 
Indicadores de Inclusão Social. 

11 “A mobilidade ocupacional do Trabalhador imigrante em Portugal, DGEEP/MTSSS, Lisboa 2006.  
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Máquinas e Trabalhadores de Montagem’, ‘Agricultores e Trabalhadores Qualificados da 
Agricultura e Pescas’ e ‘Pessoal dos Serviços e Vendedores’. 

� Os cidadãos oriundos dos países africanos ocupavam também profissões pouco 
qualificadas, ‘Operários, Artificies e Trabalhadores Similares’, ‘Trabalhadores Não 
Qualificados’, ‘Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas’; 

� A comunidade brasileira se encontrava fortemente integrada também em profissões 
relativas ‘Pessoal dos Serviços e Vendedores’. 

 

Gráfico 3 | Distribuição pelos grupos profissionais dos cidadãos estrangeiros residentes na 
Região do Algarve, por 10+ nacionalidade, 2005 (%)  
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Fonte: Cálculos efectuados no âmbito do projecto com base nos dados administrativos facultados pela Delegação 
Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: contagem de vistos / títulos de residência válidos, em 

2005/12/31, na Região do Algarve, por profissões 
 

 
 
Desigualdade e Pobreza Regional 

 

Em 2004, cerca de 21% da população portuguesa (face a 16% na UE25)12 estava em situação 
de pobreza, ou seja vivia abaixo do limiar de pobreza13. Em 2000, essa taxa era inferior em 
1,8%.  

Em 2000, 13,5% do rendimento total das famílias era proveniente de rendimentos não 
monetários14. Essa situação repercutia-se no risco de pobreza, ou seja, 17,9% viviam em 
situação de pobreza face a 19,2%, caso se considere apenas o rendimento monetário15.  

                                                 
12 Eurostat, SILC. 
13 O Limiar de pobreza corresponde a 60% do rendimento mediano equivalente nacional. Em 2004, este 

limiar de pobreza é de 4697€/ano para um adulto a viver sozinho e é de 9864€/ano para dois adultos 
com duas crianças com idade inferior a 14 anos. 

14 Para avaliar as condições de vida da sua população portuguesa dever-se-á considerar quer a 
componente monetária quer a não monetária do rendimento, uma vez que Portugal depende, 
comparativamente a outros países da Europa, de forma significativa desta última componente. Refira-
se que em 2000 o limiar de pobreza monetária situava-se no valor de 3176€/ano (rendimento 
monetário) ou de 4379€/ano (rendimento total). 

15 Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos micro-dados anonimizados do Inquérito aos 
Orçamentos Familiares 1994/95 e 2000 do Instituto Nacional de Estatística no âmbito do projecto 
"Medidas de Pobreza e Exclusão Social". 
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Comparando estes indicadores em 1995 e 2000, constata-se que as Regiões Autónomas 
evidenciavam uma maior incidência de pobreza, enquanto no Continente essa incidência era 
mais elevada nas Regiões do Algarve, Centro e Alentejo. 

No caso da Região do Algarve, em 2000, cerca de 25% da população residente vivia abaixo do 
limiar da pobreza. Contrariamente a outras Regiões do país, onde a incidência de pobreza 
monetária diminuiu ligeiramente, no Algarve manteve-se esta mesma taxa registada em 
1995.   

Considerando o rendimento total das famílias, constatava-se que a componente não 
monetária influenciava de forma muito significativa a diminuição do risco de pobreza nesta 
região. No entanto, esta influência era mais expressiva em 1995 do que em 2000.  

 

Quadro 1 - Risco de pobreza monetária por tipo de recurso económico em 1995 e 2000,  
Portugal e NUTS II 

  Tipo de recurso económico 

  Rendimento monetário Rendimento total 

  1995 2000 1995 2000 
Limiar de pobreza monetária (€/ano) 
(60% do recurso económico equivalente mediano) 

 2 612  3 716  3 177  4 379 

Risco de pobreza monetária (%)      
Total 20,1 19,2 18,3 17,9 

Norte 16,8 20,6 15,4 18,4 
Centro 26,6 23,6 21,7 19,6 
Lisboa e Vale do Tejo 16,1 12,3 16,6 13,1 
Alentejo 27,1 22,3 25,8 21,2 
Algarve 25,3 25,2 17,6 23,2 
Região Autónoma dos Açores 38,0 33,3 31,0 35,9 
Região Autónoma da Madeira 34,2 33,1 30,4 31,8 

Fonte: Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos micro-dados anonimizados do Inquérito aos 
Orçamentos Familiares 1994/95 e 2000 do Instituto Nacional de Estatística no âmbito do projecto "Medidas 
de Pobreza e Exclusão Social". 

 

A desigualdade na distribuição do rendimento é muito evidente em Portugal, particularmente 
entre a população com maiores e menores rendimentos, entre regiões e entre pessoas de 
diferentes nacionalidades. 

O nível de desigualdade na distribuição dos rendimentos continua a apresentar-se no país 
como o mais elevado da UE. Em 2004, a proporção do rendimento recebido por 20% da 
população de maiores rendimentos era 7,2 vezes superior à recebida pelos 20% de menores 
rendimentos, face a 4,8% na EU16. No entanto, é de salientar que os rendimentos das famílias 
portuguesas têm vindo a registar uma evolução positiva, sobretudo ao longo da segunda 
metade da década de 90, devido, entre outros factores, à introdução de um conjunto de 
medidas e metodologias de intervenção com papel importante na articulação e reforço das 
dinâmicas de inclusão. Esta melhoria é particularmente visível ao nível da componente 
monetária das condições de vida da população. 

Na região do Algarve a proporção de rendimento recebida por 20% da população de maiores 
rendimentos era, em 2000, 5,6 vezes superior à recebida por 20% da população de menores 
rendimentos. Considerando a componente não monetária do rendimento, essa proporção 
desce 0,5%. 

Em 2003, em Portugal, o ganho médio mensal e a remuneração base média mensal dos 
trabalhadores por conta de outrem (a tempo completo e com remuneração completa) era de 
850€ e de 712€, respectivamente17. Na Região do Algarve os trabalhadores por conta de 
outrem ganham em média bastante menos, 692€ e 592€, respectivamente. Se se comparar o 
ganho médio e a remuneração base média por hora da generalidade dos trabalhadores por 

                                                 
16 Eurostat, SILC. 
17 Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos Quadros de Pessoal 2003. 
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conta de outrem em Portugal e na Região do Algarve, conclui-se que os últimos continuam 
com ganhos inferiores: 4€/h e 3,44€/h face a 4,8€/h e 4,07€/h18.  

Os trabalhadores portugueses por conta de outrem usufruem de um ganho médio mensal e de 
uma remuneração base média mensal mais elevada quando comparada com o total de 
trabalhadores estrangeiros na mesma situação profissional, excepto os da América do Norte e 
Apátridas19. Neste contexto, os trabalhadores oriundos do continente Asiático, Africano e os 
oriundo da América do Sul são os mais penalizados. 

Na Região algarvia também se constatava a diferença salarial dos trabalhadores por conta de 
outrem entre nacionais e estrangeiros residentes. No entanto, essa diferença salarial não é 
tão acentuada quando comparada com os resultados ao nível nacional20. Em 2003, enquanto 
os trabalhadores nacionais por conta de outrem usufruíam na Região Algarvia de um ganho 
médio mensal de 705€, os trabalhadores estrangeiros na mesma situação recebiam 634€ 
(Europa), 574€ (América do Sul), 569€ (Africanos), 510€ (América Central), 450€ (Ásia). 

A pobreza, enquanto fenómeno de natureza multidimensional, requer uma observação além 
do rendimento das famílias, isto é requer uma análise da privação21 dessas famílias. Deste 
modo, entendendo a privação como a dificuldade de acesso a um nível mínimo de bem-
estar22, cerca de 18.7% das famílias portuguesas estavam em situação de privação em 200123.  

O Estudos de caso desenvolvido em 2004 nas Regiões da Grande Lisboa e do Algarve (NUTS 
III)24 permitiu a análise do nível de privação de algumas famílias que aí residiam, concluindo-
se que este era relativamente mais elevado no Algarve (0,131) do que na Grande Lisboa 
(0,116)25. O nível de privação dos agregados inquiridos também variava de acordo com a 
nacionalidade dos seus membros, sendo ligeiramente maior entre os agregados estrangeiros 
inquiridos, com especial destaque na Grande Lisboa. 

O ‘acesso à ‘saúde’, as ‘condições de habitação’, as ‘redes de sociabilidade’ e a ‘educação e 
formação’ eram, em 2004, as categorias que mais contribuíam para o índice de privação26 das 

                                                 
18 Nota: a análise de ganho por hora inclui os trabalhadores a tempo parcial e a análise por ganho mensal 

não os inclui. 
19 Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos Quadros de Pessoal 2003. 
20 Idem. 
21 “É entendida como uma manifestação de pobreza nos seus múltiplos aspectos, na qual a escassez de 

recursos monetários dos indivíduos é apenas uma das dimensões relevantes. A análise é efectuada a 
várias dimensões de bem-estar, recorrendo tanto a recursos monetários como a outros recursos de 
bem-estar não monetários.” (op. cit. Relatório Interno no âmbito do Medidas de Pobreza e Exclusão 
Social, Dezembro de 2005, Direcção geral de estudos, estatística e Planeamento | MTSS, pág.7). 

22 O nível mínimo de bem-estar abrange um conjunto de aspectos relativos a condições de alojamento, 
bens de conforto, necessidades básicas, capacidade financeira, redes de sociabilidade, mercado de 
trabalho, educação e formação. (Ver relatório Interno no âmbito do Medidas de Pobreza e Exclusão 
Social, Dezembro de 2005, Direcção Geral de Estudos, Estatística e Planeamento | MTSS). 

23 Cálculos efectuados pela Direcção Geral de Estudos, Estatística e Planeamento /MTSS, Estudo 
“Medidas de Pobreza”. 

24 Estes estudos de caso incidiram sobre um número restrito de agregados familiares e respectivos 
indivíduos nas regiões NUTS III designadas, pelo que se salienta que qualquer resultado apresentado no 
âmbito destes estudos se refere somente à população inquirida. Neste sentido, não é possível 
efectuar-se qualquer extrapolação para o universo da respectiva região NUTS III. Para maior detalhe 
sobre os estudos de caso veja-se Bomba, Fernandes, Machado e Nascimento (2006b). 

25 A metodologia utilizada na determinação dos níveis de privação e risco de privação refere-se à 
desenvolvida por Bomba, T., Fernandes, R., Machado, C. & Nascimento, F. (2006). A privação nas 
regiões da Grande Lisboa e Algarve (estudos de caso em 2004) in Neves, A. (Ed.). Protecção Social. 
Lisboa, MTSS/ Direcção Geral de Estudos, Estatística e Planeamento. 

26 O índice de privação por categoria de bem-estar possibilita um conhecimento integrado das várias 
dimensões de bem-estar que mais contribuem para a maior exposição das famílias a situações de 
privação. Ver Bomba, T., Fernandes, R. & Machado, C. (2006, no prelo). Medição da privação - 
abordagem metodológica in Neves, A. (Ed.). Protecção Social. Lisboa, MTSS/ Direcção Geral de 
Estudos, Estatística e Planeamento. 
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famílias inquiridas em ambas as regiões. A Grande Lisboa apresentava um nível de privação 
menos significativo ao nível dos ‘transportes’ e dos ‘bens de conforto’, enquanto que o 
Algarve revelava um nível de privação semelhante ao nível do ‘emprego’ e dos ‘bens de 
conforto’.  

As ‘condições de habitação’, as ‘redes de sociabilidade’ e o acesso à ‘educação e formação’ 
contribuíam de forma significativa para o índice de privação das famílias portuguesas 
inquiridas residentes na Região Algarvia e, de forma um pouco mais acentuada, para as 
famílias de origem estrangeira27, à excepção ao nível do ‘acesso à saúde’, que se afigurava 
bastante acentuado para as primeiras. Estas últimas apresentavam, em 2004, um nível de 
privação menos acentuado relativamente às ‘necessidades básicas’, ‘bens de conforto’ e 
‘emprego’, enquanto as famílias estrangeiras revelavam um nível de privação menor no que 
se refere aos ‘transportes’ e ‘capacidade financeira’. 

Do total de famílias inquiridas em 2004, as que viviam no Algarve apresentavam maior 
vulnerabilidade, pois o seu risco de privação28 situava-se nos 18%, dois pontos percentuais 
acima do risco de privação das famílias na Grande Lisboa (16,1%). As famílias de origem 
estrangeira eram as que apresentavam um risco mais elevado de privação comparativamente 
às famílias nacionais, a saber: 30,3 % na Região do Algarve e 38,5 % na Grande Lisboa, face a 
17% e 14,2%, respectivamente.   

O risco de privação dos agregados inquiridos também variava consideravelmente segundo o 
regime de ocupação do alojamento. Em 2004 as famílias arrendatárias inquiridas, em ambas 
as Regiões, apresentavam um elevado risco de privação, 28,6% na Região do Algarve e 20,5% 
na Grande Lisboa. Na Região do Algarve o risco de privação abrangia também os agregados 
inquiridos cujo alojamento era cedido gratuitamente ou a título de salário (35,1%), sendo o 
seu valor superior ao regime de arrendamento. Note-se que os proprietários inquiridos 
estavam menos vulneráveis ao risco de privação, cerca de 13% nas regiões em análise. 

No que respeita à nacionalidade dos membros dos agregados inquiridos em 2004, registe-se 
que na região do Algarve as famílias estrangeiras que residiam em alojamentos arrendados ou 
cedido gratuitamente ou a título de salário estavam expostas a um risco de privação bastante 
superior (50% e 60% respectivamente) que as famílias portuguesas residentes na mesma 
região (23,3% e 32,3%, respectivamente). 

De referir a este respeito que os participantes dos Mini-Fóruns, identificaram o acesso à 
habitação como um dos maiores constrangimentos à sua integração na Região. Apesar de 
terem assinalado e valorizado a inexistência de discriminação no arrendamento de casas na 
Região, a melhoria na agilização do acesso ao crédito para aquisição de casa própria e a 
iniciativa de integração de imigrantes no “ Programa de Construção de Casas a Custos 
Controlados” promovida pelo Município de Faro, enfatizam os seguintes obstáculos: 

� Acesso ao crédito - inibição, quando possuem autorizações de residência; informação 
disponibilizada pouco clara; exigência de dois fiadores; taxas de juros mais elevadas do 
que para os nacionais; sentimento de desconfiança por parte das entidades bancárias;  

� Arrendamento - elevado valor das rendas; existência de senhorios que não celebram 
contratos.  

Para finalizar, note-se que também a dimensão das famílias contextualiza em 2004 algumas 
situações de privação. Os agregados inquiridos mais numerosos (≥ 4 indivíduos), 
principalmente as famílias de origem estrangeira, integravam as situações mais preocupantes 
em termos de privação.  

                                                 
27 Famílias em que pelo menos um dos seus indivíduos não é de nacionalidade portuguesa. Na região do 

Algarve correspondem a 8.2% das famílias inquiridas e na região da Grande Lisboa a 7.8%.  
28 Risco de Privação: proporção de famílias com um índice de privação abaixo do limiar de privação 

(150% do índice agregado de privação). Ver Bomba, T., Fernandes, R. & Machado, C. (2006, no prelo). 
Medição da privação - abordagem metodológica in Neves, A. (Ed.). Protecção Social. Lisboa, 
MTSS/DGEEP. 
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Os agregados numerosos inquiridos apresentavam maior risco de privação na Grande Lisboa 
(32,1%) do que no Algarve (25,3%). As situações mais graves de privação para os agregados 
até três indivíduos ocorriam no Algarve (15,7% face a 10,8%), particularmente entre as 
famílias portuguesas. 

 

Acesso aos Direitos, recursos, bens e serviços na Região do Algarve 

 

Sistema de emprego  

 

Portugal ocupa uma posição privilegiada na Europa quanto à coesão regional. Em 2005, a 
dispersão da taxa de emprego era de 3,3 face a 11,9 e 10,9 na UE25 ou UE15, 
respectivamente29. Contudo, persistem diferenças significativas em termos de distribuição 
dos sectores de actividade no país: o sector agrícola predomina na Região Centro, a indústria 
na Região Norte e os serviços localizam-se sobretudo nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo e 
no Algarve. 

À semelhança da UE e do País, o Algarve registou, entre 2000 e 2005, uma diminuição do 
número de empregados na Agricultura, Silvicultura e Pesca (-3,5 pp.), na Indústria, 
Construção, Energia e Água (-0,4 pp.) e um aumento nos Serviços  (+4,0 pp)30. Em termos 
relativos, a situação na Região, é considerada mais vantajosa por comparação à situação 
nacional e da Europa, que têm menor peso no sector terciário e maior peso no sector 
primário e secundário. Note-se que a criação de emprego no sector dos serviços tem 
compensado parcialmente a perda de emprego registada no sector da agricultura, já que 
relativamente ao sector da indústria o nível de emprego, neste período, manteve-se estável. 

As dinâmicas empresariais na Região, vector chave do empreendedorismo, são fortemente 
marcadas pelas actividades de especialização económica: alojamento, restauração e 
hotelaria, construção civil, sector imobiliário, serviços de apoio às famílias e às empresas.  

A quebra acentuada da ocupação da população empregada nas actividades primárias reflecte 
a sua perda de relevância na economia regional, sem prejuízo de existir um volume de 
emprego informal com algum significado, designadamente nas actividades agro-rurais e na 
pesca artesanal. A componente de emprego informal constitui uma forte tendência na 
economia regional, com consequências na estruturação do mercado de emprego, nos modelos 
de organização do trabalho nas empresas de base familiar, na capacidade de ajustamento ao 
ciclo de actividades com procura de mercado e na própria composição do rendimento 
disponível das famílias. 

Em termos mais estruturais do sistema regional de emprego, o dinamismo da demografia 
empresarial, alimentado pelas reduzidas barreiras à entrada de um conjunto importante de 
actividades, assenta na procura de baixos níveis de qualificação, numa forte mobilidade 
profissional e numa reduzida fixação de competências escolares de base técnica. 

A evolução da taxa de actividade na Região é globalmente positiva. Esta taxa aproxima-se da 
média nacional e situa-se acima da média da UE15 e UE25: em 2004, era de 59,8%, ou seja 
2,20 p.p inferiores à média nacional (62%) e 3,20 p.p. superior à média europeia (56,6%)31. 

A população imigrante tem vindo a contribuir de forma significativa para a economia 
portuguesa, representando 6% da população activa32. Esse contributo é particularmente 
relevante no caso do Algarve, onde os imigrantes representavam, segundo dados de 

                                                 
29 EUROSTAT, 2007 – Cf. Matriz de Indicadores de Inclusão Social. 
30  Estrutura de Emprego – Cf. Matriz de Indicadores de Inclusão Social. 

31 EUROSTAT, 2007 – Cf. em anexo Matriz de indicadores de Inclusão Social. 
32 INE, Censos 2001. 
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2001,17,5%33 da população activa na Região. Tal facto pode ser explicado, parcialmente, pelo 
crescimento do turismo e da construção civil nos últimos anos. 

A taxa de emprego na região, entre 2000 a 2005, também, se tem situado ligeiramente 
abaixo da média nacional e acima da média europeia. Esta cresceu 1,1 p.p, enquanto as 
taxas para Portugal e para a União Europeia se mantiveram praticamente imóveis. Em 2004, a 
taxa de emprego no Algarve era 56,5%, em Portugal 57,8% e na EU25 51,4%34.  

Em 2001, os trabalhadores estrangeiros ocupavam essencialmente três grandes grupos de 
profissões: trabalhadores não qualificados, operários, artífices e similares; pessoal de 
serviços e vendedores. Apenas 20% dos trabalhadores estrangeiros não se incluem num destes 
três grupos, concluindo-se que os estrangeiros têm dificuldades no acesso a sectores e 
profissões mais qualificadas e consequentemente melhor remunerados35. 

A evolução do desemprego em Portugal, na última década, caracteriza-se por uma redução 
entre 1996 e 2000, observando-se nos anos subsequentes um aumento progressivo, 
alcançando em 2005 uma das taxas mais elevadas, 7,6% ao nível nacional e 6,2% na Região do 
Algarve. Note-se que as taxas de desemprego nacionais e regionais têm-se mantido abaixo da 
média da UE25|1536. 

Saliente-se que no Continente o número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego 
entre 2000 e 2005 teve um acréscimo no valor de 48,2%, correspondente a mais 152 313 
desempregados (135 719 nacionais e 16 594 estrangeiros). No Algarve, apesar dos valores 
registados serem inferiores à média nacional (representando, no mesmo período, entre 3,3% 
e 3,7% do total de desemprego registado), verifica-se uma evolução idêntica ao resto do País. 
Em Dezembro de 2005, por comparação ao mês homólogo em 2000, contabilizou-se na Região 
um acréscimo de desempregados na ordem dos 47%, o correspondente a mais de 5 084 
pessoas desempregadas (3 132 portugueses e 1 950 estrangeiros)37. 

Relativamente ao desemprego de longa duração, constatou-se um agravamento na região 
entre 2000 e 2004, acompanhando, uma vez mais, a tendência do país, apesar das taxas 
serem inferiores à média nacional e à UE/15 e UE/25. Note-se que a proporção dos 
desempregados de longa duração no Algarve registou um aumento assinalável de 2003 (26,9%) 
para 2004 (38,1%)38. 

A forte sazonalidade que caracteriza a actividade económica no Algarve reflecte-se no 
número de inscritos para o emprego, de igual modo para nacionais e estrangeiros. À 
semelhança da tendência observada para o Continente, o número de desempregados é 
inferior nos meses de Junho, Julho e Agosto e mais elevado nos meses de Novembro, 
Dezembro e Janeiro. Contudo, a variação observada na Região Algarvia entre Agosto e 
Dezembro era ainda mais expressiva do que no Continente: em 2005 o número de 
desempregados no mês de Dezembro relativamente ao mês de Agosto, apresentava uma 
variação de 70,5%, no Algarve e de 3%, no Continente39. 

Note-se que, entre 2000 e 2005, quer no Algarve, quer no Continente há uma tendência para 
a diminuição da sazonalidade, o que, dadas as crescentes taxas de desemprego, evidencia o 
aumento da duração do desemprego. Constata-se, também, que em termos relativos o 
desemprego na Região aumentou mais nos meses de Verão do que nos meses de Inverno, o 
que indicia uma menor capacidade de absorção do emprego por via da sazonalidade. 

                                                 
33 Viagens de Ulisses: Efeitos da Imigração na Economia Portuguesa – Observatório da Imigração, Lisboa, 

2004. 

34 EUROSTAT, 2006 – Cf. em anexo Matriz de indicadores de Inclusão Social. 
35 A mobilidade ocupacional do trabalhador imigrante em Portugal, DGEEP/MTSS, Lisboa 2006. 

36 EUROSTAT, 2006 – Cf. em anexo Matriz de indicadores de Inclusão Social. 

37 IEFP - Cf. em anexo Matriz de indicadores de Inclusão Social. 
38  EUROSTAT, 2006 – Cf. em anexo Matriz de indicadores de inclusão social. 

39 IEFP – Cf. em anexo Matriz de indicadores de inclusão social. 
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Quanto aos desempregados estrangeiros inscritos no IEFP do Algarve, verifica-se que 
quintuplicou entre 2000 e 2005, de 404 (2000) para 2356 (2005), representando 15% da 
população desempregada em Dezembro de 2005. Durante este período, observou-se um 
aumento da taxa de incidência dos desempregados estrangeiros inscritos no IEFP quer no 
Continente, 2,4% (2000) e 4,7% (2005), quer na Região do Algarve, 1,9% (2000) e 3,7% 
(2005)40, particularmente, neste último caso, dos oriundos da Alemanha, Angola, Brasil, Cabo 
Verde e Ucrânia. Note-se que se registou um decréscimo na Região do peso dos 
desempregados de origem dos PALOP e da UE e um movimento inverso dos estrangeiros 
desempregados vindos de países da denominada Europa de Leste e do Brasil41. 

Analisando apenas o ano de 2005, constatou-se que, relativamente à totalidade dos 
estrangeiros desempregados, a maior percentagem no Algarve é oriundo da Rússia, seguindo-
se, por ordem decrescente os oriundos de Angola, Brasil, Ucrânia, Bulgária, Moldávia e 
Roménia. Releva-se que não se observam desempregados oriundos da China e o número de 
desempregados ingleses é também muito pouco significativo42.  

O desemprego tem vindo a penalizar no país, quer a população masculina quer feminina e 
generalizou-se a todos os grupos etários, particularmente no grupo entre os 25- 44 anos.  

Entre 2000 a 2005, a maioria dos desempregados inscritos nos Centros de Emprego do Algarve 
eram mulheres, 67% (2000) e 60% (2005), tal como no Continente. As estrangeiras residentes 
na Região eram as mais afectadas, 64%, 2000 e 69%, 2005, comparativamente às portuguesas, 
60% (2000) e 66% (2005)43.   

Do total de desempregados inscritos nos Centros de Emprego da Região, a maioria eram 
adultos (≥ 25 anos), 81% em 2000 e 85% em 2005. Os jovens (< 25 anos) representavam 19%, 
em 2000 e 15%, em 2005. Quanto à estrutura etária, as diferenças a assinalar, prendem-se 
com a nacionalidade. Constatava-se que a taxa de desempregados inscritos nos Centros de 
Emprego do Algarve, em 2005, era mais acentuada nos jovens portugueses (16% face a 9% dos 
jovens estrangeiros) e nos adultos estrangeiros (91% face a 84% dos adultos portugueses)44. 

Quanto ao número total de colocações no mercado de trabalho realizadas pelo IEFP na 
Região de 2000 e 2005, constatava-se uma evolução no aumento das colocações da população 
estrangeira desempregada, 3% (149) em 2000 e 14% (655) em 2005, contrariamente aos 
nacionais onde se regista a tendência inversa, 97% (5158) em 2000 e 86% (4076) em 200545. 
De referir que, no período em análise, este aumento de colocações da população estrangeira, 
praticamente compensou o aumento do número de desempregados. O fluxo de estrangeiros 
na Região para responder ao aumento da oferta de postos de trabalho e a aceitação da 
população estrangeira de postos de trabalho pouco qualificados e de baixos salários, são 
algumas das variáveis explicativas desta situação.  

O fenómeno da sazonalidade no Algarve e no Continente afigura-se ainda mais expressivo 
quando se observam as taxas de colocações. De 2000 a 2005, o número de colocações na 
Região, atingiu o auge nos meses de Abril e os seus pontos mais baixos nos meses de 
Dezembro, enquanto no Continente foram nos meses de Maio e de Dezembro, 
respectivamente. Verifica-se ainda, quer no Algarve quer no Continente, a tendência para um 
abrandamento do fenómeno da sazonalidade, uma vez que o número de colocações diminuiu 
ainda mais nos meses de Verão comparativamente aos meses de Inverno. 
 

                                                 
40 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & RAP’s - Cf. Matriz de Indicadores de 

inclusão social. 

41 IEFP – Cf. em anexo Matriz de indicadores de inclusão social. 

42 Idem, idem. 

43 Idem, idem. 

44 Idem, idem. 

45 IEFP – Cf. em anexo Matriz de indicadores de inclusão Social. 
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No período de 2000-2005, os estrangeiros com maior percentagem de colocação no mercado 
de trabalho pelo IEFP (5+ nacionalidades), eram oriundos do Brasil, Angola, Cabo Verde, 
Ucrânia e Roménia, que, como se constatou anteriormente, pertencem aos grupos de 
estrangeiros desempregados com maior volume de inscrições nos Centros de Emprego. 
 
Entre 2000-2005, registou-se na Região uma evolução no aumento das colocações do sexo 
masculino (33%, 2000 e 42%, 2005) e uma tendência inversa no sexo feminino (67%, 2000 e 
58%, 2005). Esta clivagem entre géneros era, em 2000, mais acentuada na população 
estrangeira, 74% (F) e 26% (M), do que na população portuguesa, 67% (F) e 33% (M), sendo que 
em 2005 a situação inverte-se: estrangeiros, 56% (F) e 44% (M); portugueses, 59% (F) e 41% 
(M)46. 
 
Comparativamente à população desempregada inscrita no IEFP do Algarve por grupo etário, 
constatava-se que, entre 2000-2005, os jovens (<25 anos) eram os que registavam maior 
percentagem de colocações no mercado de trabalho, por comparação aos adultos (≥25 anos). 
Em 2005, comparativamente com os nacionais, os estrangeiros adultos tinham maior 
integração no mercado de trabalho, 89% face a 76%, tendência inversa aos estrangeiros 
jovens, 11% face a 24%47. 
 
Em suma, neste contexto económico adverso, pode-se avançar com as seguintes conclusões: 
(i) a diminuição do número de colocações foi pouco significativa, especialmente se 
considerarmos a diminuição verificada no número de ofertas de emprego; (ii) os Centros de 
Emprego da Região no período em análise, procuram responder e inverter o ciclo do aumento 
do desemprego para a população em geral; (iii) apesar de não ultrapassar os 6% do total de 
colocações no mercado de trabalho, o número de estrangeiros colocados triplicou entre 2000 
e 2005, o que indica uma melhoria do acesso a estes serviços por parte da população 
estrangeira.  

Analisando as respostas dos imigrantes que participaram nos Mini-Fóruns sobre o acesso ao 
mercado de trabalho, observou-se uma melhoria global das suas condições de vida, 
nomeadamente no caso dos imigrantes de Leste. Contudo, referiram a persistência de 
algumas desigualdades e discriminações, nomeadamente: situações de entidades patronais 
que não pagam o ordenado e/ ou que não efectuam contratos de trabalho; falta de apoio 
sindical; mais horas diárias de trabalho; auferirem salários mais baixos que os nacionais; 
desajustamento entre as habilitações escolares e o tipo de profissões às quais acedem.  
 
 

Educação e qualificações 

 

A educação48 constitui-se como um direito fundamental de exercício obrigatório, gratuito e 
entendido numa base de igualdade de oportunidades. Os níveis de educação e as qualificações 
dos cidadãos nacionais e estrangeiros, adquiridas ao longo da vida, são elementos 
estruturantes quer para a compreensão dos fenómenos de pobreza e exclusão social, quer 
para a inclusão dos indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Quanto mais 
baixas forem as qualificações, maiores serão as vulnerabilidades ao desemprego e à 
precariedade, com as respectivas consequências em termos de condições de vida49.  

                                                 

46 Idem, idem. 

47 Idem, idem. 
48 Direito consagrado no Art.º 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (Nações Unidas) e no 

Art.º 28 da Convenção dos Direitos das Crianças. 
49 Cf., OCDE, Les Tendences de la Migration International, Rapport Annuel de l’OCDE 2004, SOPMI, OCDE 

2005. 
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Em 2001, o peso relativo da população activa empregada com formação escolar média ou 
superior na Região algarvia, era cerca de 13%, enquanto no Continente de 10%50. Torna-se 
perceptível que a população empregada possui consideráveis défices de qualificações 
escolares e profissionais, nomeadamente nas actividades turísticas, que contribuem para 
pressionar as saídas precoces do sistema de ensino e não incentivam investimentos na 
formação ao longo da vida. 

Os indicadores regionais de participação em formação ao longo da vida, em 2004, mostram a 
discrepância existente entre a região do Algarve por comparação com a participação 
registada no Continente: 11,1 em cada 1 000 activos entre os 25-64 participaram neste tipo 
de acções (Algarve) face a 245,3 em cada 1 000 activos entre 25-54 anos (Continente)51. 

O acesso a acções de formação afigura-se, na opinião dos participantes estrangeiros nos Mini-
Fóruns, ainda mais difícil para a população imigrante.  

Apesar de terem reconhecido uma ligeira melhoria na oferta e acesso a formações e cursos 
profissionais na Região, nomeadamente o aumento do número de cursos pós-laborais de 
português para imigrantes promovidos por algumas entidades locais (por ex. MAPs ou CIDEC) e 
a maior facilidade no acesso a formações, particularmente do CIDEC por solicitar apenas a 
apresentação do Diploma traduzido, ressaltam a persistência de um conjunto de obstáculos 
neste domínio: a. oferta local pouco diversificada de cursos de Português para estrangeiros; 
b. falta de informação sobre programas do Estado com a possibilidade de equivalências 
escolares, por exemplo o Programa Portugal Acolhe; c. impossibilidade do ingressar em cursos 
de formação, por possuírem habilitações superiores às exigidas; d. dificuldade no acesso à 
formação nos Centros de Emprego e Formação Profissional, por obrigar na inscrição à posse de 
um documento de equivalência escolar do País de origem; e. dificuldade na aquisição de 
equivalências de habilitações profissionais sendo, algumas vezes, exigida a frequência de 
estágios profissionais em Lisboa, o que se torna inviável para as famílias. Esta dificuldade tem 
implicações em termos de limitações no acesso a cursos de formação profissional; maior 
diversidade de oferta de cursos profissionais em Lisboa. 

Alguns indicadores genéricos permitem observar também um relativo atraso estrutural na 
região quanto à educação, a saber: em 2001, persistia uma taxa de analfabetismo mais 
elevada (10,4%) que a do País (9,2%), bem como o abandono escolar e a saída antecipada, 
demonstravam um valor conjunto elevado (22,9%). Note-se, contudo, que o Pré-escolar 
registava já uma cobertura muito significativa (79,4%)52. 

Do conjunto dos jovens estudantes, em Portugal, os que completaram pelo menos o nível de 
ensino secundário (ISCED 3) passaram de 71,2%, em 2002, para 71,5%, enquanto na região do 
Algarve esses valores registaram, para o mesmo nível de ensino, um decréscimo de 69,4% 
(2002) para 67,2% (2004)53.  

Dados mais recentes (ano lectivo 2005/200654) dum conjunto de 458 escolas do Algarve 
(públicas e privadas, Jardins de Infância e escolas de todos os graus de ensino) vem reforçar 
esta tendência na Região. Apesar de se registarem 69 155 alunos e 8 095 docentes, o peso 
relativo dos alunos matriculados e formandos, para a Região Algarvia, diminuiu nos últimos 
quatro, em diversos níveis de ensino e de formação:  

���� “ensino básico (1.º/2.º/3.º ciclo)- < 1%; 

���� ensino secundário - < 8,6%; 

���� ensino superior- < 7,8%; 

                                                 
50 CCDR, Estratégia se Desenvolvimento do Algarve, 2007-2013, Versão final, Agosto de 2006. 
51 EUROSTAT, 2006. 

52 CCDR, Estratégia se Desenvolvimento do Algarve, 2007-2013, Versão final, Agosto de 2006 (Cf. em 
anexo  a Matriz de Indicadores de Inclusão Social).  

53 EUROSTAT, 2006 – Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social. 
54 GIASE, 2006 – Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social.   
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���� formação continua de activos, decréscimo entre 5 e 10%, segundo as prioridades de 
formação”55. 

Nos níveis superiores (ISCED 5-6), Portugal registou uma estagnação nos 18% (em 2002 e 
2004), enquanto no Algarve esses valores decresceram bastante: de 14,6%, em 2002 para 
5,8%, em 200456.     

Importa referir que a escassez de dados referentes à educação e qualificações da população 
imigrante, desagregados por Região é manifesta e, muitas vezes impeditiva de comparações 
com a população residente no mesmo território.  

O Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2006-2008 assume como uma das prioridades 
ultrapassar as discriminações, reforçando a integração das pessoas com deficiência e dos 
imigrantes e, no caso destes últimos, aponta diversos elementos de diagnóstico relativos à 
Educação e Formação, que importa considerar também no âmbito deste diagnóstico: 

���� Diversos factores tornam os imigrantes, um dos grupos particularmente vulneráveis à 
pobreza e à exclusão social devido, entre outras razões, às baixas qualificações ou, 
quando estas são mais elevadas não as utilizam, ou não as podem utilizar, no acesso ao 
mercado de trabalho;  

���� Nas últimas décadas, Portugal registou um significativo acréscimo da população 
estrangeira com residência ou permanência legal já que, em 1995, eram 168 316, em 
1999, 190 896 e, em 2004, atingiram os 44 919 487; 

���� Em 2001, registava-se, no País, uma percentagem elevada de imigrantes da América do 
Sul e de África que apresentavam baixos níveis de escolaridade (ensino básico), em 
comparação com os de origem Europeia, com maiores níveis de qualificação (ensino 
secundário/ médio e ensino superior2). 

No que respeita à população estudantil (do 1.º ciclo do EB ao Secundário), a informação 
disponível para o ano lectivo 2000-2001, permitiu observar que, no Continente, o peso 
relativo dos não nacionais era de 3,8%, com um predomínio dos de origem africana (1,82%) 
face aos de origem europeia (1,56%), enquanto na região Algarvia os estudantes não nacionais 
atingiam os 5,8%, com claro predomínio dos europeus (3,15%) face aos africanos (1,47%)58.  

O abandono escolar dos alunos nacionais e estrangeiros revelava um peso relativo 
desfavorável a estes últimos. A proporção de alunos nacionais desistentes no decurso do 
ensino básico e secundário (ano lectivo 2000/2001) era de 3,1% contra 10% de alunos 
estrangeiros. Esta diferença aumenta com a transição do ensino básico para o ensino 
secundário: no ano lectivo 2000/2001, 42,6% dos alunos estrangeiros encontravam-se em 
situação de saída precoce contra 13,2% dos alunos nacionais59. 

Os dados existentes para a região do Algarve são de natureza um pouco diferente, mas 
demonstram tendências semelhantes às nacionais, a partir das discrepâncias existentes entre 
os alunos inscritos no início e no fim do ano lectivo 2000/2001. Começando por uma análise 
global, relativamente ao total de alunos inscritos observou-se um decréscimo significativo 
entre o início e o fim do ano lectivo em causa, de cerca de 2 000 alunos.  

O nível de ensino no qual se observava maior discrepância entre os inscritos no início e no fim 
do ano e que remete possivelmente para desistências no decurso do ano lectivo e/ ou 
reprovações, é o Secundário, que registou menos 1 273 alunos, ou seja, cerca de menos 11% 
dos inscritos no início. Contudo, neste nível de ensino, estes dados são particularmente 
penalizadores para os alunos não nacionais (com um decréscimo de 17,8%) quando 

                                                 
55 CCDR, Estratégia se Desenvolvimento do Algarve, 2007-2013, Versão final, Agosto de 2006, P. 26. 
56 EUROSTAT, 2006. 
57 SEF, Estatísticas da população imigrante em Portugal. 
3 ACIME, Entreculturas - Cf. em anexo Matriz de Indicadores de Inclusão Social. 
4 Idem, idem. 
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comparados com os nacionais (que decresceram cerca de 10,6% entre o início e o fim do 
ano)60. 

A percepção dos participantes nos Mini-Fóruns Regionais sobre o acesso e igualdade no 
sistema de ensino português e nas escolas, conduziram à enunciação de aspectos positivos e 
negativos. Relativamente aos primeiros, os participantes ressaltaram a existência de aulas de 
Português nas escolas, para os filhos dos imigrantes e uma evolução na melhoria de materiais 
escolares de aprendizagem da língua portuguesa, particularmente a existência de dicionários 
traduzidos (Ucraniano/ Português/ Ucraniano) e DVDs de apoio à aprendizagem. Contudo, 
identificaram a persistência de condicionantes no acesso e qualidade na educação, 
particularmente dos seus filhos, com destaque para a(s)/o(s): falta de apoio pedagógico nas 
escolas públicas; dificuldades dos alunos na compreensão da língua portuguesa, que 
condicionam a aprendizagem e adaptação ao Ensino em Portugal; existência de alguns 
factores de exclusão na escola, que só são ultrapassadas após a intervenção das famílias; 
substituição frequente de docentes nas escolas, factor de instabilidade e adaptabilidade quer 
para as crianças quer para os profissionais; desajustamento dos horários das bibliotecas; falta 
de actividades de ocupação de tempos livres nas escolas; dificuldades na obtenção de bolsa 
de estudo; obtenção de equivalências morosa e burocrática. 
 

Saúde 

 

Ao longo dos últimos trinta anos Portugal tem tido uma evolução na melhoria das condições 
de saúde, particularmente quando se observam alguns indicadores tradicionais como o de 
mortalidade e o de esperança de vida. No entanto, comparativamente à média Europeia, 
contínua a evidenciar carências ao nível de alguns indicadores básicos como sejam a 
incidência de sida e tuberculose, a saúde oral, o número de médicos por 1000 habitantes e de 
camas de hospital. Em 2002, Portugal continuava a apresentar um número de médicos e de 
camas de hospital por 100 000 habitantes inferior à média comunitária dos 15, a saber: 325,5 
médicos face a 356,3 na UE15 e 363,7 camas face a 599,6 na UE1561.  

Em 2004, havia em média 3,3 médicos por cada 1000 habitantes e a Região do Algarve 
apresentava valores inferiores – entre 2,1 a 3,2 médicos por 1000 habitantes62. 

Em 2005, apenas 52,3%63 dos residentes estrangeiros na Região do Algarve se encontram 
inscritos nos Centros de Saúde da Região. 

Do total de utentes inscritos nos Centros de Saúde da Região, a população estrangeira 
representavam 11,3%64 desse total. Os Centros de Saúde com maior população estrangeira são 
respectivamente Loulé, Portimão, Albufeira, seguido de Lagos, Lagoa, Faro e Silves.  

Do total de utentes estrangeiros inscritos em 2005 nos Centros de Saúde da Região, 45%65 não 
possuíam médico de família e 1,74% não o tinham por opção própria66.  

                                                 
60 Idem, idem. 
61 Cf. Relatório Provisório produzido no âmbito do Observatório da Coesão Social. 

62 Valores retirados do Relatório Provisório produzido no âmbito do Observatório da Coesão Social, cuja 
fonte citada é: Cálculos do INE, Estatísticas da Saúde 2004, tendo por base a estimativa da população 
residente em 31 de Dezembro 2004. 

63 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados Administrativos 
facultados pela ARS do Algarve e o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras do Algarve (Cf. Matriz de 
Indicadores em anexo).   

64 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & RAP’s, com base nos dados 
Administrativos facultados pela ARS do Algarve (Cf. Matriz de Indicadores em anexo). 

65 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & RAP’s, com base nos dados 
Administrativos facultados pela ARS do Algarve (Cf. Matriz de Indicadores em anexo). 

66 Esta opção engloba os utentes que não pretendem Médico de Família. 
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Se compararmos a taxa de utentes estrangeiros com e sem médico de família, por Centro de 
Saúde, constata-se que em Monchique, Castro Marim, Alcoutim, Aljezur, S. Brás de Alportel, 
Vila do Bispo e Vila Real de Santo António os utentes estrangeiros inscritos apresentam uma 
taxa de médico de família próxima dos 100%, por contraponto aos Centros de Saúde de 
Portimão (78,2%), Faro (64,2%), Olhão (49,8%), Loulé (45,1%), Lagoa (40,5%), Albufeira 
(47,9%), Lagos (34,5%), Tavira (30,5%) e Silves (27%)67. 

Em Portugal o número de pessoas sem médico de família, independentemente da 
nacionalidade, constitui um dos problemas centrais na universalidade do acesso ao sistema 
público de saúde. No sentido de minimizar este obstáculo foram criadas consultas de reforço, 
revelando, pois, a preocupação do sector em minimizar as dificuldades a este nível. Na 
Região Algarvia, registou-se entre 2000 e 2005 um acréscimo percentual anual dos utentes 
estrangeiros que usufruiriam deste tipo de consultas, a saber: 1,6% (2000); 2,8% (2002); e 
4,9% (2005)68.  

Constata-se que as consultas da saúde do adulto são as mais procuradas em detrimento de 
consultas de vigilância.  

Relativamente às Urgências Hospitalares, verifica-se que 9,3% do total das consultas 
realizadas em 2005 nos Hospitais da Região foram dirigidas à população estrangeira69. Note-se 
que o aumento das consultas ao longo dos anos não se revela significativo nos Hospitais da 
região. Os estrangeiros que mais recorrem aos Serviços de Urgência Hospitalares são oriundos 
de Inglaterra, Brasil, Ucrânia, Roménia e Alemanha.  

O Hospital do Barlavento Algarvio é aquele que evidencia uma maior procura deste tipo de 
serviços por parte da comunidade estrangeira (10,73% em 2005). As situações de orto-
traumatologia relacionada com a ocorrência de acidentes de trabalho, poderão ser as causas 
mais frequentes que levam a este tipo de população a recorrer às urgências hospitalares. 

Entre 2000 e 2005 verificou-se na Região Algarvia um aumento importante do número de 
nascimentos de crianças cuja mãe é estrangeira, atingindo, em 2005, 16% do total de nados 
vivos. Analisando a origem destas mulheres, de acordo com as 10+ nacionalidades, constata-
se que durante este período foram as Brasileiras, seguindo-se das Ucranianas, Romenas, 
Moldavas, Inglesas, Angolanas, Cabo Verdianas, Chinesas e Alemãs as mães estrangeiras que 
nos últimos anos no Algarve têm contribuindo para o aumento da natalidade70. 

No que concerne ao Estado de Saúde da população, Portugal ainda apresenta nalguns 
domínios vulnerabilidades superiores ao conjunto europeu. Em 2003, existiam em Portugal 
cerca de 37 casos de tuberculose por 100 000 habitantes face a 10,4 da UE15 e 7,8 casos de 
sida por 100 000 habitantes por relação a 1,61 da UE1571. 

Em 2005 existiam em média 60 casos de pessoas infectadas com sida por cada 100 000 
habitantes. Lisboa e Setúbal eram os distritos com maior número de casos vivos de sida por 
100 000 habitantes (108 e 107, respectivamente), seguindo-se os distritos do Porto e de Faro 
(71 e 54, respectivamente)72.  

Dados epidemiológicos mostram a vulnerabilidade da população estrangeira à infecção 
VIH/SIDA, observando-se que a proporção de novos casos em estrangeiros está a aumentar em 
Portugal. Um estudo elaborado em 2002 refere que dos casos de infecção com VIH/SIDA 
(20975), 9,7% (2040) são estrangeiros, particularmente africanos (83,2%)73.  

                                                 
67 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & RAP’s (Cf. Matriz de Indicadores). 
68 Fonte: SINUS/ARSA (Cf. Matriz de Indicadores). 

69 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & RAP’s (Cf. Matriz de Indicadores). 
70 Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Transnacional Lap’s & Raps (Cf. Matriz de Indicadores). 
71 Valores retirados do Relatório Provisório produzido no âmbito do Observatório da Coesão Social. 
72 Valores retirados do Relatório Provisório produzido no âmbito do Observatório da Coesão Social.  
73 Infecção VHI/SIDA – A situação em Portugal em 30/06/2002, Estudos de Caso de SIDA,CRS e PA com 

residência no distrito de Faro em 30/09/2002, CVEDT – Instituto Nacional de Estatística. 
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Na Região do Algarve contabilizaram-se de 2000 a 2005, 17274 casos de imigrantes infectados 
com HIV/SIDA, na sua maioria oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa - 
Cabo-Verde (25,9%), Angola (15,8%), Guiné Bissau (14,4%) -, seguido do Brasil (10,8%) e de 
Inglaterra (5,8%). Por outro lado, em relação ao estádio da doença à data da notificação dos 
indivíduos, verificava-se que, na Região, 51% da população africana apresentava critérios de 
SIDA, o que aponta para um diagnóstico tardio. 

A experiência migratória e as respectivas mudanças sociais daí advindas, e a condição socio-
económica poderão estar na origem da elevada incidência do vírus em determinadas 
comunidades, pelo que se deve ter em conta as características de cada comunidade: 

- Africana - mais antiga; factores culturais que dificultam a adesão à prevenção por via 
sexual e pela utilização de drogas endovenosas; imigração africana mais recente que 
poderá chegar já infectada, muitas vezes clandestina, não dominando a língua e só 
recorre aos serviços de saúde em situação de doença incapacitante ou gravidez por 
dificuldades de acesso ou medo de deportação; 

- Europa de Leste - muitas vezes clandestina; com dificuldade de acesso ou receio de 
recorrer ao SNS; ainda não infectada ou com infecção recente não sintomática ou não 
diagnosticada; pouco informada sobre HIV; com dificuldades linguísticas; constituída na 
sua maioria por jovens adultos saudáveis em elevado risco de contaminação por via 
sexual. 

No que concerne à tuberculose, Portugal em 2004, comparativamente com os restantes países 
da Europa, Portugal apresentava, em 2004, um elevado nível de estabilidade endémica, com 
um valor de casos de tuberculose notificados de 33,8 por cem mil habitantes75. Esta surge 
muitas vezes como infecção oportunista em indivíduos infectados com HIV/SIDA, a 
Tuberculose é uma das doenças que mais afecta a comunidade estrangeira76.  

A Região Algarvia apresentava entre 2002 e 2004 valores da taxa de incidência de tuberculose 
superiores aos valores nacionais, sendo que em 2004 a taxa de incidência era de 34,9 casos 
por cada 100 mil habitantes77. Destes, cerca de 23% eram estrangeiros oriundos de países com 
elevada prevalência de Tuberculose78.  

Portugal tem vindo a registar nos últimos anos uma subida assinalável no consumo de drogas 
ilícitas. Na Região Algarvia assiste-se também a um ligeiro aumento, uma vez que o número 
de utentes activos a frequentar as consultas de acompanhamento passou de 2 296 utentes em 
2000 para 2 846 em 200579. No entanto, o número de consumidores de substâncias ilícitas a 
frequentar as 1as consultas de acompanhamento tem diminuído anualmente, passando de 591 
consumidores em 2000 para 397 em 2005.  

Um Estudo elaborado entre 2002 e 2005, nos Concelhos de Castro Marim, Loulé, Portimão, 
Albufeira, Vila Real de Santo António, Alcoutim, Faro, Olhão e Tavira, concluiu que cerca de 
85% dos consumidores de substâncias ilícitas eram de nacionalidade portuguesa, enquanto 
14,8% correspondia à população estrangeira80.  

Analisando a percepção dos imigrantes que participaram nos Minis-Fóruns, sobre o acesso aos 
serviços públicos de saúde, constatou-se que, por comparação aos países de origem (em 
especial da Europa de Leste), valorizaram o sistema nacional de saúde em áreas específicas, 
como sejam a psiquiatria e os serviços relacionados com doenças do foro oncológico e 

                                                 

74 Fonte: SONHO / ARSA (Cf. Matriz de Indicadores). 

75 PTN – DGS, Março 2005. 

76 Ver Plano Nacional de Controlo da Tuberculose 

77 Fonte: ARS – Algarve (Cf. Matriz de Indicadores). 

78 Idem, idem. 

79 Fonte: IDT – Delegação Regional 

80 Fonte: IDT – Delegação Regional 
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HIV/SIDA. Destacaram ainda de forma positiva a intervenção de entidades do terceiro sector 
na qualidade e humanização dos serviços dirigidos aos doentes mentais.81 

Contudo, indicaram algumas fragilidades no acesso ao sistema público de saúde, 
particularmente: a inexistência de acesso directo a consultas de especialidade, gerando 
dificuldades de acesso público; a morosidade na obtenção de consultas de especialidade e de 
tempo de espera nas urgências do Hospital; e, a dificuldade na obtenção de médico de 
família. Pontualmente, referiram ainda as seguintes situações: solicitação de um contrato de 
trabalho para obtenção do cartão de utente; desvalorização dos sintomas por parte dos 
médicos de família; morosidade na elaboração de diagnósticos; dificuldade no apoio às 
grávidas; e falta de qualidade no atendimento em determinadas áreas. 
 
 
Protecção social 

 

A protecção social tem assumido no país um papel fundamental na melhoria do bem-estar das 
famílias. Contudo, os agregados familiares continuam a enfrentar dificuldades e a encontrar 
novos desafios resultantes, sobretudo, da dificuldade de conciliação entre a vida familiar com 
a actividade profissional.   

A garantia do acesso e a qualificação das respostas e serviços sociais, afigura-se um dos eixos 
fundamentais de apoio às famílias, particularmente as que possuem dependentes a cargo 
(crianças e grandes dependente, nomeadamente as pessoas idosas e com deficiência).  

Em 2001, a taxa de cobertura das respostas e serviços sociais de apoio às crianças e jovens e 
à população idosa apresentava nalguns concelhos da região valores bastante inferiores aos da 
média nacional (17,84% e 4,38%, respectivamente), a saber:  

- Equipamentos e serviços sociais para as crianças (amas e creches) – a taxa de cobertura era 
até 8,1 nos concelhos de Aljezur, Monchique e Vila do Bispo e entre 8,1-15,8% em Loulé, São 
Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António.   

- Equipamentos e serviços sociais de apoio a idosos – a taxa de cobertura era até 2,6% nos 
Concelhos de Castro Marim, Silves, Lagoa, Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão e entre 
2,6-3,9% em Loulé, Albufeira e Vila do Bispo. É de notar que alguns destes concelhos possuem 
predominantemente uma população idosa e foram classificados como territórios envelhecidos 
e economicamente deprimidos82. 

Em 2005, o número de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social portuguesa 
correspondia a um total de 7 951 556 indivíduos83, dos quais 406 484 eram cidadãos 
estrangeiros (5%). Entre 2000 e 2005, registou-se no país um aumento assinalável no número 
de pessoas singulares estrangeiras inscritas na Segurança Social – 1,8% (7 130 620, 2000) para 
5,1% (7 951 556, 2005). 

No Algarve, em 2005, o número de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social era 
de 335 550 indivíduos, correspondente a 4% do total de pessoas singulares inscritas na 
Segurança Social. Destes, cerca de 14% (47 610) eram estrangeiros.  

À semelhança do país, entre 2000 e 2005, registou-se um aumento expressivo do número de 
pessoas inscritas na Segurança Social na Região, particularmente dos cidadãos estrangeiros – 
5,2% (2000), 10,8 (2001), 11,7% (2003), 13,1% (2004) e 14,2% (2005), com destaque para os 
oriundos da Ucrânia, Brasil e Moldávia.  

                                                 

81 Lap’s & Rap’s – Mini-Fórum dos Imigrantes (CF. Anexo). 
82 Consultar: Instituto da Segurança Social.I.P (2005), Tipificação das situações de exclusão em Portugal 

Continental, Lisboa, ISS.IP, pp. 134  e 130. 

83 Fonte: IIESS, I.P. – Unidade de Estatística (8 Junho de 2006). 
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Eram os cidadãos oriundos da Ucrânia (21%), do Brasil (15%), da Moldávia (8%) e da Roménia e 
Reino Unido (7% respectivamente) os que, em 2005, registavam maior peso ao nível das 
inscrições na Segurança Social do Algarve, sobretudo os do sexo masculino (62,9%).  

Comparando o número de nacionais e estrangeiros inscritos na Segurança Social da Região por 
género, constatava-se uma significativa diferença entre géneros dos cidadãos estrangeiros: do 
total de portugueses inscritos em 2005, 51,9% eram mulheres e 48,1% homens, enquanto do 
total de cidadãos estrangeiros registavam-se 37,1% mulheres e 62,9% homens. 
Comparativamente aos Brasileiros e Ingleses inscritos na Segurança Social do Algarve, são os 
países do Leste da Europa os que apresentavam maior diferença em termos de distribuição 
por sexo: Moldávia (78% masculino e 22% feminino); Ucrânia (71% masculino e 29% feminino); 
Roménia (68% masculino e 32% feminino). 

Estabelecendo comparações entre nacionais e estrangeiros inscritos na Segurança Social da 
Região, em 2005, segundo o grupo etário, observava-se também neste domínio algumas 
diferenças, a saber: 

� Apesar da grande maioria dos inscritos nacionais e estrangeiros terem idades entre os 20-
60 anos, estes últimos assumiam maior expressividade neste grupo etário -  74,1% 
(nacionais) e 94,8% (estrangeiros); 

� Eram os nacionais com idades inferiores aos 20 anos que em maior percentagem se 
encontravam inscritos na Segurança Social – 10,1% face a 2,3% -, assim como com idades 
superiores aos 60 anos – 15,9% face a 2,9%. 

Ao efectuar uma análise mais fina, através da observação dos dados relativos às diversas 
prestações sociais84, constatava-se também algumas diferenças quer entre nacionais e 
cidadãos estrangeiros, quer entre as comunidades estrangeiras. 

Em Dezembro de 2005, 303 306 beneficiários encontravam-se a receber a Prestação de 
Desemprego no país, dos quais cerca de 4% eram estrangeiros. Na Região do Algarve, 
registavam-se 8 967 beneficiários, dos quais 13% eram estrangeiros.  

A variação mensal do número de beneficiários da Prestação de Desemprego na região ao longo 
de 2005, acompanhou a sazonalidade que caracteriza a região. Enquanto nos meses de Julho 
a Outubro se registou uma ligeira diminuição percentual dos beneficiários quer nacionais quer 
estrangeiros a receber a referida prestação, nos restantes meses o valor percentual era 
superior, constatando-se-lhe uma estabilização, particularmente entre os nacionais. Do total 
de cidadãos estrangeiros que em 2005 beneficiavam mensalmente desta prestação na Região, 
destacam-se em maior percentagem os brasileiros (19,9%), ucranianos (23,8%), seguindo-se os 
angolanos (8,5%), moldavos (6,5%) e russos (4,9%). 

Relativamente ao Subsídio de Doença, em Dezembro de 2005, 116 553 beneficiários em 
Portugal recebiam esta prestação, da qual cerca de 3% eram estrangeiros. No Algarve, no 
mesmo mês de referência, registou-se um total de 3 160 beneficiários a usufruir deste 
subsídio, dos quais cerca de 10% eram estrangeiros – sobretudo da Ucrânia (21,4%), do Brasil 
(11,5%), de Angola (11,2%), da Moldávia (7,9%) e da Roménia (7,6%)85.  

Em Dezembro de 2005, cerca de 8 605 beneficiários recebiam o Subsídio por Maternidade no 
país, 7% eram estrangeiros. Na Região do Algarve, tendo por referência o mesmo mês de 
análise, registou-se um total de 322 beneficiários, dos quais 16,5% eram estrangeiros. Este 

                                                 

84 As prestações sociais têm como finalidade proteger os trabalhadores, as famílias e as pessoas em 
situação de carência. Estas prestações são concedidas nas situações de encargos familiares, doença, 
maternidade, paternidade e adopção, desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, 
bem como em situações de deficiência, dependência e carência económica e social.  

85 Nota: Os valores apresentados incluem a Concessão Provisória de Subsídio por Doença, Subsídio por 
Doença, Subsídio por Doença Profissional e Subsídio por Tuberculose. As prestações atribuídas por 
motivo de Doença Profissional, destinam-se a assegurar a reparação da doença constante da Lista das 
Doenças Profissionais, contraída pelo trabalhador por exposição ao risco da actividade profissional, 
ambiente e técnicas do trabalho. O acesso à protecção depende de certificação de doença 
profissional, por parte do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais. 
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valor relaciona-se certamente com o aumento do número de nascimentos, que tem vindo a 
registar-se nas comunidades estrangeiras residentes na Região.  

Note-se que, em 2006, o Estado Português veio reconhecer o acesso às prestações familiares a 
crianças e jovens habilitados com títulos válidos de permanência em território nacional ou 
respectivas prorrogações86, que até então abrangia somente os cidadãos estrangeiros 
habilitados com título válido de autorização de residência.87 Neste sentido, é expectável um 
aumento do número de beneficiários, por exemplo, a receber o subsídio de maternidade.  

Em 2005, cerca de 202 101 indivíduos encontravam-se a receber o Rendimento Social de 
Inserção (RSI)88 no país, representando os nacionais 98,3% e os estrangeiros 1,7%. Na região do 
Algarve, eram 10 668 os beneficiários do RSI, dos quais 1,9% tinham nacionalidade 
estrangeira. Do total de requerimentos de RSI avaliados pelo Centro Distrital de Segurança 
Social de Faro em 2005, registou-se uma taxa de 46,5% requerimentos deferidos e de 53,6% 
requerimentos indeferidos. Os nacionais foram os que tiveram mais requerimentos deferidos 
(46,5%), comparativamente aos estrangeiros (43,7%). 

Considerando o índice de privação dos cidadãos estrangeiros referido anteriormente e a 
natureza desta prestação, é de notar que uma pequena percentagem de população 
estrangeira acede a esta prestação, apesar de um número assinalável de pessoas recorrer à 
mesma.   

À semelhança do que sucede no país, a maioria dos beneficiários do RSI na Região 
pertenciam, em 2005, ao sexo feminino, 52,9%%, nacionais e 59,1%, estrangeiros face a 47,1% 
e 40,9% do sexo masculino, respectivamente. Comparando as diferença entre nacionais e 
estrangeiros em termos etários, constatava-se uma maior percentagem de beneficiários 
estrangeiros com idades entre os 40 e os 60 anos a receber o RSI (33,7% face a 26,5%), 
enquanto se registava em termos percentuais um maior peso de nacionais com idades 
inferiores aos 20 anos (44% e 31,1%) e com idades superiores aos 60 anos (12,4% face a 9,1%). 

De acordo com um levantamento realizado em 2004 referente aos atendimentos de Acção 
Social efectuados no CDSS de Faro89 a indivíduos e famílias imigrantes e em situação de asilo, 
concluiu-se que do universo dos indivíduos atendidos, a maioria: eram homens (63%); tinham 
idades entre os 30 e os 40 anos (43%); encontravam-se em situação de desemprego (74%) e 
estavam em situação irregular no país (46%). Foram os indivíduos oriundos da Alemanha e do 
Brasil os que mais recorreram aos serviços, seguindo-se os provenientes dos PALOP 
(particularmente de Cabo Verde e Guiné-Bissau) e da Europa de Leste (Roménia e Ucrânia). 
As carências económicas, a precariedade habitacional e o desemprego foram as principais 
problemáticas indicadas na procura destes serviços. Os apoios concedidos direccionaram-se 
sobretudo para alimentação e pagamento de transportes. 

                                                 
86 Decreto-Lei n.º 41/2006, de 21 de Fevereiro. 
87 Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto. 

88 É acessível por qualquer indivíduo, independentemente da nacionalidade, que resida legalmente em 
Portugal. De acordo com o n.º 1, do artigo 4º-A, do Decreto-Lei n.º 42/ 2006, de 23 de Fevereiro, 
consideram-se equiparados a residentes legais, os estrangeiros detentores de autorização de 
residência, de autorização de permanência, de visto de trabalho, de visto de estada temporária e de 
prorrogação de permanência válidos, desde que se encontrem em território nacional e nele tenham 
permanecido, com qualquer um dos títulos atrás mencionados, pelo menos, nos últimos três anos. 

89 Orientação Técnica nº 32/ 2006 - Conselho Directivo do ISS, I.P.: Existem três tipos de situações a 
distinguir no atendimento de cidadãos estrangeiros. Aqueles que se encontram em situação (i) legal 
(de acordo com a Lei dos Estrangeiros), (ii) regular (por aguardarem decisão sobre processos de 
prorrogação de autorização de permanência ou de renovação de autorização de residência) e (iii) 
irregular (face à lei da imigração). Nas duas primeiras situações, os serviços deverão conceder o apoio, 
quer se trate de prestações pecuniárias (subsídios eventuais), quer do acesso a serviços e 
equipamentos sociais, desde que as disponibilidades financeiras dos serviços e a extensão da rede de 
serviços e equipamentos o permitam. Na última situação, e sem prejuízo das acções tendentes a 
resolver a ilegalidade da permanência, que incubem às entidades competentes, não podem os serviços 
da Segurança Social, deixar de prestar auxílio de emergência que se revele adequado e proporcionado. 
Assim, mesmo sendo situações de intervenção extraordinárias, deverão os serviços assegurar o apoio 
que, em cada circunstância, seja considerado adequado.  
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Também neste domínio os imigrantes que participaram nos Mini-Fóruns apresentaram uma 
percepção tendencialmente negativa, especificamente no acesso e garantia dos direitos.  

Por exemplo, os participantes Ucranianos apesar de valorizarem a possibilidade de acesso à 
reforma, por descontarem para a Segurança Social Portuguesa, consideram um factor de 
descriminação as reformas serem pagas posteriormente pelos países de origem, assim como o 
facto de não serem contabilizados os anos e os descontos efectuados em Portugal90.  

Outros constrangimentos no acesso aos direitos e aos serviços de Protecção Social, foram, de 
forma global, destacados pelos imigrantes dos Mini-Fóruns: mau funcionamento dos serviços 
de fiscalização da Segurança Social, na medida em que persistem sistematicamente os 
problemas de não pagamento das prestações obrigatórias por parte do patronato; dificuldade 
em obter uma vaga nos equipamentos e serviços sociais, particularmente as Creches e 
Infantários; mensalidades elevadas das Creches e Infantários; incompatibilidade do período e 
horários de funcionamento das Creches e Infantários com a vida profissional, especialmente o 
encerramento destes equipamentos em Agosto; dificuldade na obtenção de prestações de 
abono de família para crianças filhas de imigrantes, nascidas em Portugal; falta de 
informação global e as condições em que a população imigrante pode ter acesso às prestações 
e programas existentes, o que conduz ao desconhecimento por parte dos imigrantes de várias 
medidas, nomeadamente do Rendimento Social de Inserção; dificuldade de acesso à 
informação sobre os seus direitos, ao nível da Protecção Social. 
 
 

                                                 
90 Cf. Anexo I – Mini-Fóruns, Síntese dos Resultados. 
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PARTE II 
 Estratégia Regional, Medidas|Instrumentos, Metas e Indicadores  

 
Assumindo o compromisso de promover a redução da pobreza e da exclusão social dos 
cidadãos residentes na região, particularmente dos cidadãos imigrantes, o Plano Regional do 
de Acção para a Inclusão do Algarve 2007-2009 propõe uma estratégia que assenta na garantia 
do acesso aos direitos, aos recursos, aos bens e aos serviços e na igualdade de oportunidades, 
contribuindo para uma sociedade com melhor qualidade e coesão social.  

O Algarve é uma das regiões do país com maior expressão de cidadãos estrangeiros residentes, 
oriundos de várias nacionalidades. As vulnerabilidades com que estes cidadãos são 
confrontados, tendo por referência a terceira prioridade do Plano Nacional de Acção para a 
Inclusão 2006-2008 e as orientações do Plano para a Integração dos Imigrantes 2007-2009, 
justificou, nesta fase91, a focalização do Plano Regional no combate às situações de 
discriminação, exclusão social e pobreza nestes cidadãos. 

À semelhança do Plano Nacional de Acção para a Inclusão, os princípios subjacentes a esta 
estratégia são os seguintes: 

� A consagração do direito de cidadania, extensível a todas as pessoas legalmente 
residentes no país, que postula exercícios aos direitos cívicos e de acesso a bens e 
serviços, como o trabalho, educação, habitação, apoios básicos de inserção, participação 
na vida social e cultural; 

� A igualdade de oportunidades, como forma de garantia do exercício dos direitos 
humanos quer na esfera pública quer privada;  

� A Territorizalização - como aproximação e adequação as especificidades locais, criando 
dinamicas de potenciação dos recursos e das competências; 

� A responsabilização e a mobilização do conjunto da sociedade e de cada pessoa no 
esforço de combater situações de exclusão e de pobreza, com especial enfoque na 
contratualização das respostas de protecção social; 

� A integração e a multidimensionalidade, entendidas como convergência de sinergias e a 
congregação dos recursos, particularmente no que se refere às medidas económicas, 
sociais e ambientais, com a finalidade de promover o desenvolvimento e a promoção das 
comunidades locais; 

                                                 
91 É uma finalidade e, consequentemente um produto, que decorre da parceria com a Quartier en Crise 
no âmbito do projecto europeu “Developing a Methodological Framework for Developing Local and 
Regional Plans for Social Inclusion”, entre 2005 e 2007. Por se tratar de um projecto e dado o seu 
carácter experimental, decidiu-se, em Fevereiro de 2006, que os parceiros focalizariam a elaboração do 
Plano numa das seguintes prioridades definidas pela Comissão Europeia: (i) Promover o investimento e a 
criação de medidas activas no mercado de trabalho de acordo com as necessidades dos que enfrentam 
maiores dificuldades no acesso ao emprego; (ii) Assegurar a adequabilidade e o acesso dos sistemas de 
protecção social a todos e que estes garantam incentivos efectivos de trabalho para aqueles que podem 
trabalhar; (iii) Aumentar o acesso das pessoas mais vulneráveis e em maior risco de exclusão social a 
uma habitação condigna, a serviços de saúde de qualidade e a oportunidades de formação ao longo da 
vida; (iv) Desenvolver um esforço concertado com vista à prevenção do abandono escolar precoce e à 
promoção da transição eficaz / adequada da escola para o mercado de trabalho; (v) Priorizar a 
eliminação da pobreza e exclusão social das crianças; (vi) Direccionar a redução da pobreza e da 
exclusão social para os emigrantes e minorias étnicas. 
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� A articulação adequada entre a universalidade e a diferenciação positiva, o que 
significa a garantia de que, no cumprimento dos objectivos de inclusão social, todos os 
cidadãos nacionais e estrangeiros são efectivamente tratados como iguais na base da 
diversidade das suas situações e necessidades e em relação com os recursos e às 
oportunidades; 

� O Interculturalismo para assegurar que a região do Algarve é uma sociedade intercultural 
que promove a equidade, respeito e comunicação entre as várias comunidades existentes 
no território. 

Implícita a esta estratégia regional encontra-se uma múltipla orientação para o combate à 
pobreza e a todas as formas de exclusão, promovendo o desenvolvimento socio-económico, 
educacional e qualificante dos cidadãos, para prevenir os riscos que estes enfrentam e 
actuando nas situações de vulnerabilidade.   

É uma estratégia que possui ainda uma abordagem holistica92 recomendada pela União 
Europeia, à semelhança do que também foi desenvolvido no Plano de Integração de 
Imigrantes. 

De acordo com os problemas estruturais e conjunturais anteriormente identificados, por um 
lado, e a estrutura administrativa do país, por outra, apresentam-se quatro grandes desafios 
para a Região do Algarve no domínio da Inclusão Social: 

A. Reduzir a pobreza e a exclusão social dos cidadão residentes na região, garantindo 
que as medidas|instrumentos nacionais e regionais sejam efectivamente 
implementadas e monitorizadas; 

B. Melhorar o acesso dos cidadãos imigrantes aos direitos e serviços;  

C. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos imigrantes, particularmente 
através do aumento da qualificação dos colaboradores e da disponibilização de 
informação sobre os seus direitos e deveres às diversas medidas de política nacional e 
regional; 

D. Contribuir para a concepção e/ou adequação de medidas de política ao nível 
nacional.  

Importa, pois, responsabilizar e mobilizar territorialmente toda a sociedade para ultrapassar 
as discriminações e a exclusão social dos cidadãos, nomeadamente dos imigrantes, activando 
um conjunto de medidas de política e instrumentos integrados de carácter preventivo e 
reparador, que apontem para a inclusão social, garantido, deste modo, que a universalidade 
dos direitos e a cidadania sejam cada vez mais uma realidade extensível a todos os cidadãos 
residentes na Região. 

As medidas| instrumentos inscritos no Plano enquadram-se, então, nos seguintes domínios de 
intervenção: (i) informação, formação e sensibilização para os direitos dos imigrantes e 
combate à discriminação, traduzindo-se num reforço no investimento nos sistemas e suportes 
de informação úteis para estes cidadãos; (ii) educação, qualificação e emprego, investindo-se 
no ensino da língua e cultura portuguesa, em acções de formação e de integração 
profissional; (iii) respostas e serviços mais adequados e integrados dirigidos às necessidades 
dos cidadãos imigrantes, através da criação de interfaces de respostas e suporte integrado 
entre os cidadãos imigrantes e a administração pública regional e local. 

Considerando o compromisso assumido por Portugal na adopção de objectivos comuns para a 
inclusão Social e pelo facto destes procurarem produzir um impacto decisivo na redução da 
exclusão social e pobreza, as medidas|instrumentos existentes e a propor, que de seguida se 
apresentam, procuram contribuir de forma evidente para o seu alcance. Em suma, além de se 

                                                 
92 “Nas suas comunicações de 2000 e 2001 relativas às políticas comunitárias em matéria de imigração, a 
Comissão apontou a necessidade de uma abordagem holística que “tivesse em conta não apenas os 
aspectos económico e social da integração, mas também as questões relativas à diversidade cultural e 
religiosa, à cidadania, à participação e aos direitos políticos.” (Imigração, integração e emprego, 
COM(2003) 336 final) 
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procurar trabalhar conjuntamente com a administração central para a mesma finalidade, 
espera-se simultaneamente alcançar na região uma efectiva melhoria na qualidade de vida 
dos cidadãos residentes na região, particularmente dos cidadãos imigrantes.  
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MEDIDAS | INSTRUMENTOS E METAS EXISTENTES PARA A REGIÃO93 

 

a. Garantir o acesso universal aos recursos, direitos e serviços necessários a participação 
na Sociedade, prevenindo e combatendo a exclusão e lutando contra todas as formas 
de discriminação a ela conducentes (OBJECTIVO COMUM EUROPEU) 
 

Universais  
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)94 Indicador (Meta)95 

Gabinete do Utente 
- Programa 
SIMCIDADÃO/ 
Serviço Social 
(ARS do Algarve, 
MS) 

Utentes do SNS 

 
 • Nº de utentes imigrantes 

atendidos no Serviço Social da 
Região; 

• Nº de exposições registadas 
por imigrantes na Região; 

• Nº de exposições resolvidas 
pelo GU da Região 

Plano de Formação 
para a 
Interculturalidade 
dos profissionais do 
Sistema Nacional de 
Saúde 
(ARS do Algarve, 
MS) 
 

Profissionais de 
Saúde de 

Centros de 
Saúde e 
Hospitais 

 

 • N.º de profissionais de saúde 
com formação diferenciada em 
"abordagem e atendimento dos 
Imigrantes", nos distritos de 
maior densidade demográfica 
de imigrantes 

• N.º de acções de formação 
para os profissionais de saúde 
na área da medicina tropical 

Promover 
intervenções 
prioritárias a grupos 
populacionais 
específicos 
(ARS do Algarve, 
MS) 

Jovens 
Cidadãos 
imigrantes 

Toxicodepende
ntes 

 

  

Plano Nacional de 
Vacinação (2000/ 
2001) 
(ARS do Algarve, 
MS) 
 

Cidadãos em 
geral  

Aumentar, face a 2006, a 
cobertura vacinal dos 
cidadãos nos Centros de 
Saúde da Região 
 

• Taxa de cobertura vacinal por 
tipo de vacina, segundo a 
nacionalidade 

                                                 
93 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para 

o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos vários Planos Nacionais e a documentos 
internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não 
esteja identificada uma meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades 
Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores definidos 
ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

94 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para 
o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos vários Planos Nacionais e a documentos 
internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não 
esteja identificada uma meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades 
Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores definidos 
ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

95 Os Indicadores apresentados por cada medida visam medir a execução das respectivas metas regionais 
inscritas no Plano. Embora estes indicadores sejam fundamentalmente os mesmos que se encontram 
definidos nos Planos Nacionais, estes encontram-se desagregados por Região e Nacionalidade, sempre 
que possível.  
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)94 Indicador (Meta)95 

Programa Nacional 
de Luta contra a 
Tuberculose 
(ARS do Algarve, 
MS) 

Grupos de 
maior riso 

(VIH+, 
toxicodependen
tes reclusos e 

cidadãos 
imigrantes) 

  

Rendimento Social 
de Inserção – RSI 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Pessoas em 
situação de 
carência 

económica 

Aumentar, em 2007, para 
80% a taxa de celebração de 
acordos de inserção na 
região 

• Evolução da taxa de 
celebração de acordos de 
inserção 

• Nº de beneficiários por sexo, 
idade e nacionalidade 

Programa para a 
Inclusão e para o 
Desenvolvimento – 
PROGRIDE 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Territórios 
(Medida 1) 

Crianças e 
Jovens em risco 

| Pessoas 
vitimas de 
violência 

doméstica; 
Sem-Abrigo  

(Medida 2) 

Acompanhar e monitorizar 
os projectos da medida 1  
(2) e da medidas 2 (2) em 
implementação na Região, 
até 2009  

• N.º de pessoas abrangidas na 
medida 1 e 2, por 
nacionalidade, sexo e idade 

Contratos de 
Desenvolvimento 
Social – CDS 

(CD de Faro| ISS.IP) 

População de 
áreas críticas 

metropolitanas 
e territórios 

economicament
e deprimidos e 
desertificados 

 • N.º de contratos realizados na 
região 

• N.º de utentes abrangidos, por 
sexo e nacionalidade 

Programa de 
Alargamento da 
Rede de 
Equipamentos 
Sociais – PARES 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Crianças 

Pessoas idosas 

Pessoas com 
deficiência 

 • N.º de novos equipamentos, 
por tipo de resposta social  

• N.º de lugares criados, por tipo 
de resposta social 

Licenciamento de 
Amas 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Crianças Aumentar, até 2007, 23% de 
lugares em Amas o que 
corresponde a 6% para o 
cumprimento da meta 
Nacional 

• % de lugares criados em 2007, 
face a 2006 (138) 

Listas Nacionais da 
Adopção 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Crianças e 
jovens em 
situação de 

adoptabilidade 
e candidatos à 

adopção já 
seleccionados 

Garantir, até 2009, a 
informação 
permanentemente 
actualizada sobre o n.º de 
crianças em situação de 
adoptabilidade e o n.º de 
candidatos seleccionados na 
Região, com vista a reduzir 
o período de tempo que 
decorre entre a definição 
da situação de 
adoptabilidade e a adopção 
decretada. 

• Tempo de espera de adopção 
das famílias e crianças 
institucionalizadas na Região 

• N.º de adopções 
concretizadas/ano na Região, 
por nacionalidade 

Programa de 
intervenção com 
famílias de crianças 

Famílias com 
crianças e 

jovens 

Garantir até 2009 a 
formação parental a 75% 
das famílias com crianças e 

• % de famílias qualificadas na 
Região 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)94 Indicador (Meta)95 

e jovens abrangidas 
por medidas de 
protecção 

(CD de Faro| ISS.IP) 

abrangidas por 
medidas de 
promoção e 

protecção em 
meio natural de 

vida 

jovens residentes na Região 
abrangidas por medidas de 
promoção e protecção em 
meio natural de vida 

Plano DOM 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Lares de 
Infância e 

Juventude - 
IPSS com ou 

sem acordos de 
cooperação ou 

de gestão 

  • N.º de protocolos 
estabelecidos na Região 

• N.º famílias abrangidas na 
Região, por nacionalidade 

• N.º e % de lares na Região com 
Plano  

• N.º e % de crianças e jovens 
em desinstitucionalização, por 
nacionalidade 

Plano de 
Intervenção 
Imediata 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Crianças e 
jovens 

acolhidas em 
instituições e 
em famílias de 
acolhimento 

  •  % de crianças e jovens cuja 
situação foi alvo de 
caracterização 

• N.º de crianças e jovens às 
quais foi aplicado o PII 

• N.º de crianças e jovens 
desinstitucionalizados 

Complemento 
Solidário para 
Idosos – CSI 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Pessoas idosas Garantir, até 2009, a todos 
os idosos da Região, com 65 
e mais anos e com baixos 
recursos, uma prestação 
monetária extraordinária, 
com vista a aumentar os 
seus rendimentos globais 

• N.º de beneficiários residentes 
na Região, por sexo, idade e 
nacionalidade 

Projecto-piloto de 
requalificação 
habitacional da 
população idosa 
(CD de Faro| ISS.IP) 

Pessoas idosas  • N.º de pessoas idosas 
abrangidas na região, por 
nacionalidade  

• N.º de habitações abrangidas 

Rede de Cuidados 
Continuados  

Integrados 

(CD de Faro| ISS.IP 
e ARS do Algarve) 

Cidadãos em 
situação de 

dependência, 
incluindo as 

pessoas idosas 

Implementar na Região a 
Rede de Cuidados 
Continuados, até 2007  

• N.º de camas contratualizadas  

• N.º de unidades de área de 
dia/promoção da autonomia 
contratualizadas 

• N.º de unidades de camas 
dedicadas aos cuidados 
paliativos contratualizados 

Sensibilizar e 
Formar os 
funcionários da 
Segurança Social 
para o acolhimento 
e integração dos 
imigrantes 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Técnicos do 
atendimento da 

Segurança 
Social  

Cidadãos 
imigrantes 

 • N.º de acções de formação 
realizadas na Região 

• N.º de formandos  

Rede de 
equipamentos pré-
escolar 

(DREAlg, ME) 

Crianças  • Taxa de cobertura, na Região 

Programa de 
Generalização do 

Alunos 1.º ciclo 
do ensino 

Garantir que 100% das 
Escolas do 1.º ciclo, da 

• N.º de crianças abrangidas na 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)94 Indicador (Meta)95 

Fornecimento de 
Refeições escolares 
aos alunos do 1.º 
ciclo do Ensino 
Básico 

(DREAlg, ME) 

básico 

 

região, oferecem a todas as 
crianças uma refeição 
escolar equilibrada, até 
2008 

 

região, por nacionalidade 

• Taxa de cobertura. 

Escola a tempo 
inteiro – Actividades 
de enriquecimento 
curricular (1.º Ciclo 
do ensino Básico) 

(DREAlg, ME) 

Alunos 1.º ciclo 
do ensino 

básico 

 

Adaptar os tempos de 
permanência das crianças 
nos estabelecimentos de 
ensino da região às 
necessidades das famílias, 
garantindo que os tempos 
são pedagogicamente ricos 
e complementares das 
aprendizagens associadas à 
aquisição das competências 
básicas. Das diversas 
actividades de 
enriquecimento curricular, 
desenvolvidas, pelo menos, 
até às 17.30h, são 
obrigatórias o inglês para os 
3.º e 4.º anos de 
escolaridade e o apoio ao 
estudo. 

• N.º de escolas da região 
abrangidas, por tipo de 
actividade 

• N.º de alunos da região 
abrangidos, por nacionalidade 

• Taxa de cobertura 

• N.º de Concelhos abrangidos 

• N.º de protocolos abrangidos 

Territórios 
Educativos de 
Intervenção 
Prioritária 

(DREAlg, ME) 

Alunos da 
educação pré-
escolar, dos 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos do ensino 
básico e ensino 

secundário 

 • N.º e % de alunos da Região 
abrangidos, por nacionalidade 

• N.º e % de alunos que 
concluem a escolaridade 
obrigatória com 
aproveitamento, por 
nacionalidade 

• N.º médio de parceiros por 
contrato programa 

Programa de Língua 
Gestual Portuguesa 

(DREAlg, ME) 

Crianças e 
jovens surdos a 
frequentarem 

estabeleciment
os de 

educação/ensin
o públicos da 
educação pré-
escolar, dos 
1.º, 2.º e 3.º 

ciclos do ensino 
básico e 

secundário. 

Garantir às crianças e 
jovens surdos o acesso à 
aprendizagem da língua 
gestual portuguesa nos 
estabelecimentos de 
educação/ ensino públicos: 
educação pré-escolar, 1.º, 
2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e do ensino 
secundário, até 2008. 

 

• N.º de crianças e jovens 
abrangidos na região 

• % de escolas públicas da 
Região com oferta de língua 
gestual portuguesa, por níveis 
e ciclos de ensino e NUTS II 

Percursos 
curriculares 
alternativos 

(DREAlg, ME) 

Alunos até aos 
15 anos de 

idade inclusive 

 

Assegurar, na Região, o 
cumprimento da 
escolaridade obrigatória a 
alunos até aos 15 anos de 
idade (inclusive) com 
insucesso escolar repetido 
ou risco de abandono 
escolar, até 2008. 

 

• N.º de escolas da Região 
abrangidas, por tipo de 
actividade 

• N.º e % de alunos da Região 
abrangidos, por nacionalidade 

• Taxa de cobertura 

• N.º de Concelhos abrangidos 

• N.º de protocolos abrangidos 
Inclusão digital 
junto de 

Crianças e 
jovens 

 • N.º de centros de inclusão 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)94 Indicador (Meta)95 

comunidades 
imigrantes, 
nomeadamente no 
âmbito do Programa 
Escolhas 
(ACIDI.I.P) 

digital criados, por Região 

 
 

Focalizadas 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)96 Indicador (Meta)97 

Promover o acesso 
dos imigrantes aos 
serviços de saúde 
(ARS do Algarve, 
MS) 
 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
inscrições no ano 
anterior, o nº de 
imigrantes inscritos nos 
Centros de Saúde 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
cobertura do ano 
anterior, a cobertura 
vacinal dos imigrantes 
nos Centros de Saúde 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
inscrições do ano 
anterior, o nº de 
mulheres imigrantes 
nas consultas de saúde 
reprodutiva, nos 
Centros de Saúde 

• N.º imigrantes inscritos nos 
Centros de Saúde 

• Taxa de cobertura vacinal dos 
imigrantes 

• N.º de campanhas de 
informação à mulher/homem 
imigrante sobre a existência 
gratuita de consultas de saúde 
reprodutiva (planeamento 
familiar e vigilância da 
gravidez)  

 

Promover a 
realização de 
acções de 
formação, educação 
e comunicação para 
combater a falta de 
informação dos 
imigrantes 
relativamente aos 
serviços de saúde, 
incentivando-os a 
utilizar o Serviço 
Nacional de Saúde. 

Cidadãos 
imigrantes  

Realização de 1 campanha 
regional com folhetos e 
cartazes.  
 

• Campanha realizada 

• N.º de folhetos e cartazes 
distribuídos na Região 

                                                 
96 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para 

o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos vários Planos Nacionais e a documentos 
internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não 
esteja identificada uma meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades 
Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores definidos 
ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

97 Os Indicadores apresentados por cada medida visam medir a execução das respectivas metas regionais 
inscritas no Plano. Embora estes indicadores sejam fundamentalmente os mesmos que se encontram 
definidos nos Planos Nacionais, estes encontram-se desagregados por Região e Nacionalidade, sempre 
que possível.  
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)96 Indicador (Meta)97 

(ARS do Algarve, 
MS) 

Apoio Humanitário a 
situações de 
pobreza extrema de 
Imigrantes 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Cidadãos 
imigrantes 

 • N.º de cidadãos imigrantes 
apoiados na Região  

Sensibilizar e 
Formar os 
funcionários da 
Segurança Social 
para o acolhimento 
e integração dos 
imigrantes 

(CD de Faro| ISS.IP) 

Técnicos do 
atendimento da 

Segurança 
Social  

Cidadãos 
imigrantes 

 • N.º de acções de formação 
realizadas na Região 

• N.º de formandos  

Formação 
Específica dos 
quadros dos Centros 
de Emprego para a 
Integração laboral 
dos Imigrantes 

(Delegação  do 
IEFP, I.P do 
Algarve) 

Cidadãos 
imigrantes 

 • Número de acções de 
formação de funcionários do 
IEFP, IP pela Bolsa de 
Formadores do ACIDI, IP 

• Número de formandos 

Cursos de formação 
de português 
técnico 

(Delegação  do 
IEFP, I.P do 
Algarve) 

Cidadãos 
imigrantes 

 • Número de módulos/ áreas 
disponibilizadas 

• Número de acções de 
formação 

• Número de formandos 

Português como 
Língua Não materna 
no Currículo 
Nacional 

(DREAlg, ME) 

Alunos 
estrangeiros 
cuja Língua 

Materna não é 
o Português 

 

 • N.º e % de equivalências 
atribuídas entre 2006-2008 na 
Região, por nacionalidade 

• N.º de alunos estrangeiros a 
frequentar o sistema educativo 
na Região, segundo o nível de 
ensino e NUTS II, por 
nacionalidade 

Projecto "SEF em 
Movimento" 
(Delegação 
Regional do 
Algarve do 
Serviço de 
Estrangeiros e 
Fronteiras) 

Cidadãos 
imigrantes 

 

Diminuir as situações de 
permanência irregular e 
acompanhar os casos 
classificados como 
humanitários, através do 
levantamento de 
necessidades e do 
atendimento dos cidadãos 
em postos móveis com 
informações gerais e 
recepção de pedidos  

• N.º de levantamento de 
necessidades 

• N.º de acompanhamento de 
casos classificados como 
humanitários 

Centro Nacional de 
Apoio ao Imigrante – 
extensão no Algarve 
(ACIDI, I.P.) 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
cidadãos que 

contactam com 
imigrantes 

Assegurar a criação da 
extensão CNAI no Algarve 
com a diversidade de 
gabinetes disponível em 
Lisboa e Porto, até 2009 

• Número de gabinetes abertos 
na Região 

• Número de atendimentos 
realizados na Região 

Rede de Centros 
Locais de Apoio ao 
Imigrante – CLAI 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
cidadãos que 

Assegurar a criação de dois 
novos CLAI no distrito de 
Faro, até 2009 

• Número de CLAI no Distrito de 
Faro 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)96 Indicador (Meta)97 

(ACIDI, I.P.) contactam com 
imigrantes 

• Número de atendimentos na 
Rede CLAI do Distrito de Faro 

• Avaliação externa da Rede 
CLAI do Distrito de Faro 

Rede Nacional de 
Informação ao 
Imigrante  
(ACIDI, I.P.) 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
cidadãos que 

contactam com 
imigrantes 

Reforçar na Região os 
serviços de informação 
prestados, quer pela via da 
linha SOS Imigrante, quer 
por o website, divulgação 
através dos média e 
publicação de novos 
folhetos, até 2009 

• Número de folhetos novos 
publicados e respectiva 
tiragem, por NUT II 

• Número de visitantes que 
consultam o website, que 
telefonam para o call center e 
número de atendimentos 
efectuados pelos mediadores 
culturais, por NUT II 

Combate à 
segregação espacial 
(ACIDI, I.P.) 

Cidadãos 
imigrantes e 

descendentes e 
situação de 

exclusão social 

Até 2009: 
¬¬¬¬ Reforçar na Região o 

investimento em 
Projectos Escolhas 
localizados em 
territórios segregados e 
estigmatizados, com 
incidência de 
população imigrante e 
seus descendentes.  

¬¬¬¬ Reforçar na Região as 
iniciativas do ACIDI 
junto das comunidades 

• N.º de projectos Escolhas em 
territórios segregados, por 
NUT II 

• N.º de iniciativas ACIDI junto 
das comunidades, por NUT II 

Combate à exclusão 
social dos 
descendentes de 
imigrantes  
(ACIDI I.P.) 

Descendentes 
de imigrantes 

 • N.º de projectos Escolhas com 
descendentes de imigrantes no 
seu público-alvo, por NUT II 

• N.º de destinatários 
descendentes de imigrantes 
abrangidos no Programa 
Escolhas, por NUT II 

• N.º de peças de comunicação 
sobre integração dos 
descendentes 

Materiais 
interculturais 
(ACIDI, I.P.) 

Alunos 
estrangeiros e 

nacionais 

Produzir e disseminar nas 
escolas da Região materiais 
pedagógicos e de formação, 
até 2009 

• N.º de escolas abrangidas, por 
NUT II 

• N.º de alunos que recorrem 
aos materiais disponíveis, por 
NUT II 

Cooperação com 
organizações da 
sociedade civil 
(ACIDI, I.P.) 

Associações de 
imigrantes 

 • N.º de Associações de 
imigrantes envolvidas, por NUT 
II 

• N.º de pessoas apoiadas, por 
NUT II 

Associativismo 
junto das 
comunidades 
imigrantes (ACIDI, 
I.P.) 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
associações de 

imigrantes 

 • N.º de folhetos de incentivo ao 
associativismo imigrante 
distribuídos, por NUT II 

• N.º de peças de comunicação 
tendo em vista a promoção do 
associativismo através dos 
media, por NUT II 

Campanhas de 
divulgação de novas 

Cidadãos 
imigrantes e 

 • N.º de acções de formação, 
por NUT II 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)96 Indicador (Meta)97 

leis - Lei da 
Nacionalidade e Lei 
de imigração 
(ACIDI, I.P.) 

cidadãos que 
contactam com 

imigrantes 

• N.º de folhetos e cartazes 
distribuídos, por NUT II 

• N.º de peças de comunicação, 
por NUT II 

 
 

b. Garantir a inclusão social activa de todos os cidadãos, promovendo a participação no 
mercado de trabalho e combatendo a pobreza e a exclusão (OBJECTIVO COMUM EUROPEU) 

 
Universais 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)98 Indicador (Meta)99 

Micro-crédito 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

Desempregados  Número de beneficiários 
abrangidos na região, por sexo e 
nacionalidade 

UNIVA - Unidades 
de Inserção na Vida 
Activa 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

Jovens 
 

 

Durante o ano de 2007, abranger 
9 UNIVAS, na região. 
 
 
 
 

• Número de UNIVA na rede 

• Número de utentes 
estrangeiros na rede UNIVA 

Programa de 
Intervenção 
Mercado de 
Trabalho Inclusivo 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

Desempregados  • N.º de pessoas abrangidas em 
acções de formação na 
Região, por nacionalidade e 
sexo    

• N.º de pessoas colocadas no 
mercado de trabalho da 
Região, por sexo e 
nacionalidade 

Iniciativa Novas 
Oportunidades 

(DREAlg, ME e 
(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

.Jovens com 
idade igual ou 
superior a 15 
anos e adultos 
com idade igual 
ou superior a 18 
anos, que não 
possuam o 4.º 
ano, o 6.º ou o 

Até 2007:  
¬¬¬¬ Abranger 357 jovens à 

procura do 1.º emprego e 
realizar 330.170 horas de 
formação em Cursos de 
Educação e Formação de 
Jovens (IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 80 jovens à 
procura do novo emprego e 

• N.º de jovens com ≥ 15 anos 
sem o 9º ano de escolaridade, 
por nacionalidade que 
frequentam cursos formativos 
de cariz vocacional 

• N.º de jovens abrangidos em 
cursos profissionalizantes na 
Região, segundo a 

                                                 
98 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para 

o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos vários Planos Nacionais e a documentos 
internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não 
esteja identificada uma meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades 
Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores definidos 
ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

99 Os Indicadores apresentados por cada medida visam medir a execução das respectivas metas regionais 
inscritas no Plano. Embora estes indicadores sejam fundamentalmente os mesmos que se encontram 
definidos nos Planos Nacionais, estes encontram-se desagregados por Região e Nacionalidade, sempre 
que possível.  
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)98 Indicador (Meta)99 

9.º ano de 
escolaridade 

 

realizar 19.237 horas de 
formação em Cursos de 
Educação e Formação de 
Jovens. (IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 623 adultos e 
realizar 609.293 horas de 
formação, em cursos de 
Educação e Formação de 
adultos (Cursos EFA).(IEFP) 

¬¬¬¬ Expandir a Rede de Centros 
de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de 
Competências (CRVCC). 
(IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 700 pessoas no 
processo de certificação de 
competências, através do 
Reconhecimento, Validação 
e Certificação de 
Competências (RVCC). 
(IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 945 jovens a 
realizar, um total de 1 023 
422 horas de formação em 
cursos de aprendizagem, 
realizados por gestão 
directa ou entidades 
externas (IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 14 adultos e 
realizar 6 569 horas de 
formação em cursos de 
educação e formação de 
adultos (EFA) para 
empregados (IEFP) 

nacionalidade  

• N.º de alunos em cursos 
profissionalizantes de dupla 
certificação (escolar e 
profissional) na Região, 
segundo a nacionalidade 

• N.º de Centros de 
Reconhecimento e Validação 
de Competências em 
funcionamento na Região 

• N.º de alunos por 
nacionalidade certificados na 
Região, através de processos 
RVCC 
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Focalizadas 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)100 Indicador (Meta)101 

Programa de 
Integração 
Profissional de 
Imigrantes com 
Licenciatura em 
Medicina 
(ARS do Algarve, 
MS) 

Cidadãos 
imigrantes com 
licenciatura em 

medicina 

 

 

 

 

 

 

• Nº de imigrantes licenciados 
em medicina integrados nos 
quadros do MS da Região 

UNIVA - Unidades 
de Inserção na Vida 
Activa 

Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, I.P 
& ACIDI, I.P.) 

Cidadãos 
imigrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Número de UNIVAS do CNAI 

• Número de utentes na rede 
UNIVA do CNAI 

• Número de UNIVA dinamizadas 
por Associações de Imigrantes 

• Número de utentes nas 
UNIVAS das Associações de 
Imigrantes 

Programa de 
Intervenção para 
Desempregados 
Imigrantes 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

Desempregados 
Imigrantes 

 • N.º de imigrantes integrados 
na região em acções de 
formação 

• Nº de acções desenvolvidas na 
Região 

• N.º de imigrantes integrados 
no mercado de trabalho na 
Região 

Portugal Acolhe 
(Delegação do 
IEFP, I.P do 
Algarve) 

Cidadãos 
imigrantes 

Abranger durante o ano de 
2007, 105 imigrantes no Algarve. 

 

• Número de formandos 
abrangidos 

Gabinete de Apoio 
ao Emprego (GAE) 
do CNAI 
(ACIDI, I.P.) 

Cidadãos 
Imigrantes 

 • N.º de atendimentos do GAE, 
por NUT II 

• Número de UNIVAS do CNAI, 
por NUT II 

• Número de utentes na rede 
UNIVA do CNAI, por NUT II 

• Número de empresas criadas a 
partir do Núcleo de Apoio ao 
Empreendedorismo, por NUT II 

 
 
 

                                                 
100 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para 

o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos vários Planos Nacionais e a documentos 
internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não 
esteja identificada uma meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades 
Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores definidos 
ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

101 Os Indicadores apresentados por cada medida visam medir a execução das respectivas metas 
regionais inscritas no Plano. Embora estes indicadores sejam fundamentalmente os mesmos que se 
encontram definidos nos Planos Nacionais, estes encontram-se desagregados por Região e 
Nacionalidade, sempre que possível.  
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MEDIDAS| INSTRUMENTOS E/OU METAS PROPOSTAS PELAS ENTIDADES DO NÍVEL 
REGIONAL102 

 

a. Garantir o acesso universal aos recursos, direitos e serviços necessários a participação 
na Sociedade, prevenindo e combatendo a exclusão e lutando contra todas as formas 
de discriminação a ela conducentes (OBJECTIVO COMUM EUROPEU) 
 

Universais 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

Rendimento Social 
de Inserção – RSI  

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Pessoas em 
situação de 
carência 

económica 

Garantir que, até 2009, todos os 
beneficiários do RSI da Região 
estabeleçam acordos de inserção 

 

• Evolução da taxa de 
celebração de acordos de 
inserção na Região; 

• Nº de beneficiários por sexo, 
idade e nacionalidade 

Contratos de 
Desenvolvimento 
Social – CDS 

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

População de 
áreas críticas 

metropolitanas 
e territórios 

economicament
e deprimidos e 
desertificados 

Estabelecer, até 2009, 3 
Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social na 
Região, nomeadamente nos 
seguintes territórios: 
1 em V. Bispo/ Aljezur/ 
Monchique; 1 em Alcoutim/ C. 
Marim; 1 em Silves 

• N.º de contratos realizados 
na região 

• N.º de utentes abrangidos, 
por sexo e nacionalidade 

Licenciamento de 
Amas 

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Crianças Aumentar, até 2009, 20% (cerca 
de 32) de lugares em Amas 

 

• Nº de lugares em Amas 
criados, até 2009 

• N.º de crianças abrangidas, 
por nacionalidade 

 
Flexibilizar os 
horários das 
respostas sociais 
para a infância 
(CD de Faro| 
ISS.IP) 

���� 

Famílias e 
Crianças 

¬¬¬¬ Garantir que, até 2009, 
100% (32) dos lugares em 
Amas a criar na Região 
tenham horário flexível 

¬¬¬¬ Alargar, até 2009, o horário 
de funcionamento (das 
07:30h às 21:00h) em 4 
creches de dois concelhos da 
Região 

¬¬¬¬ Garantir até 2009, o 
funcionamento durante o 
mês de Agosto, de 4 
creches, em dois concelhos 
da Região 

• Nº de lugares em Amas com 
horário flexível na Região, 
até 2009 

• Nº de creches com horário de 
funcionamento alargado (das 
07:30h às 21:00h), na Região, 
até 2009 

• Nº de creches em 
funcionamento durante o mês 
de Agosto, na Região, até 
2009 

Plano DOM 

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Lares de 
Infância e 

Juventude - 
IPSS com ou 

sem acordos de 
cooperação ou 

de gestão 

¬¬¬¬ Estabelecer, até 2008, 4 
Protocolos com IPSS, para 
implementar o Plano DOM, 
particularmente:  
 2 com a SCM Albufeira; 1 
com CASLAS; e 1 com a  
Casa Sta. Isabel  

¬¬¬¬ Estabelecer, até 2009, mais 
5 Protocolos com IPSS, para 
implementar o Plano DOM, 

• Nº de Protocolos 
estabelecidos em 2008 e em 
2009 

• N.º de crianças abrangidas, 
por sexo, idade e 
nacionalidade 

                                                 
102

 ����    Medida proposta (com possibilidade de ser alargada ao território nacional) 

��������    Meta proposta 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

particularmente com o 
Instituto D. Francisco 
Gomes, a Casa N. Sra. 
Conceição, o Centro Bem 
Estar N. Sra. Fátima, o  
Bom Samaritano e a  
Nossa Sra. Candeias, 
respectivamente 

Plano de 
Intervenção 
Imediata 

(CD de Faro| 
ISS.IP)  

�������� 

Crianças e 
jovens 

acolhidas em 
instituições e 
em famílias de 
acolhimento 

Garantir a continuação da 
aplicação do Plano de 
Intervenção Imediata, a 100% das 
crianças e jovens em 2008 e em 
2009 

 

• Nº de crianças e jovens 
abrangidas pelo Plano, por 
sexo, idade e nacionalidade, 
em 2008 e em 2009 

 

Projecto-piloto de 
requalificação 
habitacional da 
população idosa 
(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Pessoas idosas Financiar, até 2009, 20% das 
situações identificadas, para 
realizar intervenções em 
habitações de pessoas idosas com 
apoio domiciliário na Região, nos 
concelhos classificados como 
desertificados/ falta de 
condições habitacionais e com 
cobertura pelo SAD 

• Nº de intervenções 
realizadas/ financiadas até 
2009 

• N.º de pessoas abrangidas, 
por Concelho, sexo, idade e 
nacionalidade 

Rede de Cuidados 
Continuados 
Integrados 

(CD de Faro| 
ISS.IP e ARS do 
Algarve) 

�������� 

Cidadãos em 
situação de 

dependência, 
incluindo as 

pessoas idosas 

Garantir que, do universo dos 
utentes referenciados (e que 
reúnam condições para integrar 
as Unidades de Média e Longa 
Duração), 100% integrem as 
Unidades de Média e Longa 
Duração em 2008 e em 2009 

• Nº de utentes que integraram 
as Unidades de Média e Longa 
Duração em 2008 e 2009 

• Nº de utentes referenciados 
para integrar as Unidades de 
Média e Longa Duração, em 
2008 e 2009 

Territórios 
Educativos de 
intervenção 
prioritária 
(DREAlg, ME) 
�������� 

Alunos do 
Ensino Básico 

¬¬¬¬ Desenvolver, até 2009, dois 
contratos programa de 
carácter inovador que visem 
a melhoria da qualidade 
educativa e a promoção do 
sucesso escolar e do 
desenvolvimento 
comunitário  

• N.º de contratos programa 
implementados  

• N.º e % de crianças 
abrangidas, por nacionalidade 
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Focalizadas 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

Protocolo de 
articulação com o 
SEF para o 
encaminhamento 
dos cidadãos 
imigrantes aos 
Centros de Saúde 
da Região  

(ARS do Algarve, 
MS) 
���� 

Cidadãos 
imigrantes  

¬¬¬¬ Realizar, até 2009, um 
protocolo de articulação 
com o SEF da Região, no 
sentido do encaminhamento 
dos estrangeiros inscritos no 
SEF para os Gabinetes do 
Utente dos Serviços de 
Saúde, facilitando o 
acolhimento no SNS 

 

• Existência do protocolo 

• Número de imigrantes, por 
nacionalidade, idade e sexo, 
que se dirigiram ao gabinete 
de utente enviados pelo SEF e 
respectivas consultas/ 
encaminhamentos celebrados 

Folhetos 
Informativos sobre 
o acesso dos 
imigrantes aos 
serviços de saúde 

(ARS do Algarve, 
MS) 
���� 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 2008, 1 
folheto informativo do 
acesso ao sistema de saúde, 
traduzido em 3 línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, folhetos 
editados nos postos de 
atendimento dos Centros de 
Saúde, da Segurança Social, 
do SEF, Centros de Emprego, 
nos CLAIS e nas Associações 
de Imigrantes da Região 

• Nº de folhetos informativos 
criados e editados, até 2008 

• Nº de folhetos distribuídos, 
até 2009, por Entidade 

Observatório 
Regional de Saúde 
para o cidadão 
imigrante  

(ARS do Algarve, 
MS) 
���� 

Cidadão 
imigrante 

Criar, até 2009, um Observatório 
Regional de Saúde para o cidadão 
imigrante 

• Implementação do 
observatório 

• Relatórios desenvolvidos 

Apoio Humanitário 
a situações de 
pobreza extrema 
de Imigrantes 

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Cidadãos 
imigrantes 

Apoiar, até 2009, todos os 
imigrantes em situação de 
pobreza extrema na Região, que 
recorram aos Serviços de 
Atendimento de Acção Social 

 

• Nº de imigrantes em situação 
de pobreza extrema, por 
nacionalidade na Região, 
apoiados, até 2009 

• Nº de imigrantes em situação 
de pobreza extrema, por 
nacionalidade na Região, que 
recorreram aos Serviços de 
Atendimento de Acção Social, 
até 2009 

Guia de Recursos 
para a Inclusão 
dos imigrantes 
(CD de Faro| 
ISS.IP)   
���� 

Serviços locais 
do ISS.IP, do  

IEFP e do SEF; 
CLAIS; Centros 

de Saúde, 
Escolas, 

Municípios, e 
Associações 
locais que 

trabalhem com 
Cidadãos 

imigrantes. 

¬¬¬¬ Elaborar e editar em 2008 o 
Guia de Recursos para a 
Inclusão dos Imigrantes, que 
além do Português integra a 
tradução em 3 línguas 
Inglês, Ucraniano e Russo 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009,      2 
000 guias nos postos de 
atendimento da Segurança 
Social, nos CLAIS, no SEF, 
nos Centros de Emprego, nas 
Escolas e nas Associações de 
Imigrantes da região 

• Guia de Recursos para a 
Inclusão dos Imigrantes, 
elaborado e editado, até 
2008 

• Nº de Guias distribuídos, até 
2009 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

Folhetos 
Informativos sobre 
o acesso dos 
imigrantes a 
respostas no 
âmbito da 
protecção social 
(CD de Faro| 
ISS.IP) 
���� 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 2008, 1 
folheto informativo sobre as 
prestações, medidas e 
programas chave existentes 
no âmbito da Protecção 
Social, traduzido em 4 
línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 5 000 
folhetos por cada idioma 
editado, nos postos de 
atendimento da Segurança 
Social, do SEF, Centros de 
Emprego, nos CLAIS e nas 
Associações de Imigrantes da 
Região 

• Nº de folhetos informativos 
criados e editados, até 2008 

• Nº de folhetos distribuídos, 
até 2009 

Sensibilizar e 
Formar os 
funcionários da 
Segurança Social 
para o 
acolhimento e 
integração dos 
imigrantes 

(CD de Faro| 
ISS.IP) 

�������� 

Técnicos do 
atendimento da 

Segurança 
Social; pessoas 

imigrantes 

¬¬¬¬ Garantir até 2009 a 
realização de uma acção de 
formação a 75% dos 
colaboradores dos serviços 
de atendimento 
nomeadamente os que 
desempenhem funções na 
área do acolhimento e 
integração dos cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, oo Guia 
para a Cidadania a todos os 
colaboradores dos serviços 
locais de atendimento da 
Região e respectivas chefias 

• % de colaboradores dos 
serviços de atendimento, que 
frequentaram, até 2009, uma 
acção de formação na área 
do acolhimento e integração 
dos imigrantes 

• Nº de colaboradores dos 
serviços locais de 
atendimento da Região e nº 
de chefias a quem foi 
distribuído o Guia para a 
Cidadania 

Gabinete da 
Segurança Social 
no Centro 
Nacional de Apoio 
ao Imigrante 
(CNAI) do Algarve 
(CD de Faro| 
ISS.IP) 

���� 

Cidadãos 
imigrantes 

Criar, até 2009, um Gabinete da 
Segurança Social, no CNAI do 
Algarve 

 

• Existência do Gabinete da 
Segurança Social no CNAI do 
Algarve 

• N.º de atendimentos 
prestados, por nacionalidade, 
sexo e idade 

Formação 
Específica dos 
quadros dos 
Centros de 
Emprego para a 
Integração laboral 
dos Imigrantes 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

�������� 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Realizar, até 2009, uma 
acção de formação contínua, 
que assegure a formação 
específica de 14 Técnicos da 
Delegação Regional do 
Algarve do IEFP (2 Técnicos 
por Centro de Emprego e 
Centro Formação 
Profissional e 2 dos Serviços 
de Coordenação) 

¬¬¬¬ Assegurar, no âmbito das 
iniciativas do Ano Europeu 
para a Igualdade de 
Oportunidades, campanhas 
de sensibilização em 
cidadania e Igualdade na 
diversidade a desenvolver 
nos Centros de Emprego; 

¬¬¬¬ Assegurar, através de acções 
de formação de curta 

• Número de acções de 
formação de funcionários do 
IEFP, IP pela Bolsa de 
Formadores do ACIDI, IP 

• Número de formandos 
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Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

duração, que todos os 
Técnicos de Emprego tomem 
conhecimento da nova Lei 
da Nacionalidade e da 
Imigração 

Folhetos 
Informativos sobre 
o acesso dos 
imigrantes a 
respostas no 
âmbito do 
emprego e 
formação 
profissional 
(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 
���� 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 2008, 1 
folheto informativo sobre as 
prestações, medidas e 
programas chave existentes 
no âmbito do emprego e 
Formação Profissional, 
traduzido em 4 línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 5 000 
folhetos por cada idioma 
editado, nos postos de 
atendimento da Segurança 
Social, do SEF, Centros de 
Emprego, nos CLAIS e nas 
Associações de Imigrantes da 
Região 

• Nº de folhetos informativos 
criados e editados, até 2008 

• Nº de folhetos distribuídos, 
até 2009 

Abertura da Loja 
do Cidadão em 
Faro  
(Delegação 
Regional do 
Algarve do 
Serviço de 
Estrangeiros e 
Fronteiras) 
���� 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Abertura em 2007 da loja  
¬¬¬¬ Regularizar anualmente 

todas as situações 
documentais dos cidadãos 
estrangeiros em horário mais 
alargado e maior 
proximidade com os outros 
serviços/entidades 

• N.º de atendimentos e 
regularizações efectuadas 

 
 

b. Garantir a inclusão social activa de todos os cidadãos, promovendo a participação no 
mercado de trabalho e combatendo a pobreza e a exclusão (OBJECTIVO COMUM EUROPEU) 

 
Universais 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

Micro-crédito 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

�������� 

Desempregados Garantir, até 2009, que pelo 
menos 10% dos 
desempregados abrangidos 
pelo Programa, a nível 
regional, sejam estrangeiros  

• N.º de beneficiários 
abrangidos na Região, por 
sexo e nacionalidade 

Programa de 
Intervenção 
Mercado de 
Trabalho Inclusivo 

(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P) 

�������� 

Desempregados Garantir, até 2009, que pelo 
menos 10% dos 
desempregados abrangidos 
pelo Programa, a nível 
regional, sejam estrangeiros 
(CTE Faro – 7%, CTE Lagos – 
12%, CTE Loulé – 16%, 
Portimão – 10%, Vila Real De 
Santo António – 4%) 

• N.º de pessoas abrangidas em 
acções de formação na 
Região, por nacionalidade e 
sexo    

• N.º de pessoas colocadas no 
mercado de trabalho da 
Região, por sexo e 
nacionalidade 
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Focalizadas 
 

Medidas | 
Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) Indicador (Meta) 

UNIVA - Unidades 
de Inserção na 
Vida Activa 
(Delegação  
Regional do 
Algarve do IEFP, 
I.P & ACIDI, I.P.) 
�������� 

Cidadãos 
imigrantes 

Apoiar, até 2009, a criação de 
uma UNIVA, na área do Centro 
de Emprego de Loulé, 
preferencialmente no 
concelho de Albufeira 
(concelho com maior número 
de estrangeiros) 

• Número de UNIVA 
dinamizadas por Associações 
de Imigrantes ou pelo CNAI 

• Número de utentes nas 
UNIVAS dos CNAI e das 
Associações de Imigrantes 
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PARTE III  
Governação103  

 
“Garantir que as políticas de inclusão social são bem coordenadas e 
contam com o envolvimento de todos os níveis do governo e agentes 
pertinentes (incluindo as pessoas que vivem na pobreza), que são 
eficientes e integradas em todas as políticas públicas relevantes, 
designadamente as políticas económicas e orçamentais, de educação e 
formação e os programas dos fundos estruturais (nomeadamente do 
FSE)” (op.cit, C- OBJECTIVO COMUM DE INCLUSÃO SOCIAL) 

 
Conceber e implementar uma estratégia Regional para a inclusão social, implica o 
empenhamento, a concertação e a responsabilização partilhada de todos os organismos da 
administração regional e local, as autarquias, as associações locais, as instituições de 
solidariedade e as pessoas que vivem em situação de pobreza e de exclusão social, bem como 
uma coordenação adequada entre os diversos organismos aos diferentes níveis territoriais, 
nacional, regional e local.  
 
A mobilização das comunidades regionais e locais afigura-se determinante para produzir um 
impacto decisivo na redução da pobreza e da exclusão social quer nos territórios quer no país. 
 
O desfasamento entre os objectivos comuns europeus de inclusão social e a implementação 
das políticas, pese embora as Estratégias Europeias e Nacionais para a Inclusão Social serem 
desde o seu início implementadas pelo nível local, indicia que estas e as respectivas políticas 
não têm alcançado a eficácia e eficiência desejada, decorrente, entre outros factores, da 
fraca mobilização dos actores relevantes aos níveis regionais e locais para o alcance dessas 
estratégias.  
 
Neste sentido, a governação ao nível Regional e Local, procura assentar nos seguintes eixos-
chave:  
���� Melhorar a coordenação, quer entre as diferentes estruturas regionais e locais implicadas 

na concepção, implementação e monitorização das medidas de politica de combate à 
pobreza e à exclusão social, quer a articulação destas estruturas descentralizadas com a 
administração central;  

���� Formular ou adequar a estratégia regional e/ou local no combate à exclusão social e à 
pobreza, articulada ou consonante com as estratégias nacional e europeia;  

���� Garantir a implementação das medidas de políticas definidas ao nível nacional, 
reforçando o processo de articulação com a administração central;  

���� Garantir a mobilização e participação de todos os actores ao nível regional e local, 
incluindo as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, no processo de inclusão;  

���� Promover um melhor acesso à informação de todos os cidadãos sobre o processo nacional, 
regional e local de inclusão social e as medidas nele consubstanciadas. 

 
 
 
 
 

                                                 

103 Este ponto teve por referência as orientações apresentadas pela Comissão Europeia para a elaboração dos Planos Nacionais 
de Acção para a Inclusão Social 2006-2008: GUIDELINES FOR PREPARING NATIONAL REPORTS ON STRATEGIES FOR 
SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INCLUSION. 
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Processo de Concepção 
 
A coordenação da elaboração do Plano Regional de Acção para a Inclusão Social do Algarve 
2007-2009, foi cometida ao Instituto da Segurança Social, I.P, decorrente da parceria 
estabelecida, entre 2005 e 2007, com a Quartier en Crise e o Município de Veneza no âmbito 
do projecto transnacional “Developing a Methodological Framework for Developing Local and 
Regional Plans for Social Inclusion”104. 
 
Neste âmbito, o ISS.I.P assumiu as seguintes funções:  
(i) Estabelecer e coordenar a parceria intersectorial ao nível local; 
(ii) Desenvolver e implementar o plano de acção acordado com o Promotor do Projecto e 

restantes parceiros; 
(iii) Monitorizar o processo em curso de acordo com as metas e produtos estabelecidos 
(iv) Participar nas Reuniões do Steering Group e nas Peer Reviews. 
 
Em Janeiro de 2006, foi criado um Grupo local, intersectorial, que aceitou o desafio de iniciar 
o processo Regional de Inclusão Social. O grupo era composto por representantes de um 
conjunto de entidades da Região do Algarve, os quais desempenharam um duplo papel, o de 
representação de cada sector e o de membros da equipa técnica do projecto, a saber: Centro 
Distrital de Faro, ISS,I.P.; Direcção Regional de Educação do Algarve; Delegação Regional do 
Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; Administração Regional de Saúde do Algarve, 
I.P.; Delegação Regional do Algarve do Instituto de Emprego e Formação Profissional; e a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – e de âmbito Nacional - o 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural; Membros da Equipa Técnica do 
PNAI e do Instituto da Segurança Social.  
 
Para desenvolver todas as actividades e produtos inerentes à parceria estabelecida com a 
Quartier en Crise, o Grupo Local reuniu-se pelo menos uma vez por mês, ao longo de ano e 
meio. 
 
A actividade central do Grupo Local foi a elaboração do Plano Regional, no qual se destaca a 
construção dos seguintes sub-produtos: Matriz de Indicadores Regionais de Inclusão Social; os 
resultados dos Mini-Fóruns; a definição de uma estratégia e governação Regional; a 
concepção de medidas|instrumentos regionais; a definição de um sistema de monitorização e 
avaliação; proposta da estrutura metodológica para o acompanhamento, monitorização de 
avaliação do processo de inclusão social ao nível regional, articulada com o nível nacional e 
local. 
 
O Grupo Local desenvolveu ainda as seguintes actividades:  
(i) Análise e contributos nas várias versões do documento metodológico “Framework for 

Local and Regional Action Plans for Social Inclusion”, elaborado sob a coordenação do 
Promotor do Projecto; 

(ii) Participação em 4 Peer Reviews (PR): 
� Praga, 8-11 de Fevereiro 2006, com o objectivo de apoiar o desenvolvimento de uma 

estrutura e metodologia comum para desenvolver Planos Regionais/Locais de Acção 
para a Inclusão. A sua construção foi perspectivada como um processo contínuo e 
cumulativo; 

� Roma, 3 a 6 de Maio de 2006, sob o tema “A integração no Mercado de trabalho para 
grupos vulneráveis”; 

� Lisboa, 15 a 18 de Novembro 2006, sob o tema “A integração dos imigrantes, 
perspectivas como tratar este assunto no nível local”;  

� Veneza, 18-21 Abril 2007, com os sub-temas: “Serviços para as crianças” e “Serviços 
para as pessoas com deficiência”; 

                                                 

104 Para informações mais detalhadas sobre o projecto consultar: www.qec-eran.org/projects/lapsraps_PREW.htm e/ou 
www.pnai.pt 
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(iii)  Preparação e realização de apresentações nas Peer Reviews (PR), Conferência final e 
disseminação Regional do Projecto: 
a. “The portuguese approach” – ISS.I.P (10-11 Fevereiro 2006); 
b. “Immigrants' integration in the Portuguese Labour Market” – ACIDI.I.P. (5 e 6 Maio, 

2006); 
c. “Algarve Regional Action Plan for Social Inclusion” – ISS.I.P (17 e 18 Novembro, 2006); 
d. “Welcoming and Integrating: ACIME programmes to immigrants in Portugal” – ACIDI 

I.P. (17 e 18 Novembro, 2006); 
e. “Professional Immigrants Integration in Portuguese Society” – IEFP (17 e 18 Novembro, 

2006); 
f. “Study Visit: National Immigrant Support Centre” – ACIDI I.P. (17 e 18 de Novembro, 

2006) ; 
g. “Study Visit: Olaias neighborhood and local school" – ACIDI I.P. (17 e 18 de Novembro, 

2006);  
h. “Regional Action Plan for the Inclusion of the Algarve” – ISS.I.P (Conferência Final, 22 

de Junho, 2007); 
i. “Plano Regional de Acção para a Inclusão do Algarve 2007-2009” - ISS.I.P 

(Disseminação Regional do Projecto, 4 de Julho, 2007); 
(iv) Organização e participação na Peer Review em Lisboa entre os dias 15 e 18 de Novembro 

de 2006. 
 
Refira-se que a constituição de uma equipa intersectorial para elaborar o Plano foi um 
dispositivo fundamental, afigurando-se crucial a sua continuidade nas restantes fases do 
processo: implementação, monitorização e avaliação. 
 
Considerando o nível territorial de elaboração deste instrumento, o que significa dizer dada a 
maior proximidade com os cidadãos, decidiu-se estabelecer uma parceria com a Rede 
Europeia Anti-Pobreza – Núcleo de Faro, para realizar um conjunto de “Mini-fóruns de 
Imigrantes”105. Esta actividade desenvolvida pelo Grupo Local revelou-se da maior 
importância, na medida em que imigrantes de várias nacionalidades em situação de 
vulnerabilidade, residentes em diferentes localidades da Região, foram envolvidos na 
identificação dos vários problemas e necessidades que sentem em domínios como o acesso ao 
emprego e qualificação, educação, habitação, saúde, segurança social, legalização, entre 
outros, e apresentaram ainda algumas propostas para a resolução ou minimização dos 
problemas e necessidades identificadas. As vulnerabilidades identificadas pelos imigrantes nos 
Mini-Fóruns são parte integrante do ponto “situação das principais tendências e desafios” e 
algumas das medidas equacionadas tiveram em consideração as propostas apresentadas pelos 
participantes.  
 
Coordenação das Políticas 
 
Melhorar a coordenação política entre os vários organismos e estruturas regionais e entre os 
organismos da administração central e as estruturas do Estado afigura-se crucial para uma 
boa governação ao nível regional.  
 
Neste sentido, a coordenação do Plano e o Grupo Local congregaram sinergias em torno de 
uma finalidade comum – produzir um impacto significativo na redução da pobreza e exclusão 
social na Região, particularmente dos cidadãos imigrantes -, assegurando uma articulação 
estreita, por um lado,  com a  Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013 e, por 
outro, com os planos, programas e outras medida de política definidas ao nível nacional, 
particularmente com o Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2006-2008, o Plano  para a 

                                                 

105 Actividade promovida e organizada pela Rede Europeia Anti-Pobreza – Núcleo de Faro, em conjunto com as seguintes 
Entidades da Região: Associação Capela, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Lagoa e a Câmara Municipal de 
Silves, Centros Locais de Apoio ao Imigrante de Vila Real de Sto. António, Silves e Faro. Cf. Descrição da actividade e 
resultados em anexo II – processo dos Mini-Fóruns.  
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Integração dos Imigrantes 2007-2009, o Plano Nacional de Saúde e os Planos de Actividades 
anuais de cada Entidade.   
 
Garantir e assegurar a implementação das medidas de política definidas pela administração 
central, é uma condição inerente à articulação a estabelecer entre o nível central, regional e 
local. No entanto, foi-se mais longe, propondo-se à administração Central metas regionais 
para algumas das medidas existentes, com vista a adequá-las às especificidades da Região.  
 
Por outro lado, adoptando o princípio da subsidiariedade106, assumiu-se o compromisso na 
implementação de algumas medidas|instrumentos na Região, que de forma estratégica e 
integrada procuram ultrapassar algumas das vulnerabilidades identificadas e que poderão 
eventualmente ser transpostos para outras regiões, com problemas semelhantes, ou mesmo 
para o nível nacional. 
 
Implementação, mobilização e participação dos principais actores 
 
A recente legislação sobre a Rede Social (D-L n.º 115/2006, de 14 de Junho) descreve as redes 
sociais como o instrumento por excelência para a implementação das medidas de política e 
prevê a constituição de Plataformas Supra-Concelhias para melhorar, por um lado, a 
coordenação das políticas de inclusão social e, por outro, a capacidade de 
interlocução/articulação entre a administração local e central. 
 
A Plataforma Supra-Concelhia da Região do Algarve, já constituída, coordenada pelo Centro 
Distrital de Faro, ISS.I.P e composta por as Entidades Regionais do Grupo Local mencionadas 
anteriormente, todas as autarquias, as entidades privadas de solidariedade e as associações 
locais, afigura-se uma estrutura estratégica para no futuro: (i) conceber, implementar, 
monitorizar e avaliar um processo de inclusão social descentralizado ao nível regional e local 
e, consequentemente, este instrumento; (ii) melhorar o processo de comunicação concertado 
entre o nível local e central; (iii) influenciar na concepção de políticas nacionais e na locação 
de recursos, sustentando num diagnóstico rigoroso da região.  

                                                 

106 Princípio de subsidiariedade – Equilíbrio na partilha de responsabilidades das Entidades dos vários níveis territoriais – 
Nacional e Regional - no desenvolvimento da estratégia de inclusão social. 
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Divulgação da informação 
 
Com o objectivo de alcançar uma maior consciencialização colectiva das situações existentes 
na Região e da responsabilidade de todos os intervenientes na luta contra a pobreza e a 
exclusão social, é essencial a divulgação do Plano Regional de Acção para a Inclusão do 
Algarve 2007-2009 a todas as Entidades Públicas e privadas com intervenção nas acções de 
inclusão e aos cidadãos interessados. 
 
Neste sentido, este instrumento e respectivos resultados do projecto foram já apresentados 
no workshop “Perspectivas e Debates em torno de Planos para a Inclusão Social de âmbito 
Nacional, Supra-Concelhio e Concelhio”107, que ocorreu a 4 de Julho, no Centro Distrital de 
Faro. Além de alguns dos representantes máximos das Entidades que compõem o Grupo Local 
e respectivos membros, participaram também um conjunto de Entidades das estruturas 
regionais e locais que constituem a Plataforma Distrital de Faro (e consequentemente as 
Redes Sociais), a Governo Civil, associações locais, membros de outras Redes Sociais do País 
(enquanto Protectores sob o tema) e ainda a Coordenadora Nacional do Plano de Acção para a 
Inclusão Social.  
 

                                                 
107 Este Workshop, desenvolvido no âmbito do projecto transnacional “Isto Inclui-me: da participação à 
inclusão”, é da responsabilidade do Fórum Não Governamental para a Inclusão Social. São objectivos 
do Projecto: a) promover a descentralização da informação junto dos cidadãos relativamente aos 
fenómenos da Pobreza e da Exclusão Social; b) contribuir para um debate alargado, descentralizado e 
inclusivo dos destinatários das políticas de combate à pobreza e à exclusão social; c) sensibilizar a 
população em geral para as tendências da evolução dos fenómenos de pobreza e exclusão social em 
Portugal; d) divulgar o papel das organizações do 3º sector na operacionalização das medidas de 
combate à pobreza e à exclusão social.  
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O Plano Regional, assim como os conteúdos e resultados do projecto, serão ainda divulgados, 
pelo menos, nos seguintes sites: Instituto da Segurança Social, I.P (www.seg-social.pt); Plano 
Nacional de Acção para a Inclusão 2006-2008 (www.pnai.pt); Intranet da Segurança Social 
(web.seg-social.pt); e no sistema de informação da Rede Social (www.seg-
social.pt/redesocial). 
  
Até ao final de 2007, encontra-se assegurada a elaboração de dois artigos sobre o plano e 
resultados do projecto para a publicação periódica “Pré-Textos”, do Instituto da Segurança 
Social, I.P. 
 
 
Processo de monitorização e avaliação 
 
À semelhança do Plano Nacional de Acção para a Inclusão Social, o processo de monitorização 
e avaliação do Plano Regional de Acção para a Inclusão do Algarve tem por base um sistema 
de acompanhamento suportado por:  
(i) indicadores regionais de inclusão social, que asseguram a comparabilidade da evolução das 
situações de pobreza e exclusão social regional com Portugal e os Estados Membros, assim 
como com outras regiões ou locais (cf. Anexo I - Matriz de indicadores regionais de Inclusão 
Social);  
(ii) indicadores de acompanhamento da implementação das medidas de política, com vista a 
medir os progressos de execução das mesmas (Cf. Anexo III Listagem de Medidas| 
Instrumentos, metas e indicadores).  
 
Uma vez que o Plano Regional incorpora um número importante de medidas de política 
inscritas nos planos ou programas nacionais, optou-se pela utilização dos respectivos 
indicadores inscritos nesses instrumentos para monitorizar e avaliar a implementação das 
metas regionais, desagregando-os pelas variáveis região e nacionalidade. No que diz respeito 
aos instrumentos regionais propostos para implementação, foram definidos indicadores 
específicos para medir a sua execução. 
 
Com o objectivo de dar continuidade ao acompanhamento do processo de inclusão social 
regional, é decisivo que o Grupo Local e/ou a Plataforma Distrital do Algarve, sempre que 
necessário em articulação com as equipas técnicas do Programa da Rede Social e do PNAI, 
continuem a recolher a informação dos indicadores de fontes administrativas de cada sector e 
das estatísticas oficiais inscritos na Matriz de Indicadores Regionais de Inclusão Social, assim 
como a informação relativas à implementação das metas de medidas inscritas no Plano, 
utilizando para o efeito a “Ficha de recolha de informação – acompanhamento de 
medidas|instrumentos e metas” (Cf. Anexo IV). 
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PARTE IV  
Boas Práticas  

 
Boa Prática I 
 
Portugal Acolhe  
 
 
Introdução  
O Programa Portugal Acolhe visa promover junto dos trabalhadores imigrantes a aquisição de 
competências necessárias à sua inserção na sociedade portuguesa e, em particular, no 
mercado de trabalho, através designadamente, de uma formação em português básico e em 
cidadania. 
 
Desde 2001 que este programa é implementado no Centro de Formação Profissional de Faro 
em parceria com os outros Centros de Emprego da Região, abrangendo até Dezembro de 2006, 
447 formandos nas 34 acções de formação realizadas. Estas acções destinaram-se a 
empregados e desempregados e permitiram uma melhor inserção e/ou manutenção no 
mercado de trabalho.  
 
Assim, conclui-se que a participação na actividade produtiva por parte da população 
imigrante deve ser feita no respeito pelos normativos que regulam o funcionamento do 
mercado de trabalho, nomeadamente no que se refere à duração do trabalho, às 
remunerações, à protecção no emprego e à própria protecção social. 
 
Contexto 
 
O Programa PORTUGAL ACOLHE foi uma das primeiras medidas de um Programa mais vasto 
adoptado no âmbito da Política de Imigração, cuja coordenação, acompanhamento e 
avaliação competia à então Comissão Interministerial para o Acompanhamento das Políticas 
de Imigração (CIAPI), criada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 14/2001. 
Actualmente  compete ao Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
(ACIDI,IP) que gere o Plano para a Integração de Imigrantes – Resolução do Conselho de 
Ministros nº 63-A de 2007 de 3 de Maio (11 Ministérios envolvidos). 
 
Neste contexto foi conferida ao IEFP, a responsabilidade de operacionalizar as Medidas de 
formação preconizadas para este Programa, contando para a sua implementação, com  a sua 
Rede de Centros de Emprego e Formação Profissional, em associação com outros organismos 
com competência técnica e vocação específica para a integração de populações migrantes. 
 
O Programa foi implementado experimentalmente entre Julho e Novembro de 2001, através 
do desenvolvimento de acções-piloto realizadas em sete Centros de Formação Profissional de 
Gestão Directa do IEFP, entre os quais o Centro de Formação Profissional de Faro e 
abrangeram um total de 500 Formandos. Decorrida a fase  experimental foram definidas as 
regras para a passagem à generalização das Medidas de Formação e ao alargamento destas 
acções a toda a Rede de Centros do IEFP, que se iniciou em 2002.  
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Descrição da Iniciativa   
 
 
O objectivo global do Programa é o de desenvolver medidas de formação que promovam a 
capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa e o conhecimento dos direitos 
básicos, nomeadamente o  conhecimento dos direitos e deveres fundamentais à inserção dos 
imigrantes na sociedade portuguesa. 
 
Para o efeito possui três medidas de acção prioritárias: 
� Concepção, publicação e distribuição de um Guia de Acolhimento, disponibilizado em 

Português e em mais cinco línguas estrangeiras  (Ucraniano, Russo, Romeno, francês e 
Inglês);  

� Organização e desenvolvimento de acções de formação em Português Básico para 
estrangeiros, com a duração total de 150 horas (50 horas por cada nínel: 1 – Iniciação; 2- 
Consolidação; 3- Aprofundamento); 

� Organização e desenvolvimento de acções de formação para a Cidadania com uma 
duração de 12 horas. 

 
O número de acções a desenvolver e de formandos a abranger é previsto anualmente no Plano 
de Actividades do IEFP. 
 
Apesar do Programa ser implementado desde 2001 pelo Centro de Formação Profissional de 
Faro, em parceria com os outros Centros de Emprego da Região, o Centro de Emprego de 
Lagos desenvolve directamente acções de formação no âmbito deste Programa, desde 2006. 
De referir que, cerca de 12% dos desempregados inscritos neste Centro de Emprego são 
estrangeiros. 
 
 
Monitorização e Avaliação 
 
A monitorização e avaliação desenvolvida neste Programa, segue a metodologia utilizada 
noutras medidas promovidas pelo IEFP, a qual tem em conta, entre outros aspectos, as metas 
e orçamento previstos anualmente em sede no Plano de Actividades do IEFP.  
 
Refira-se que esta medida possui também a execução física e financeira autonomizada, para 
poder ser monitorizada individualmente. 
 
Anualmente realiza-se um Relatório de Actividades Nacional sobre o Programa, onde as 
contribuições de cada região se encontram autonomizadas.  
  
 
Resultados 
 
Quando o Programa surgiu registou-se uma elevada procura, justificada por ser um período de 
grande afluência de imigração. Desde então, têm-se mantido valores de execução média, uma 
vez que a Região do Algarve é uma das Regiões do país com grande atractividade para os 
imigrantes fixarem residência.   
 
A procura pelo Programa mantém-se, essencialmente, em concelhos onde se instalaram maior 
número de imigrantes, particularmente ligados ao sector da construção civil e da hotelaria e 
restauração.  
 
Embora seja uma medida muito conhecida e reconhecida pelos imigrantes na Região, 
constatam-se algumas fragilidades na sua operacionalização, destacando-se: acções com 
grupos heterogéneos em termos de língua de origem; horários das acções de formação pouco 
adequados e fraca frequência/insuficiência de transportes públicos para os formandos se 
deslocarem para as acções de formação; dificuldades de mobilização da população alvo e da 
sociedade civil(parcerias) no início do programa. 
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Para ultrapassar as fragilidades referidas foram desenvolvidas as seguintes iniciativas: 
organização das acções de formação em grupos semi homogéneos relativamente à língua de 
origem; contratação de formadores com domínio de várias línguas; realização das acções de 
formação em locais com proximidade das zonas de trabalho ou de residência dos formandos; 
implementação de horários diferenciados, considerando que alguns formandos possuem 
trabalhos por turnos em regime diurno ou nocturno; divulgação da iniciativa, junto de 
entidades/empresas com apetência para trabalhar com imigrantes e que já possuíam a 
prática de contratação destes trabalhadores. 
 
Para finalizar resta mencionar que a multiculturalidade/diversidade de formandos é 
essencial, pois permite a entreajuda entre formandos e formadores e afigura-se como uma 
oportunidade para a troca de experiências e de apoios entre pessoas que, embora possuam 
percursos diferenciados, vivenciam situações semelhantes. 
 
 
Boa Prática II 
 
Projecto Arnaró Proect  
 
 
Introdução  
 
O projecto Arnaró Proect, cujo significado é “Nosso Projecto” pela simbologia da mistura do 
romanês com a língua eslava, foi promovido pela Divisão de Acção Social da Câmara Municipal 
de Faro no âmbito do Programa Escolhas 2ª Geração e teve a duração de dois anos - 1 de 
Novembro de 2004 e 31 de Outubro de 2006. 
 
Sensibilizar a comunidade local para o acolhimento e tolerância relativamente às minorias, 
promover e proporcionar uma maior integração e inclusão das comunidades cigana e 
imigrante dos países de leste residentes em todo o concelho de Faro na comunidade local, 
eram as finalidades deste projecto. 
 
Através da realização de diversas actividades, entre as quais se incluem a criação de um 
Centro de Inclusão Digital para crianças e jovens, a realização de várias mostras culturais das 
comunidades alvo, a prestação de apoio jurídico e de mediação sócio-cultural, promoveu-se a 
integração sócio-cultural dos indivíduos, numa perspectiva de valorização dos valores, 
tradições e da língua de diferentes culturas e procurou-se contribuir para uma comunidade 
local mais plural e inter-cultural.  
 
Contexto  
 
O aumento do número de imigrantes originários de países de leste no concelho de Faro e a 
existência de uma forte representatividade da comunidade cigana foram factores 
determinantes para a elaboração do projecto Arnaró Proect.  
 
Estas duas comunidades com uma identidade muito própria apresentavam fragilidades de 
integração sócio-cultural na comunidade local, considerando-se indispensável intervir junto 
das mesmas para minimizar os impactos da diversidade cultural e criar condições para uma 
plena integração. 
 
Descrição da Iniciativa   
 
Os objectivos do projecto eram: 
(i) Sensibilizar as crianças e as respectivas famílias para as diferenças culturais, para o 

acolhimento e tolerância relativamente às minorias; 
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(ii) Divulgar a cultura e tradição de ambas as comunidades, estabelecendo paralelismos 
com a cultura dominante, sempre que possível;  

(iii) Agilizar a relação entre as famílias das comunidades alvo e os serviços locais (saúde, 
educação, justiça); 

(iv) Promover a integração social das crianças e dos jovens provenientes das comunidades 
cigana e da comunidade imigrante e fomentar a formação escolar. 

 
Em termos organizativos o projecto possuía uma equipa técnica, um consórcio, composto por 
agrupamentos de escolas do concelho, as escolas EB 1, o Centro Distrital de Segurança Social, 
o Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS) e a Câmara Municipal de Faro, e outros 
parceiros (associações e organismos locais e não locais). Era da responsabilidade do consórcio 
a divulgação e a análise das actividades do projecto, a apresentação de propostas de 
intervenção e a respectiva aprovação.  
 
Após a primeira fase do projecto, durante a qual foi realizada a divulgação e promovidos os 
primeiros contactos com os representantes das comunidades alvo e com outras instituições, 
desenvolveram-se diversas actividades que envolveram directamente os elementos das duas 
comunidades. 
 
Foi também criada a figura de mediador sócio-cultural, tendo sido destacado um mediador 
para intervir junto de cada uma das comunidades.  
 
No âmbito da mediação sócio-cultural na comunidade de leste foram realizadas várias 
reuniões com instituições locais (Hospital distrital, Centro de Saúde e a Santa Casa da 
Misericórdia de Faro), no sentido de responder às necessidades detectados em ambas as 
comunidades. A mediadora agilizava os processos de internamento dos indivíduos oriundos do 
leste no Hospital Distrital de Faro, de consultas várias no Centro de Saúde de Faro, bem como 
o acompanhamento a visitas domiciliárias em articulação com a Assistente Social daquele 
serviço. Importa referir que a mediação alargou o seu âmbito ao Tribunal de Trabalho, PSP e 
GNR.  
 
A intervenção do mediador da comunidade cigana desenvolveu-se essencialmente em 
contexto escolar, sobretudo no que diz respeito às matrículas escolares e a questões ligadas 
com a saúde infantil das crianças (vacinação, consultas de rotina e também em casos de 
inscrição no Centro de Saúde).  
 
Monitorização e Avaliação 
 
A monitorização/avaliação do projecto foi realizada com os instrumentos próprios do 
Programa Escolhas 2ª Geração (Programa Governamental) e que impunha o registo exaustivo 
de todas as actividades realizadas, bem como grelhas de avaliação preenchidas pelos 
intervenientes nas acções.  
 
Resultados 
 
A figura do mediador teve um papel preponderante no projecto. Foi determinante para o 
grande envolvimento da comunidade eslava, permitindo ultrapassar o constrangimento da 
barreira linguística entre os membros desta comunidade e a equipa do projecto. No caso da 
comunidade cigana teve grande importância nas Escolas EB1 de Faro, cuja intervenção 
contribuiu para alterar um pouco a imagem que a comunidade local tem da pessoa cigana. A 
mediação nesta comunidade impulsionou a realização de um rastreio ao nível da saúde e 
higiene oral e a vacinação de todas as crianças.  
 
Para promover o aumento da frequência escolar das crianças e jovens e facilitar a criação de 
condições para o seu desenvolvimento das suas competências sociais e pessoais, foi 
constituído o Centro de Inclusão Digital (CID), o qual proporcionou o contacto das crianças 
com as novas tecnologias de informação, o manuseamento de computadores e de máquinas 
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fotográficas. Constata-se que muitas das crianças são já frequentadoras assíduas e são muitas 
as que se deslocam por iniciativa própria.  
 
Todas as iniciativas desenvolvidas no âmbito do projecto foram articuladas com o Centro de 
Inclusão Digital, das quais se destacam a realização iniciativas lúdico-pedagógicas: Hora da 
Música; Hora do Conto; Jogos do Mundo; Semana Gastronómica nas escolas; Ida ao cinema, 
entre outras. Note-se que muitas destas actividades resultaram do manifesto interesse das 
crianças envolvidas. 
 
Realizaram-se também quatro mostras sócio-culturais e religiosas, possibilitando o contacto 
com os diversos hábitos e tradições dos povos de leste e da cultura cigana.  
 
De referir ainda a elaboração de um estudo e uma brochura sobre a cultura, valores e 
tradições da Europa de Leste e posterior edição e apresentação local. Estes produtos foram 
distribuídos por diversas entidades locais, tais como associações, bibliotecas municipais, 
câmaras municipais, rede escolar, embaixadas, imigrantes de leste e outras. Esta actividade 
contribuiu para aumentar a proximidade entre a comunidade de leste e outras comunidades 
locais, uma vez que se registou uma boa participação dos imigrantes na sua elaboração.  
 
Em parceria com a Associação d´Agir (responsável pela iniciativa), desenvolveu-se um 
documentário sobre o quotidiano da comunidade cigana residente no concelho de Faro, 
promovendo-se a sua apresentação e divulgação na comunidade.  
 
Regista-se ao nível das escolas EB1 uma elevada participação das crianças nas actividades 
lúdico-pedagógicas, permitindo-lhes o contacto com a cultura das comunidades cigana e de 
imigrantes de leste e o reconhecimento das respectivas diferenças.  
 
Para se alcançar uma integração consistente destas duas comunidades na sociedade, 
considera-se insuficiente a duração do projecto, sendo necessário a continuação deste tipo de 
intervenção junto destas duas populações e na comunidade local em geral.  
 
O projecto apresenta algumas fragilidades ao nível de um menor envolvimento da comunidade 
cigana, particularmente nas iniciativas desenvolvidas no âmbito da Mediação e no processo de 
criação de uma Associação Cigana. O desempenho do mediador foi muito limitado pela 
comunidade cigana, uma vez que esta não apreendeu o seu papel, bem como por parte dos 
serviços, que não mostraram abertura/disponibilidade para a sua existência. Contudo, em 
contexto escolar o mediador obteve alguns resultados positivos, sobretudo nas actividades 
ligadas com a saúde infantil. Estes obstáculos foram ultrapassados devido à importante 
intervenção do mediador cigano do projecto que trabalhou directamente no seio da 
comunidade, falando pessoalmente com todos os seus membros e explicando o funcionamento 
do projecto.  

 

Boa Prática III 
 

C.A.P.E.L.A – Centro de Apoio a População Emigrante do Leste e Amigos 
 
 
Introdução  
 
O Centro de Apoio à População Emigrante do Leste e Amigos é uma Instituição privada sem 
fins lucrativos, criada a 24 de Fevereiro de 2005 com o apoio da Câmara Municipal de 
Portimão, por iniciativa de professores e pais de imigrantes originários de países de Leste. O 
Centro presta apoio a todos os cidadãos imigrantes de leste, associados ou não e 
independentemente de residirem no Concelho de Portimão. 
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Esta entidade visa facilitar o processo de integração dos imigrantes na sociedade local, 
através da resolução de vários problemas, nomeadamente os que dizem respeito ao processo 
de legalização, às relações laborais, ao acesso a cuidados de saúde, de educação e à 
aprendizagem da língua portuguesa. 
 
O Centro tem tido um impacto decisivo na resolução de diversas situações, tais como as 
relacionadas com o processo de legalização (vistos, autorizações de residência, prorrogação 
de vistos), conflitos laborais, questões relacionadas com a Segurança Social, a compra de 
habitação, a abertura de contas bancárias, entre outras.  
 
Contexto  
 
Desde os finais da década de 90 tem vindo a registar-se na região do Algarve, à semelhança 
do que acontece em Portugal, a um aumento significativo do número de imigrantes 
provenientes do Brasil e dos países da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, Moldávia, 
Rússia e Roménia.  
 
A fixação destes estrangeiros no território algarvio faz-se predominantemente nos concelhos 
localizados no Litoral. Neste sentido o Concelho de Portimão é um dos que regista uma maior 
concentração de imigrantes, entre eles os originários dos países de Leste.  
 
As dificuldades que se colocam no processo de integração destes cidadãos, resultantes por 
exemplo da dispersão dos serviços intervenientes no processo de legalização, das barreiras 
linguísticas e culturais, são algumas das questões que contribuíram para constituição da 
Centro de Apoio a População Emigrante do Leste e Amigos. 
 
 
Descrição da Iniciativa   
 
O Centro de Apoio a População Emigrante do Leste e Amigos tem como principais objectivos: 
(i) garantir aos imigrantes o conhecimento básico das várias leis vigentes no país, de modo a 
que tenham o pleno conhecimento dos direitos e deveres que lhes assistem em Portugal; 
(ii) contribuir para a resolução dos vários problemas que se colocam a uma integração plena 
na sociedade portuguesa;  
(iii) atenuar as dificuldades derivadas das diferenças linguísticas e culturais, em especial nas 
relações entre os imigrantes e os vários organismos que intervêm no processo de legalização e 
promover a divulgação da cultura dos países de leste. 
  
Com vista a alcançar estes objectivos, e enquanto mediador entre os cidadãos imigrantes e as 
Entidades Locais, o Centro desenvolve um conjunto de actividades nos seguintes domínios: 
Informativo e educacional; Apoio social e Cultural.  
 
Ao nível informativo e educacional o Centro possui um programa com as seguintes 
actividades: 
(i) Acompanha os cidadãos imigrante, através da realização de atendimentos presenciais 

na sede, 3 vezes por semana, 3ª e sexta das 18:00-21:00 e sábados das 10:00-14:00, ou 
via telefone, diariamente das 10:00-19:00; 

(ii) Apoio na realização de traduções, por via de um acordo estabelecido com a empresa 
Mundilíngua que disponibiliza os seus serviços para esse efeito, de segunda a sexta-feira 
das 9:30-16:00; 

(iii) Organiza e executa um Programa de Rádio Lagoa “Imigração em debate”, todos os 
sábados das 18:00 às 20:00. 

(iv) Organiza aulas de português e inglês para crianças e adultos – Português (4 grupos) e 
Inglês (2 grupos) duas horas por semana.  

(v) Organiza e realiza acções de formação, conferências e seminários sobre vários temas; 
(vi) Disponibiliza acompanhamento escolar e orientação escolar e profissional para as 

crianças.  
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Relativamente às intervenções de apoio social, o Centro desenvolve as seguintes actividades: 
(i) Identifica e acompanha famílias de imigrantes com problemas financeiros e com condições 
de vida desfavoráveis, encaminhando-as para instituições públicas e religiosas;  
(ii) Presta apoio a imigrantes solitários que se encontram internados em hospitais; 
(iii) Colaborar com as entidades competentes na localização de familiares de imigrantes que 
morreram em Portugal. De referir que a este nível se pretende celebrar um acordo de 
articulação com a Câmara Municipal de Portimão e o Hospital do Barlavento. 
 
Por fim, desenvolve ainda um vasto programa de actividades lúdicas e culturais, a saber:  
(i) a organiza grupos de dança para crianças e adultos;  
(ii) garante a participação dos cidadãos imigrantes em eventos culturais organizados por 
outras entidades; 
(iii) possui um estúdio de artes plásticas, uma biblioteca, videoteca e jogoteca. 
 
 
Monitorização e Avaliação 
 
A monitorização e avaliação da actividade desenvolvida assenta essencialmente na 
quantificação do número de sócios existentes, de imigrantes que solicitam apoio, das 
actividades desenvolvidas, do número de traduções realizadas, dos seminários organizados e 
das aulas leccionadas. Em termos qualitativos a avaliação é feita particularmente através da 
análise do nível de satisfação/concretização dos pedidos dirigidos ao Centro e também junto 
dos vários serviços contactados. 
 
Resultados 
 
O Centro desenvolve um importante trabalho de mediação entre os imigrantes e os vários 
organismos locais e tem contribuído, desta forma, para uma maior facilitação na integração 
dos imigrantes na comunidade local.   
 
O Centro encontra-se a apoiar todos os emigrantes de Leste, sócios ou não, residentes ou não 
em Portimão. 
 
No final de 2006, o Centro “C.A.P.E.L.A.” era composto por 252 sócios, com idade entre 18 e 
63 anos, e possuía quinze colaboradores activos, dos quais catorze eram voluntários. Nesse 
ano, a actividade do Centro foi organizada integralmente de acordo com o programa 
aprovado. No processo de funcionamento do Centro foram estabelecidos contactos estreitos 
com as várias organizações e foram criadas as condições para um futuro desenvolvimento do 
processo de integração de imigrantes. 
 
Mais de 2000 pessoas pediram, em 2006, assistência ao Centro, da qual 70 % foram pedidos 
recebidos por telefone. A maioria possuía idades compreendidas entre os 25-30 anos, sendo 
praticamente igual o número de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. 
 
O atendimento na sede, três vezes por semana, foi organizado de modo a coincidir com as 
horas mais convenientes para os imigrantes: entre as 19:00 e 21:00 horas. 
 
Durante o dia os funcionários do Centro ajudaram a resolver positivamente os assuntos dos 
imigrantes nas várias Instituições, tais como: 53 casos de obtenções de vistos de acordo com o 
Artº 7; 24 casos de prorrogação de vistos terminados; 128 casos de obtenção de Residência; 
31 casos de apresentação de vários pedidos para a Segurança Social; 6 casos de sentenças 
favoráveis no Tribunal de Trabalho; 24 casos de resolução de desentendimentos com 
entidades patronais e 26 casos de abertura de contas bancárias. 
 
Realizou-se ainda um acordo com a Delegação do SEF de Portimão e a partir de 20 de Janeiro 
2006 uma colaboradora permaneceu neste organismo durante 2 meses a apoiar os imigrantes 
na preparação dos documentos necessários para a obtenção da Autorização de Residência.  
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A funcionária do Centro participa também no programa “Atendimento e Apoio Social de 
Proximidade”, promovido pela Câmara Municipal de Portimão, que se realiza 6 horas por 
semana, às terças e quartas–feiras de 9:30 às 12:30. 
 
Com a finalidade de facultar informação foram ainda: 
- Realizados mensalmente seminários temáticos que atenderam 279 imigrantes; 
- Instalados dois suportes informativos nos supermercados de produtos russos e um no Centro 
“C.A.P.E.L.A.”; 
- Organizadas duas “Exposição de Saúde” em parceria com a Associação Internacional de 
Temperança e Clube Portimonense. 
 
Com o apoio do Centro foi organizado o funcionamento do programa de 3 horas em língua 
russa na “Rádio Lagoa”.  
 
Durante o ano foram realizados no Centro 3 grupos para a aprendizagem da Língua Portuguesa 
e dois grupos da Língua Inglesa, nos quais participaram cerca de 42 pessoas. O Centro possui 
uma pequena biblioteca.  
 
Os principais obstáculos/constrangimentos ao desenvolvimento das actividades do Centro são 
a falta de espaço para desenvolver as várias iniciativas, as dificuldades no acesso a alguma 
informação, dada a sua dispersão, e também dificuldades no contacto com algumas entidades 
locais. Para ultrapassar estes obstáculos/constrangimentos o Centro procura acompanhar os 
imigrantes em todas as fases do processo de integração e realiza um grande número de 
contactos com os responsáveis de várias entidades, dos quais têm resultado acordos de 
colaboração que facilitam o contacto com as referidas entidades e que permitem agilizar 
alguns procedimentos.   
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ANEXOS 

  
 

 

 
 
 



ANEXO I – Matriz de Indicadores Regionais de Inclusão Social   

 
Parte I – Situação e Principais Tendências  

 
A. Contexto Demográfico e Territorial  
 
 

Indicadores Demográficos  Unidade 1981 1991 2001 
���� População residente Milhares - 341,4 375,8 

Litoral - 67,2 70,4 
Barrocal - 21,1 20,6 
Serra 

% 
- 11,7 9,0 

���� Densidade Populacional Hab/km2 - 68,4 75,3 
���� Estrutura etária     

[0-15[ - 17,9 14,9 
[15-65[ - 64,8 66,6 
≥ 65 

% 
- 17,3 18,5 

���� Índice de Envelhecimento   - 96,9 123,8 
���� Taxa de natalidade - 11,5 11,6 
���� Taxa de mortalidade - 12,6 13,5 
���� Saldo natural - -1,2 -1,8 
���� Saldo migratório 

‰ 
 

- 3,5 4,9 
����População Empregada     

Sector I 25,0 13,5 10,7 
Sector II 27,6 22,0 19,6 
Sector III 

% 
47,4 64,4 69,7 

 
Fonte| INE, Censos à população 1981, 1991 e 2001 
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Indicadores Demográficos, 2004 Unidade Algarve Alentejo Portugal UE25 UE15 
���� População residente Milhares 405,4 76,5 10 474,7 457 188,6 383 047,4 
���� Densidade Populacional Hab/km2 81,2 24,2 113,7 117,5 121,4 
���� Estrutura etária       

[0-15[ 14,7 13,4 15,7 16,4 16,3 
[15-65[ 66,7 63,8 67,4  67,2 66,7 
≥ 65 

% 
18,7 22,7 16,8 16,5 17,0 

���� Índice de Envelhecimento   127,4 169,1 106,8 100,7 104,5 
���� Taxa de natalidade 11,7 9,2 10,4 10,5 - 
���� Taxa de crescimento natural 0,2 -3,8 0,7 1,0 - 
���� Saldo migratório 

‰ 
 

14,7 3,9 4,5 4,0 - 
���� Esperança de Vida à nascença       

Homens 74,0 74,0 74,5 75,1 76 
Mulheres 

Anos 
80,8 80,8 81,0 81,20  81,7 

����População Empregada 195,2 343,4 5 122,8 199 951,1 171 655,2 
Sector I 7,8 14,5 12,1 5,0  3,8 
Sector II 20,0 24,9 31,2 24,9 24,0 
Sector III 

% 

72,1 60,6 56,8 70,0 72,2 
 
Fonte| INE, Estatísticas Demográficas, 2004 
 
 

���� Distribuição da população residente na Região do Algarve, 2001 
Fonte| Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 2001. 
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���� Densidade populacional na Região do Algarve, por concelho, 2001 
Fonte| Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 2001. 

 
 
 
 

���� Variação da população residente na Região do Algarve, por concelho, 1991-2001 
Fonte| Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 2001. 
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���� Proporção da população jovem na Região do Algarve, por freguesia, 2001 
Fonte| Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 2001. 
 

 
 
 

���� Índice de envelhecimento na Região do Algarve, por concelho, 2001 
Fonte| Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 2001. 
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���� Número de cidadãos estrangeiros legais a residir na Região do Algarve de 2003 a 2005, segundo o tipo de visto 
Fonte| Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 
 

ServiServi çço de Estrangeiros e Fronteiraso de Estrangeiros e Fronteiras

O total de cidadãos estrangeiros a residir legalmente no Algarve

é de 87552 (até 31/10/2005).

 
 
 
���� Contagem de Vistos / Títulos de Residência válidos em 2005/12/31 na Região do Algarve, por Grupos Etários (nº e %) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto com base nos dados administrativos facultados pela Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, 2006 

 
 Nº % 
≤14 2.648 6,0 
15-24 3.319 7,6 
25-54 30.440 69,5 
≥55 7.362 16,8 
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���� Contagem de Vistos / Títulos de Residência válidos em 2005/12/31 na Região do Algarve, por género e nacionalidade (%) 
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto com base nos dados administrativos facultados pela Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, 2006 

 
 H M 

Angola 58,8 40,9 
Brasil 56,4 43,1 
Cabo Verde 60,9 38,9 
Guiné-Bissau 57,4 42,6 
Holanda 56,1 43,8 
Alemanha 56,8 43,0 
Roménia 42,5 56,9 
Grã-Bretanha 54,8 45,1 
República da Moldávia 44,9 54,6 
República da Ucrânia 42,9 56,3 
Total 51,6 47,9 
 
 
���� Evolução do número de cidadãos estrangeiros legais residentes na Região do Algarve, por nacionalidade (10+), 1998-2005 

Fonte| Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Angola 679 706 862 1156 1281 1319 1400 1892 
 Brasil 910 990 1128 3623 4603 5794 6524 9006 
 Cabo Verde 2730 2977 3163 3651 3780 3893 4116 5122 
 Guiné Bissau 2220 2231 2308 2773 2914 2962 3090 3514 
 Alemanha 2480 2830 3141 3469 3714 3909 4139 4480 
 Grã-bretanha 6449 6793 7250 7815 8222 8785 9579 10807 
 Holanda 1417 1590 1774 1947 2004 2091 2206 2545 
Roménia  -  -  - 1876 2380 2477 2477 3195 
Ucrânia  -  -  - 7133 9195 9592 9592 12127 
Moldávia  -  -  - 2377 2952 3029 3029 4194 
Outras Nacionalidades 6220 6787 7501 11347 13021 13740 14720  - 
TOTAL GERAL 23 105 24 904 27 127 47 167 54 066 57 591 60 872  - 
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���� Distribuição dos cidadãos estrangeiros (10+ nacionalidades) residentes na região do Algarve, segundo o local de residência, 2005 
Fonte| Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 

 

 Alemanha Angola Brasil Cabo Verde Grã-Bretanha Guiné-Bissau Holanda 
Rép. da 
Moldávia 

Rép. da Ucrânia Roménia 

Armação de Pêra 145 40 347 102 257 153 55 207 702 90 
Almancil 142 - 177 626 799 201 136 169 583 681 
Alcoutim 5 2 6 5 5 - 2 9 10 - 
Albufeira 477 337 2052 468 1487 944 382 566 2061 213 
Castro Marim 37 - 31 5 40 135 35 19 145 19 
Faro 224 255 1156 667 567 644 104 520 1768 319 
Lagoa 634 71 341 426 1208 105 361 238 681 - 
Lagos 521 80 677 185 1700  297 403 867 214 
Loulé 215 - 370 631 984 86 219 150 779 253 
Martinlongo - 2 - 3 - - - - - - 
Monchique 154 - 15 - 119 - 42 - 49 38 
Olhão 312 188 277 339 193 266 76 120 605 61 
Portimão 361 276 1294 764 880 426 265 1152 1596 673 
Quarteira 116 414 1547 475 712 193 115 257 716 217 
S. Brás Aportel 144  95 38 279 - 54 35 235 19 
S. Bart. Messines 61 9 76 9 234 - 41 53 239 60 
Silves 135 27 96 131 378 - 103 71 152 17 
Tavira 204 56 219 192 - 151 104 122 469 118 
Vila do Bispo 164 - 29 7 264 - 46 10 69 19 
VR Sto António 100 - 145 43 101 126 63 78 316 106 
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����Contagem de Vistos / Tit. Residência na Região do Algarve (2005/12/31), por grandes categorias profissionais, segundo as 10+ Nacionalidades  (%) 
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto com base nos dados administrativos facultados pela Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, 2006 

 

 
Angola Alemanha Brasil 

Grã-
Bretanha 

Cabo 
Verde 

Guiné-
Bissau 

Holanda Moldávia Roménia Ucrânia 

Quadros Superiores AP e Empresas e Dirigentes  1,0 26,3 9,1 33,2 0,0 0,4 38,4 0,0 2,1 1,5 

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas 2,1 12,7 19,4 10,8 0,8 0,7 9,0 0,0 0,0 1,5 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 1,0 14,2 0,5 12,6 5,9 1,1 10,2 2,3 2,1 0,0 

Pessoal Administrativo e Similares 0,5 13,3 9,1 12,1 23,7 0,9 11,9 2,3 0,0 1,5 

Pessoal de Serviços e vendedores 23,8 16,4 30,1 18,4 5,1 4,6 18,1 0,0 12,8 14,9 

Agricultores e Trab Qualificados da agricultura e pescas 3,1 4,0 2,7 2,4 13,6 2,6 0,6 0,0 21,3 7,5 

Operários, Artificies e trabalhadores similares 35,8 12,7 10,8 5,6 25,4 89,7 4,5 46,5 29,8 40,3 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem  0,0 0,3 2,7 0,9 11,0 0,0 1,7 9,3 0,0 9,0 

Trabalhadores não qualificados 32,6 0,0 15,6 4,0 14,4 0,0 5,6 39,5 31,9 23,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
���� Evolução das taxas de autorizações de residência concedidas pelo SEF no Distrito de Faro (R. Algarve), por tipo de autorização, 2001-2004 (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto com base nos dados administrativos facultados pela Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, 2006 

 
Cálculo dos Indicadores  
(i) Percentagem das autorizações de residência concedidas – (N.º total de autorizações de residências anuais concedidas/ nº de solicitações de residências anuais)*100 
(ii) Percentagem de autorizações de residências temporárias ou permanentes concedidas no Distrito de Faro, SEF - (n.º  residências temporárias ou permanentes  concedidas 

anualmente/ nº de solicitações anuais de residências temporárias ou permanentes)*100 
(iii) Percentagem de dispensas de visto concedidas no Distrito de Faro, SEF - (n.º  anual de dispensas  concedidas / nº de solicitações anuais de dispensa de visto)*100 
(iv) Percentagem de reagrupamentos familiares concedidas no Distrito de Faro, SEF - (n.º  anual de reagrupamentos familiares (art.º 56, 1º e 2º) concedidas / nº de 

solicitações anuais de reagrupamentos familiares (art.º 56, 1º e 2º))*100. 
 
 

  2001 2002 2003 2004 
Total das autorizações de residência concedidas   99,6 99,3 123,5 99,8 
Autorizações de residências temporárias concedidas  100,0 100,0 100,0 100,0 
Autorizações de residências permanentes concedidas  100,0 100,0 194,7 100,0 
Autorizações de dispensas de visto concedidas  99,3 98,3 100,0 79,3 
Autorizações de reagrupamento familiar concedidas  100,0 100,0 41,9 59,0 
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����Evolução das renovações de títulos de residência no Distrito de Faro (R. Algarve), por tipo de renovação, 2001-2004 (nº) 

Fonte| Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 
 
 2001 2002 2003 2004 

Temporárias 489 713 1 361 1 545 
Permanentes 61 73 607 698 
União Europeia 1 045 1 023 1 439 2 082 
Total  1 595 1 809 3 407 4 325 
 
 
����Evolução das prorrogações de permanência no Distrito de Faro (R. Algarve), por tipo de prorrogação, 2001-2004 (nº) 

Fonte| Delegação Regional do Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 
 
 2001 2002 2003 2004 
Total 1 010 1 417 5 890 6 356 
Trânsito 6 13 - 1 
Especial 1 - 3 4 
Curta Duração 488 809 1 357 1 576 
Estudo 178 134 286 152 
Estada Temporária 72 107 683 961 
Trabalho 265 354 394 266 
Familiares (artº 53, 2º e 6º) - - 3 167 3 396 
 
 
���� Evolução das taxas de vistos sujeitos a consulta prévia concedidos no Distrito de Faro (R. do Algarve), por tipo de visto, 2001-2004 (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto com base nos dados administrativos – Vistos sujeitos a consulta prévia - facultados pela Delegação Regional do 
Algarve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2006 
 

  2001 2002 2003 2004 

Total de vistos sujeitos a consulta prévia concedidos  81,9 79,9 72,9 85,2 
Vistos de residência sujeitos a consulta prévia concedidos  91,1 75,8 52,1 65,1 
Vistos de trabalho sujeitos a consulta prévia concedidos  94,1 70,9 61,7 73,8 
Vistos de estadia temporária sujeitos a consulta prévia concedidos  74,1 74,9 62,1 93,6 
Outros vistos concedidos de residência sujeitos a consulta prévia   - 96,5 93,4 85,1 
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B. Desigualdade e Pobreza Regional 
 
����Risco de pobreza (total), PT e UE25, por género 

Fonte| EUROSTAT, SILC 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 
Portugal 23 21 22 21 21 21 20 19 21 

Homens  21 20 20 19 19 19 20 - 20 
Mulheres 24 22 23 22 22 22 20 - 22 

UE25 - - - 15 16 16 16 15 16 
Homens  - - - 14 15 15 15 14 15 
Mulheres - - - 16 17 17 17 16 17 

 
 
����Risco de pobreza monetária por tipo de recurso económico (PT e NUTS II), 1995 e 2000 

Fonte| Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base no Inquérito aos Orçamentos Familiares 2000 do Instituto Nacional de Estatística no âmbito do projecto 
"Medidas de Pobreza e Exclusão Social" 

 

Tipo de recurso económico   
  Rendimento monetário Rendimento total 

  1995 2000 1995 2000 

Limiar de pobreza monetária (€/ano) 
(60% do recurso económico equivalente mediano) 

 2 612  3 716  3 177  4 379 

Risco de pobreza monetária (%)      

Total 20,1 19,2 18,3 17,9 
R. Norte 16,8 20,6 15,4 18,4 
R. Centro 26,6 23,6 21,7 19,6 
R. Lisboa e Vale do Tejo 16,1 12,3 16,6 13,1 
R. Alentejo 27,1 22,3 25,8 21,2 
R. Algarve 25,3 25,2 17,6 23,2 
R. Autónoma dos Açores 38,0 33,3 31,0 35,9 
R. Autónoma da Madeira 34,2 33,1 30,4 31,8 
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����Desigualdade na distribuição do rendimento, por NUTS II, 1995 e 2000 (rendimento total e rendimento monetário) 
Fonte| Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base no Inquérito aos Orçamentos Familiares 2000 do Instituto Nacional de Estatística no âmbito do projecto 
"Medidas de Pobreza e Exclusão Social" 

 

Ano: 2000                 

Recurso económico - Rendimento total         

  Norte Centro LVT Alentejo Algarve Açores Madeira Portugal 
S80/S20 (5º Quintil / 1º Quintil) 5,5 5,4 5,6 5,6 5,1 5,3 5,5 5,6 
D9/D1 (9º decil / 1º decil) 4,9 5,0 4,7 4,8 4,8 4,9 5,2 4,9 
D9/D5  (9º decil / 5º decil) 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 
D5/D1  (5º decil / 1º decil) 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 

Recurso económico - Rendimento monetário         

  Norte Centro LVT Alentejo Algarve Açores Madeira Portugal 
S80/S20 (5º Quintil / 1º Quintil) 6,0 5,9 6,2 5,8 5,6 5,7 5,7 6,1 
D9/D1 (9º decil / 1º decil) 5,5 5,6 5,2 5,0 5,3 5,2 5,5 5,4 
D9/D5  (9º decil / 5º decil) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
D5/D1  (5º decil / 1º decil) 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 2,7 

Ano: 1995                 

Recurso económico - Rendimento total         

  Norte Centro LVT Alentejo Algarve Açores Madeira Portugal 
S80/S20 (5º Quintil / 1º Quintil) 5,5 5,8 6,0 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 
D9/D1 (9º decil / 1º decil) 5,2 5,0 5,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,1 
D9/D5  (9º decil / 5º decil) 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 
D5/D1  (5º decil / 1º decil) 2,7 2,8 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 2,7 

Recurso económico - Rendimento monetário         

  Norte Centro LVT Alentejo Algarve Açores Madeira Portugal 
S80/S20 (5º Quintil / 1º Quintil) 5,8 6,2 6,5 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 
D9/D1 (9º decil / 1º decil) 5,4 5,5 5,6 5,3 5,7 5,8 5,9 5,5 
D9/D5  (9º decil / 5º decil) 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
D5/D1  (5º decil / 1º decil) 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 2,8 2,9 2,7 
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����Remuneração base média por hora e ganho médio por hora dos trabalhadores por conta de outrem, por nacionalidade, Portugal e Algarve, 2003 

Fonte| Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos Quadros de Pessoal 2003. 
 
Nota Metodológica  
Os Quadros de Pessoal são dados administrativos e contêm informação sobre os trabalhadores por conta de outrem, embora não abranja a Administração Pública, entidades que 
empregam trabalhadores rurais não permanentes e trabalhadores domésticos. 
A informação refere-se ao ano de 2003. 
Na medida em que existe um largo número de trabalhadores com trabalho a tempo parcial de nacionalidade estrangeira, optou-se por mencionar a remuneração base e o ganho por 
hora. 
A remuneração base por hora determinou-se mediante o quociente entre a remuneração base mensal e o número de horas remuneradas normais. 
O ganho por hora determinou-se mediante o quociente entre (i) remuneração base + prestações regulares + prestações extraordinárias e (ii) número de horas remuneradas normais + 
número de horas remuneradas extraordinárias. 
 

 Portugal (Total) Região NUTS II - Algarve 

Nacionalidade 
Ganho médio 
por hora 

Remuneração 
base média por 

hora 

N.º 
trabalhadores 

Ganho médio 
por hora 

Remuneração 
base média por 

hora 

N.º 
trabalhadores 

Total 4,80 4,07  2 517 423 4,00 3,44   87 219 

Portugal 4,86 4,11  2 386 485 4,08 3,53   73 291 

Europa 4,14 3,54   63 401 3,63 3,11   9 753 

África 3,42 2,93   36 099 3,38 2,80   1 917 

Ásia 3,01 2,67   4 935 2,67 2,42    442 

América do sul 3,75 3,24   25 347 3,33 2,84   1 729 

América Central 5,69 5,13    304 2,93 2,57    25 

América do Norte 9,05 7,89    532 5,71 4,64    51 

Apátridas 5,85 4,72    320 4,02 3,60    11 
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����Remuneração base média mensal e ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, por nacionalidade, Portugal e Algarve, 2003 

Fonte| Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base nos Quadros de Pessoal 2003. 
 
Nota Metodológica  
Os Quadros de Pessoal são dados administrativos e contêm informação sobre os trabalhadores por conta de outrem, embora não abranja a Administração Pública, entidades que 
empregam trabalhadores rurais não permanentes e trabalhadores domésticos. A unidade de análise para a divulgação de valores mensais refere-se aos trabalhadores a tempo completo 
e com remuneração completa. 
O ganho mensal é obtido mediante a soma da remuneração base, prémios e subsídios regulares e trabalho suplementar. 

 

  Portugal (Total) Região NUTS II - Algarve 

Nacionalidade 
Ganho médio 

mensal 

Remuneração 
base média 
mensal 

N.º 
trabalhadores 

Ganho médio 
mensal 

Remuneração 
base média 
mensal 

N.º 
trabalhadores 

Total   850   712  2 026 013   692   592   74 100 

Portugal   857   717  1 935 245   705   603   63 327 

Europa   739   628   47 158   634   547   7 577 

África   644   539   20 301   569   488   1 390 

Ásia   522   467   3 626   450   411    358 

América do sul   665   571   18 781   574   482   1 379 

América Central   814   705    225   510   448    22 

América do Norte  1 515  1 333    438   866   665    41 

Apátridas   943   808    239   625   544    6 
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����Composição do rendimento médio das famílias, Portugal e NUTS II (Algarve), 1995 e 2000 

Fonte| Cálculos efectuados pela DGEEP/MTSS com base no Inquérito aos Orçamentos Familiares 2000 do Instituto Nacional de Estatística no âmbito do projecto 
"Medidas de Pobreza e Exclusão Social" 

 

(valores anuais em euros) 1995   2000 

  Algarve Portugal   Algarve Portugal 

Rendimento total  11 336  12 615    13 573  16 189 

Rendimento monetário  8 659  10 346   11 428  14 008 

Rendimento do trabalho por conta de outrem  4 631  5 781   6 340  8 024 

Rendimento do trabalho por conta própria  1 597  1 558   1 702  1 580 

Rendimento de propriedade   149   174    251   249 

Rendimento de capital   116   126    106   152 

Transferências privadas   187   350    229   397 

Prestações sociais  1 978  2 357   2 801  3 580 

Pensões  1 735  2 014   2 480  3 144 

Benefícios com a família   79   99    98   109 

Benefícos com desemprego   132   172    98   165 

Benefícios com o alojamento : :    4   4 

Benefícios com educação ou formação : :    15   37 

Beneficios com doença ou invalidez : :    46   51 

Rendimento Social de Inserção : :    39   34 

Outros subsidios   33   72    21   36 

Rendimento não monetário  2 677  2 270   2 144  2 181 

Autoconsumo   170   252    77   137 

Autoabastecimento   190   97    66   45 

Autolocação  1 595  1 352   1 409  1 466 

Transferências em géneros   528   465    473   425 

Salário em géneros   192   104     119   107 
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(%) 1995   2000 

  Algarve Portugal   Algarve Portugal 

Rendimento total   100   100     100   100 

Rendimento monetário 76,4 82,0  84,2 86,5 

Rendimento do trabalho por conta de outrem 40,9 45,8  46,7 49,6 

Rendimento do trabalho por conta própria 14,1 12,4  12,5 9,8 

Rendimento de propriedade 1,3 1,4  1,8 1,5 

Rendimento de capital 1,0 1,0  0,8 0,9 

Transferências privadas 1,6 2,8  1,7 2,5 

Prestações sociais 17,4 18,7  20,6 22,1 

Pensões 15,3 16,0  18,3 19,4 

Benefícios com a família 0,7 0,8  0,7 0,7 

Benefícos com desemprego 1,2 1,4  0,7 1,0 

Benefícios com o alojamento : :  0,0 0,0 

Benefícios com educação ou formação : :  0,1 0,2 

Beneficios com doença ou invalidez : :  0,3 0,3 

Rendimento Social de Inserção : :  0,3 0,2 

Outros subsidios 0,3 0,6  0,2 0,2 

Rendimento não monetário 23,6 18,0  15,8 13,5 

Autoconsumo 1,5 2,0  0,6 0,8 

Autoabastecimento 1,7 0,8  0,5 0,3 

Autolocação 14,1 10,7  10,4 9,1 

Transferências em géneros 4,7 3,7  3,5 2,6 

Salário em géneros 1,7 0,8   0,9 0,7 
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����Índice agregado de privação (IAP) e índice de privação por categorias de bem-estar, por nacionalidade, na Grande Lisboa e Região do Algarve  

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS. 
 
Nota Metodológica do Estudo 
(i) A informação cedida refere-se somente às famílias seleccionadas para a amostra com vista à realização do Estudo de Caso, não sendo portanto representativa das famílias da 

Região NUTS III do Algarve, nem mesmo por nacionalidade,  
(ii) A determinação do índice agregado de privação e risco de privação baseia-se na metodologia exposta na seguinte referência bibliográfica: Bomba, T., Fernandes, R. & 

Machado, C. (2006, no prelo). Medição da privação  - abordagem metodológica in Neves, A. (Ed.). Protecção Social. Lisboa, MTSS/DGEEP 
(iii) Para maior detalhe sobre o Inquérito à Privação das Famílias veja-se Bomba, T., Fernandes, R., Machado, C. & Nascimento, F. (2006, no prelo). A privação nas regiões da 

Grande Lisboa e Algarve (estudos de caso em 2004) in Neves, A. (Ed.). Protecção Social. Lisboa, MTSS/DGEEP 
 
Legenda|       

CATEGORIAS: A Condições do alojamento F Bens de conforto   

  B Educação e formação G Capacidade financeira   

  C Acesso à saúde H Transportes   

  D Redes de sociabilidade I Mercado de emprego   

 
 Região do Algarve 
  

IAP 
IP 

 Cat. A 
IP  

Cat. B 
IP  

Cat. C 
IP  

Cat. D 
IP  

Cat. E 
IP  

Cat. F 
IP  

Cat. G 
IP  

Cat. H 
IP  

Cat. I 

Total 0,1309 0,0211 0,0181 0,0254 0,0189 0,0127 0,0073 0,0106 0,0088 0,0081 
Nacionalidade portuguesa 0,1305 0,0207 0,0179 0,0260 0,0189 0,0123 0,0066 0,0109 0,0090 0,0080 

Outra Nacionalidade 0,1363 0,0253 0,0210 0,0179 0,0183 0,0166 0,0151 0,0066 0,0062 0,0093 
 
 Grande Lisboa 
  

IAP 
IP 

 Cat. A 
IP  

Cat. B 
IP  

Cat. C 
IP  

Cat. D 
IP  

Cat. E 
IP  

Cat. F 
IP  

Cat. G 
IP  

Cat. H 
IP  

Cat. I 

Total 0,1162 0,0174 0,0159 0,0237 0,0169 0,0113 0,0048 0,0096 0,0076 0,0089 
Nacionalidade portuguesa 0,1127 0,0167 0,0160 0,0236 0,0166 0,0105 0,0045 0,0089 0,0076 0,0083 

Outra Nacionalidade 0,1576 0,0252 0,0153 0,0254 0,0207 0,0208 0,0087 0,0175 0,0081 0,0161 
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���� Distribuição do índice de agregado de privação por categorias de bem-estar, por nacionalidade, na Grande Lisboa e Região do Algarve (%) 

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS. 
 
 Região do Algarve 
 
  

IAP 
IP 

 Cat. A 
IP  

Cat. B 
IP  

Cat. C 
IP  

Cat. D 
IP  

Cat. E 
IP  

Cat. F 
IP  

Cat. G 
IP  

Cat. H 
IP  

Cat. I 

Total 100 16,1 13,8 19,4 14,4 9,7 5,6 8,1 6,7 6,2 
Nacionalidade portuguesa 100 15,9 13,7 19,9 14,5 9,4 5,1 8,4 6,9 6,1 

Outra Nacionalidade 100 18,6 15,4 13,1 13,4 12,2 11,1 4,8 4,5 6,8 
 
 
 Grande Lisboa 
  

IAP 
IP 

 Cat. A 
IP  

Cat. B 
IP  

Cat. C 
IP  

Cat. D 
IP  

Cat. E 
IP  

Cat. F 
IP  

Cat. G 
IP  

Cat. H 
IP  

Cat. I 

Total 100 15,0 13,7 20,4 14,5 9,7 4,1 8,3 6,5 7,7 
Nacionalidade portuguesa 100 14,8 14,2 20,9 14,7 9,3 4,0 7,9 6,7 7,4 

Outra Nacionalidade 100 16,0 9,7 16,1 13,1 13,2 5,5 11,1 5,1 10,2 
 
 
����Risco de privação, por nacionalidade, na Grande Lisboa e Região do Algarve (%) 

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS 
 

  
  

R. Algarve  Grande Lisboa 

Total 
  

18,1 16,1 

Nacionalidade portuguesa 17,0 14,2 

Outra Nacionalidade 30,3 38,5 
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����Risco de privação por regime de ocupação do alojamento, por nacionalidade, Região do Algarve 

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS 
 

Número de famílias 
Regime de ocupação 

do alojamento 
Nacionalidade Em risco de 

privação 
Total 

Risco de 
privação 

(%) 

Portuguesa 39 280 13,9 

Outra 1 17 5,9 Proprietário 

Total 40 297 13,5 

Portuguesa 14 60 23,3 

Outra 6 10 60,0 Arrendatário 

Total 20 70 28,6 

Portuguesa 10 31 32,3 

Outra 3 6 50,0 Cedido gratuitamente 

Total 13 37 35,1 
 
 
����Risco de privação por regime de ocupação do alojamento, por nacionalidade, Grande Lisboa 

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS 
 

Número de famílias 
Regime de ocupação 

do alojamento 
Nacionalidade Em risco de 

privação 
Total 

Risco de 
privação 

(%) 

Portuguesa 24 202 11,9 

Outra 5 11 45,5 Proprietário 

Total 29 213 13,6 

Portuguesa 20 107 18,7 

Outra 5 15 33,3 
Arrendatário ou 

Cedido 
Gratuitamente Total 25 122 20,5 
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����Risco de privação por dimensão da família, por nacionalidade, na Grande Lisboa e Região do Algarve 

Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS 
 

 Região do Algarve Grande Lisboa 

Número de famílias Número de famílias 

Dimensão da família Nacionalidade Em risco de 
privação 

Total 

Risco de 
privação 

(%) 
Em risco de 
privação 

Total 

Risco de 
privação 

(%) 

Portuguesa 45 284 15,8 24 241 10,0 

Outra 3 21 14,3 3 10 30,0 Até três indivíduos 

Total 48 305 15,7 27 251 10,8 

Portuguesa 18 87 20,7 20 68 29,4 

Outra 7 12 58,3 7 16 43,8 
Quatro ou mais 

indivíduos 
Total 25 99 25,3 27 84 32,1 

 
 
����Distribuição do índice de agregado de privação por categorias de bem-estar das famílias em risco de privação, por nacionalidade, na Grande Lisboa e Região 
do Algarve (%) 
Fonte| Estudo de caso sobre a região NUTS III Algarve com base no Inquérito à Privação das Famílias 2004, DGEEP/MTSS 

 

 Região do Algarve IP 
 Cat. A 

IP  
Cat. B 

IP  
Cat. C 

IP  
Cat. D 

IP  
Cat. E 

IP  
Cat. F 

IP  
Cat. G 

IP  
Cat. H 

IP  
Cat. I 

Total 17,8 13,6 17,0 12,6 12,1 9,4 7,1 6,0 4,4 

Nacionalidade portuguesa 18,1 13,1 17,8 12,8 11,3 8,6 7,4 6,7 4,2 

Outra Nacionalidade 16,6 16,3 11,8 11,8 16,5 14,2 5,1 2,2 5,5 
 
 

 Grande Lisboa 
  

IP 
 Cat. A 

IP  
Cat. B 

IP  
Cat. C 

IP  
Cat. D 

IP  
Cat. E 

IP  
Cat. F 

IP  
Cat. G 

IP  
Cat. H 

IP  
Cat. I 

Total 15,6 14,6 16,4 12,7 13,4 6,8 10,7 4,3 5,5 

Nacionalidade portuguesa 16,1 15,3 16,8 13,0 12,7 6,8 10,0 4,6 4,7 

Outra Nacionalidade 13,9 11,6 14,6 11,3 16,3 6,9 13,5 3,1 8,9 
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C. Acesso aos Direitos, Recursos, Bens e Serviços  
 
C1.Sistema de Emprego 
 
���� Dispersão regional (NUTS II) dos rácios de emprego no grupo etário dos 15-64 anos, Países Europeus (%)  
Dispersion of regional (NUTS level 2) employment rates of age group 15-64 - EU countries (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2007 

 
  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 2005a00 

UE 25 13.4 13.5 13.3 12.9 12.2 11.9 
UE15 13.4 13.1 12.5 11.9 11.1 10.9 
Portugal 4,3 3,5 3,8 3,9 3,5 3.3 
 
 
���� Evolução da dispersão regional dos rácios de emprego (NUTS II) no grupo etário dos 15-64 anos – UE25, por sexo (%)  
Dispersion of regional (NUTS level 2) employment rates of age group 15-64 - EU-25, by sex (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2006 

 
 2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 
UE25 13.4 13.5 13.3 12.9 12.2 

Homens 9.9 10.4 10.5 10.4 10.2 
Mulheres 20.5 20.1 19.6 18.8 17.3 

UE15 13.4 13.1 12.5 11.9 11.1 
Homens 8.6 8.6 8.3 8.1 8.1 
Mulheres 21.8 21.0 20.1 19.1 17.3 

Portugal 4.3 3.5 3.8 3.9 3.5 
Homens 3.2 2.7 3.5 3.2 3.2 
Mulheres 8.2 6.8 5.9 6.3 5.9 

 
���� Evolução da taxa de actividade - UE25|15, Portugal e Algarve, 2000-2004 (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2006 

 
  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

UE 25 - 56,3 56,4 56,5 56,6 
UE15 - 56,2 56,5 56,7 56,8 
Portugal 61,1 61,6 62,1 62,1 62,0 
Algarve 57,5 57,6 59,2 59,7 59,8 
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���� Evolução da estrutura de emprego, por sectores de actividade, UE25, Portugal e Algarve, 2000-2005 (%)  

Fonte| EUROSTAT, Emplyment by economic activity and nuts level 2 EU-25 (1000) 
 

  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 2005a00 
UE 25       

Agricultura 65,6 65,1 65,7 66,5 67,1 67,6 
Indústria 29,6 29,3 28,8 28,2 27,9 27,5 
Serviços 5,7 5,8 5,4 5,3 5,0 4,9 

Portugal       
Agricultura 52,8     53,4 54,0 55,2 56,8 57,8  
Indústria 34,5 33,8 33,6 32,3 31,2 30,6 
Serviços 12,7 12,8 12,4 12,5 12,1 11,8 

Algarve       
Agricultura 10,2 9,0 9,7 9,2 7,8 6,7 
Indústria 21,2 21,4 21,3 21,5 20,1 20,8 
Serviços 68,6 69,6 69,0 69,3 72,1 72,6 

 
 
���� Taxa de emprego por sexo, NUT II - UE25, 2000-2004 (%)  
Employment rates by sex at NUTS level 2 - EU-25 (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2006 
 

  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

UE25 - 51.4 51.3 51.4 51.4 
Homens - 60.6 60.2 59.9 59.6 
Mulheres - 42.9 43.1 43.4 43.7 

UE15  - 52.0 52.1 52.1 52.1 
Homens - 61.5 61.2 60.9 60.5 
Mulheres - 43.2 43.6 43.9 44.2 

Portugal 58.6 59.1 58.9 58.2 57.8 
Homens 67.8 68.2 67.7 66.4 65.7 
Mulheres 50.3 50.9 50.9 50.8 50.6 

Continente  58.8 59.4 59.1 58.4 57.9 
Homens 67.8 68.2 67.6 66.3 65.6 
Mulheres 50.7 51.4 51.3 51.1 50.9 

R. Norte 59.5 60.5 59.6 58.3 57.8 
Homens 69.6 69.9 68.7 66.9 65.9 
Mulheres 50.2 51.8 51.3 50.5 50.3 
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  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

R. Algarve 55.4 55.4 56.1 56.0 56.5 
Homens 64.5 64.5 64.9 65.3 65.8 
Mulheres 46.6 46.5 47.6 47.0 47.5 

R. Centro  64.1 63.7 64.5 64.1 63.2 
Homens 72.4 73.0 73.4 71.7 70.6 
Mulheres 56.6 55.4 56.4 57.3 56.3 

R. LVT 56.9 57.6 56.5 55.8 55.6 
Homens 63.6 64.3 63.3 62.4 61.9 
Mulheres 50.8 51.6 50.4 49.8 50.0 

R. Alentejo 48.8 49.2 50.8 51.0 51.6 
Homens 61.1 60.8 61.5 60.7 61.2 
Mulheres 37.2 38.4 40.9 41.8 42.5 

R.A Açores  51.9 52.7 53.6 53.5 54.4 
Homens 70.3 69.8 70.5 69.9 70.4 
Mulheres 34.4 36.4 37.5 37.9 38.8 

R. Madeira 55.6 55.3 57.3 57.0 57.2 
Homens 66.5 67.0 68.2 68.1 67.0 
Mulheres 46.5 45.3 48.1 47.5 48.7 

 
���� Rácio de emprego por grupo etário, NUT II - UE25 (%)  
Employment rates by age at NUTS level 2 - EU-25 (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2006 

 
  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

UE25      
15-24 anos - 37.9 37.4 36.7 36.6 
15-64 anos - 62.7 62.7 62.8 63.1 
≥ 65 anos - 3.6 3.7 3.7 3.7 
UE15      
15-24 anos - 40.6 40.4 39.7 39.7 
15-64 anos - 63.9 64.1 64.2 64.5 
≥ 65 anos - 3.4 3.5 3.5 3.5 
Portugal      
15-24 anos 42.2 42.9 42.2 38.8 37.1 
15-64 anos 68.4 69.0 68.8 68.1 67.8 
≥ 65 anos 17.9 18.7 18.9 18.6 17.8 
Continente       
15-24 anos 42.4 43.0 42.3 38.8 37.0 
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  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 
15-64 anos 68.7 69.3 69.0 68.3 68.0 
≥ 65 anos 18.2 19.0 19.2 19.0 18.2 
R. Norte      
15-24 anos 46.5 48.7 46.0 43.5 41.9 
15-64 anos 68.0 69.1 68.4 67.0 66.3 
≥ 65 anos 17.5 18.8 17.9 17.6 17.9 
R. Algarve      
15-64 anos 68.2 68.5 69.2 68.7 69.5 
≥ 65 anos 9.3 8.4 9.4 10.5 10.1 
15-24 anos 38.6 37.0 37.8 35.8 31.2 
25-34 anos 82.3 82.7 84.3 82.3 83.8 
35- 44 anos 83.9 83.4 83.0 83.4 87.3 
45- 54 anos 78.4 79.4 77.4 77.6 78.6 
55- 64 anos 53.2 53.5 55.7 55.4 55.5 

R. Centro       
15-24 anos 42.9 39.8 41.2 37.7 36.9 
15-64 anos 72.9 72.0 73.1 72.8 72.1 
≥ 65 anos 34.1 35.9 35.8 35.5 33.7 
R. LVT      
15-24 anos 37.2 39.3 39.1 34.6 30.4 
15-64 anos 67.6 68.9 67.6 67.0 67.1 
≥ 65 anos 8.2 7.5 7.8 7.5 7.0 
R. Alentejo      
15-24 anos 38.9 37.9 38.3 32.9 35.2 
15-64 anos 63.6 64.1 64.9 65.1 66.8 
≥ 65 anos 6.0 7.0 11.2 11.5 9.1 
R.A Açores       
15-24 anos 41.3 43.3 42.9 40.3 40.6 
15-64 anos 60.1 61.1 62.2 62.2 63.3 
≥ 65 anos 10.1 9.7 9.4 8.0 6.8 
R.A. Madeira       
15-24 anos 36.5 38.2 38.7 35.8 35.6 
15-64 anos 63.9 64.0 66.4 66.5 66.6 
≥ 65 anos 12.6 11.0 11.7 9.8 10.8 
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���� Evolução da dispersão regional da taxa de desemprego (NUTS II e III) – UE25 (%)  
Dispersion of regional unemployment rates (NUTS levels 2 and 3) - EU-25 (%) 
Fonte| EUROSTAT, 2006 

 
 2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

NUT II 
UE25 62.3 66.0 63.8 59.4 55.8 
UE15 65.3 64.9 60.1 56.0 51.2 
Portugal 30.4 29.3 30.7 29.6 25.1 
NUT III 
UE25 66.1 70.1 67.9 63.5 62.0 
UE15 69.7 69.1 64.1 60.1 55.4 
Portugal 30.4 29.3 30.7 29.6 25.1 
 
���� Evolução da taxa de desemprego, UE25|15, Portugal e Algarve, 2000-2005 (%)  

Fonte| EUROSTAT, 2006 
 

  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 2005a00 
UE 25 8,6 8,4 8,8 9,0 9,1 8,8 
UE15 7,7 7,3 7,6 8,0 8,1 7,9 
Portugal 4,0 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 
Algarve 3,6 3,8 5,2 6,1 5,5 6,2 
 
 
���� Taxa de desemprego de longa duração (DLD) no total de desempregados (≥ 12 meses), por NUT II - UE25 (%)  
Long-term unemployment (12 months and more) at NUTS level 2 - EU-25 
Fonte| EUROSTAT, 2006 

 
  2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

UE25 - - 44.21 45.05 44.46 
Portugal 42.27 38.01 34.57 35.01 44.37 
Continente 42.27 37.74 34.56 35.12 44.44 
R. Norte 46.50 42.24 37.12 35.49 47.50 
R. Algarve 39.94 25.38 28.23 26.90 38.08 
R. Centro  31.91 30.11 31.10 35.65 41.35 
R. LVT  41.92 40.45 36.92 36.25 43.77 
R. Alentejo 42.69 31.74 25.35 31.75 40.42 
R.A. Açores  42.06 39.03 38.14 27.80 31.98 
R.A. Madeira 42.44 57.12 32.33 31.66 50.39 
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���� Evolução do número de residentes (total e estrangeiros) no Continente e no Algarve, 2000-2005  
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados do IEFP, DPL e do SEF. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Continente       

Residentes 207 507 350 503 413 502 433 886 449 016 460 115 
Estrangeiros 4 976 8 012 15 055 18 393 20 036 21 570 

Algarve       
Residentes 27 127 47 167 54 066 57 591 60 872 63 939 
Estrangeiros 404 823 4 535 1 715 2 229 2 356 

 
���� Taxa de incidência do desemprego de estrangeiros no Continente e no Algarve, 2000-2005 (%)  
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados do IEFP, DPL e do SEF. 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Continente 2,4 2,3 3,6 4,2 4,5 4,7 
Algarve 1,9 1,7 2,8 3,0 3,7 3,7 
 
 
���� Evolução do número de desempregados portugueses e estrangeiros no Continente e no Algarve, 2000-2005  
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados do IEFP, DPL 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Continente             
Portugueses 310 826 98 308 428 97 356 358 96 424 712 96 437 828 96 446 545 95 
Estrangeiros 4 976 2 8 012 3 15 055 4 18 393 4 20 036 4 21 570 5 

Algarve             
Portugueses 10 335 96 10 994 93 12 210 89 13 614 89 13 944 86 13 467 85 
Estrangeiros 404 4 823 7 1 535 11 1 715 11 2 229 14 2 356 15 
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���� Evolução dos desempregados portugueses e estrangeiros no Continente e no Algarve em 2005, por meses  
Fonte| IEFP, DPL 
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���� Evolução dos desempregados estrangeiros no Algarve, por nacionalidade (5+), 2000-2005  
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do projecto LAP’s & RAP’s com base nos dados administrativos facultados pelo IEFP, DPL 
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���� Evolução dos desempregados estrangeiros inscritos nos Centros de Emprego no Continente e Algarve, segundo o sexo, 2000-2005  
Fonte| IEFP, DPL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Desemprego registado no Continente 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Total 315 802 100 316 440 100 371 413 100 443 105 100 457 864 100 468 115 100 

Homens  123 415 39 124 545 39 154 891 42 191 451 43 200 162 44 201 194 43 

Mulheres 192 387 61 191 895 61 216 522 58 251 654 57 257 702 56 266 921 57 

Portugueses 310 826 100 308 428 100 356 358 100 424 712 100 437 828 100 446 545 100 

Homens  121 165 39 120 990 39 146 925 41 181 754 43 189 621 43 190 095 43 

Mulheres 189 661 61 187 438 61 209 433 59 242 958 57 248 207 57 256 450 57 

Estrangeiros 4 976 100 8 012 100 15 055 100 18 393 100 20 036 100 21 570 100 

Homens  2 250 45 3 555 44 7 966 53 9 697 53 10 541 53 11 099 51 

Mulheres 2 726 55 4 457 56 7 089 47 8 696 47 9 495 47 10 471 49 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Desemprego registado no Algarve 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Total 10 739 100  11 817 100  13 745 100  15 329 100  16 173 100  15 823 100  

Homens  3 594 33  3 977 34  4 952 36  5 766 38  6 344 39  6 262 40  

Mulheres 7 145 67  7 840 66  8 793 64  9 563 62  9 829 61  9 561 60  

Portugueses 10 335 100  10 994 100  12 210 100  13 614 100  13 944 100  13 467 100  

Homens  3 470 34  3 711 34  4 396 36  5 150 38  5 555 40  5 448 40  

Mulheres 6 865 66  7 283 66  7 814 64  8 464 62  8 389 60  8 019 60  

Estrangeiros 404 100  823 100  1 535 100  1 715 100  2 229 100  2 356 100  

Homens  124 31  266 32  556 36  616 36  789 35  814 35  

Mulheres 280 69  557 68  979 64  1 099 64  1 440 65  1 542 65  
 
 
���� Evolução dos desempregados estrangeiros inscritos nos Centros de Emprego do Algarve e do Continente, segundo o grupo etário, 2000-2005  
Fonte| IEFP, DPL 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Desemprego registado no Algarve 

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

Total 10 739 100  11 817 100  13 745 100  15 329 100  16 173 100  15 823 100  

<20 412 4  451 4  536 4  515 3  558 3  384 2  

20-24 1 649 15  1 651 14  1 865 14  2 160 14  2 161 13  1 975 12  

25-34 2 886 27  3 173 27  3 800 28  4 355 28  4 487 28  4 611 29  

35-54 4 249 40  4 870 41  5 629 41  6 165 40  6 629 41  6 687 42  

≥ 55  1 543 14  1 672 14  1 915 14  2 134 14  2 338 14  2 166 14  
              

Jovens 2 061 19  139 18  2 401 17  2 675 17  2 719 17  2 359 15  

Adultos 8 678 81  684 82  11 344 83  12 654 83  13 454 83  13 464 85  

Portugueses 10 335 100  10 994 100  12 210 100  13 614 100  13 944 100  13 467 100  

<20 396 4  428 4  512 4  489 4  531 4  357 3  

20-24 1 596 15  1 535 14  1 668 14  1 963 14  1 952 14  1 795 13  

25-34 2 753 27  2 881 26  3 223 26  3 752 28  3 624 26  3 727 28  

35-54 4 075 39  4 514 41  4 948 41  5 348 39  5 582 40  5 532 41  

≥ 55  1 515 15  1 636 15  1 859 15  2 062 15  2 255 16  2 056 15  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 Desemprego registado no Algarve 
  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
             

Jovens 1 992 19  0 18  2 180 18  2 452 18  2 483 18  2 152 16  

Adultos 8 343 81  0 82  10 030 82  11 162 82  11 461 82  11 315 84  

Estrangeiros 404 100  823 100  1 535 100  1 715 100  2 229 100  2 356 100  

<20 16 4  23 3  24 2  26 2  27 1  27 1  

20-24 53 13  116 14  197 13  197 11  209 9  180 8  

25-34 133 33  292 35  577 38  603 35  863 39  884 38  

35-54 174 43  356 43  681 44  817 48  1 047 47  1 155 49  

≥ 55  28 7  36 4  56 4  72 4  83 4  110 5  
              

Jovens 69 17  139 17  221 14  223 13  236 11  207 9  

Adultos 335 83  684 83  1 314 86  1 492 87  1 993 89  2 149 91  

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Desemprego registado no Continente 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Total 315 802 100 316 440 100 371 413 100 443 105 100 457 864 100 468 115 100 

<20 11 986 4 12 330 4 14 949 4 15 767 4 14 355 3 13 172 3 

20-24 41 074 13 39 390 12 48 150 13 55 619 13 54 140 12 51 774 11 

25-34 73 999 23 75 081 24 94 593 25 115 596 26 114 767 25 117 624 25 

35-54 122 218 39 122 098 39 141 401 38 170 233 38 183 025 40 192 108 41 

≥ 55  66 525 21 67 541 21 72 320 19 85 890 19 91 577 20 93 437 20 
              

Jovens 53 060 17 1 161 16 63 099 17 71 386 16 68 495 15 64 946 14 

Adultos 262 742 83 6 851 84 308 314 83 371 719 84 389 369 85 403 169 86 

Portugueses 310 826 100 308 428 100 356 358 100 424 712 100 437 828 100 446 545 100 

<20 11 856 4 12 092 4 14 597 4 15 400 4 14 070 3 12 862 3 

20-24 40 621 13 38 467 12 46 321 13 53 600 13 52 170 12 49 911 11 

25-34 72 205 23 72 099 23 88 760 25 108 786 26 107 289 25 109 727 25 

35-54 120 031 39 118 688 38 134 947 38 161 800 38 173 588 40 181 589 41 

≥ 55  66 113 21 67 082 22 71 733 20 85 126 20 90 711 21 92 456 21 
             

Jovens 52 477 17 0 16 60 918 17 69 000 16 66 240 15 62 773 14 

Adultos 258 349 83 0 84 295 440 83 355 712 84 371 588 85 383 772 86 

Estrangeiros 4 976 100 8 012 100 15 055 100 18 393 100 20 036 100 21 570 100 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Desemprego registado no Continente 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

<20 130 3 238 3 352 2 367 2 285 1 310 1 

20-24 453 9 923 12 1 829 12 2 019 11 1 970 10 1 863 9 

25-34 1 794 36 2 982 37 5 833 39 6 810 37 7 478 37 7 897 37 

35-54 2 187 44 3 410 43 6 454 43 8 433 46 9 437 47 10 519 49 

≥ 55  412 8 459 6 587 4 764 4 866 4 981 5 
             

Jovens 583 12 1 161 14 2 181 14 2 386 13 2 255 11 2 173 10 

Adultos 4 393 88 6 851 86 12 874 86 16 007 87 17 781 89 19 397 90 

 
 
���� Evolução das colocações de portugueses e estrangeiros no Continente e no Algarve, 2000-2005  
Fonte| IEFP, DPL 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Continente             
Portugueses 64 516 98 57 705 98 54 618 95 53 815 95 48 586 95 49 060 94 
Estrangeiros 1 202 2 1 339 2 2 927 5 3 253 5 2 730 5 3 054 6 

Algarve             
Portugueses 5 158 97 4 904 96 4 779 90 4 693 86 3 853 87 4 076 86 
Estrangeiros 149 3 219 4 542 10 733 14 579 13 655 14 
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���� Evolução das colocações de portugueses e estrangeiros no Continente e no Algarve em 2005, por meses  
Fonte| IEFP, DPL 
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���� Evolução das colocações dos indivíduos estrangeiros no Continente e no Algarve, segundo a nacionalidade (5+), 2000-2005 (%) 
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do projecto Lap’s & RAP’s com base nos dados administrativos facultados por o IEFP, DPL 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Continente       

Angola 26 21 16 12 12 11 
Brasil 7 12 17 19 19 23 
Cabo Verde 22 14 10 8 10 9 
Guiné-Bissau 16 13 7 6 6 5 
Ucrânia - 4 22 25 22 22 
Outros estrangeiros 29 34 28 31 33 31 

Algarve       
Angola 15 19 10 8 6 5 
Brasil 9 9 20 23 19 21 
Cabo Verde 15 17 10 8 9 7 
Ucrânia - 1 21 23 22 26 
Roménia - - 5 4 7 7 
Outros estrangeiros 60 53 35 34 37 33 

 
 
���� Evolução das colocações de estrangeiros e portugueses inscritos nos Centros de Emprego do Continente e do Algarve, por sexo, 2000-2005  
Fonte| IEFP, DPL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Colocações registadas no Continente 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
Total 65 783 100 59 129 100 57 760 100 57 179 100 51 316 100 52 114 100 
Homens  24 594 37 21 387 36 20 826 36 22 281 39 21 057 41 22 127 42 
Mulheres 41 189 63 37 742 64 36 934 64 34 898 61 30 259 59 29 987 58 

Portugueses 64 516 100 57 705 100 54 618 100 53 815 100 48 586 100 49 060 100 
Homens  24 136 37 20 807 36 19 246 35 20 533 38 19 654 40 20 546 42 
Mulheres 40 380 63 36 898 64 35 372 65 33 282 62 28 932 60 28 514 58 

Estrangeiros 1 267 100 1 424 100 3 142 100 3 364 100 2 730 100 3 054 100 
Homens  458 36 580 41 1 580 50 1 748 52 1 403 51 1 581 52 
Mulheres 809 64 844 59 1 562 50 1 616 48 1 327 49 1 473 48 

 
 
 
 
 



 93

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Colocações registadas no 
Algarve N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Total 5 307 100 5 123 100 5 321 100 5 426 100 4 432 100 4 731 100 
Homens  1 756 33 1 762 34 1 889 36 2 030 37 1 824 41 1 965 42 
Mulheres 3 551 67 3 361 66 3 432 64 3 396 63 2 608 59 2 766 58 

Portugueses 5 158 100 4 904 100 4 779 100 4 693 100 3 853 100 4 076 100 
Homens  1 718 33 1 694 35 1 651 35 1 734 37 1 543 40 1 676 41 
Mulheres 3 440 67 3 210 65 3 128 65 2 959 63 2 310 60 2 400 59 

Estrangeiros 149 100 219 100 542 100 733 100 579 100 655 100 
Homens  38 26 68 31 238 44 296 40 281 49 289 44 
Mulheres 111 74 151 69 304 56 437 60 298 51 366 56 

 
���� Evolução das colocações de estrangeiros e portugueses inscritos nos Centros de Emprego do Continente e do Algarve, por grupo etário, 2000-2005  
Fonte| IEFP, DPL 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Desemprego registado no Algarve 
  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
Total 5 307 100 5 123 100 5 321 100 5 426 100 4 432 100 4 731 100 
<20 421 8 335 7 328 6 317 6 243 5 239 5 
20-24 1 142 22 1 073 21 1 043 20 964 18 834 19 802 17 
25-34 1 621 31 1 593 31 1 714 32 1 775 33 1 454 33 1 546 33 
35-54 1 785 34 1 829 36 1 945 37 2 082 38 1 662 38 1 848 39 
≥ 55  338 6 293 6 291 5 288 5 239 5 296 6 
              

Jovens 1 563 29 1 408 27 1 371 26 1 281 24 1 077 24 1 041 22 
Adultos 3 744 71 3 715 73 3 950 74 4 145 76 3 355 76 3 690 78 
Portugueses 5 158 100 4 904 100 4 779 100 4 693 100 3 853 100 4 076 100 
<20 414 8 324 7 313 7 311 7 236 6 227 6 
20-24 1 120 22 1 024 21 948 20 865 18 761 20 745 18 
25-34 1 561 30 1 529 31 1 482 31 1 465 31 1 227 32 1 292 32 
35-54 1 730 34 1 746 36 1 752 37 1 782 38 1 402 36 1 535 38 
≥ 55  333 6 281 6 284 6 270 6 227 6 277 7 
             

Jovens 1 534 30 1 348 27 1 261 26 1 176 25 997 26 972 24 
Adultos 3 624 70 3 556 73 3 518 74 3 517 75 2 856 74 3 104 76 
Estrangeiros 149 100 219 100 542 100 733 100 579 100 655 100 
<20 7 5 11 5 15 3 6 1 7 1 12 2 
20-24 22 15 49 22 95 18 99 14 73 13 57 9 
25-34 60 40 64 29 232 43 310 42 227 39 254 39 
35-54 55 37 83 38 193 36 300 41 260 45 313 48 
≥ 55  5 3 12 5 7 1 18 2 12 2 19 3 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 Desemprego registado no Algarve 
  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
              

Jovens 29 19 60 27 110 20 105 14 80 14 69 11 
Adultos 120 81 159 73 432 80 628 86 499 86 586 89 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Desemprego registado no Continente 
  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Total 65 783 100 59 129 100 57 760 100 57 179 100 51 316 100 52 114 100 

<20 9 289 14 8 055 14 7 012 12 5 891 10 5 056 10 4 655 9 

20-24 17 372 26 15 260 26 14 413 25 13 964 24 12 608 25 12 061 23 

25-34 19 319 29 17 555 30 18 101 31 18 776 33 17 199 34 17 601 34 

35-54 17 760 27 16 366 28 16 518 29 16 922 30 15 229 30 16 360 31 

≥ 55  2 043 3 1 893 3 1 716 3 1 626 3 1 224 2 1 437 3 
             

Jovens 26 661 41 23 315 39 21 425 37 19 855 35 17 664 34 16 716 32 

Adultos 39 122 59 35 814 61 36 335 63 37 324 65 33 652 66 35 398 68 

Portugueses 64 516 100 57 705 100 54 618 100 53 815 100 48 586 100 49 060 100 

<20 9 215 14 7 956 14 6 881 13 5 823 11 4 992 10 4 584 9 

20-24 17 148 27 14 961 26 13 808 25 13 418 25 12 208 25 11 669 24 

25-34 18 773 29 17 006 29 16 782 31 17 321 32 16 022 33 16 338 33 

35-54 17 356 27 15 914 28 15 461 28 15 666 29 14 166 29 15 081 31 

≥ 55  2 024 3 1 868 3 1 686 3 1 587 3 1 198 2 1 388 3 
             

Jovens 26 363 41 22 917 40 20 689 38 19 241 36 17 200 35 16 253 33 

Adultos 38 153 59 34 788 60 33 929 62 34 574 64 31 386 65 32 807 67 

Estrangeiros 1 267 100 1 424 100 3 142 100 3 364 100 2 730 100 3 054 100 

<20 74 6 99 7 131 4 68 2 64 2 71 2 

20-24 224 18 299 21 605 19 546 16 400 15 392 13 

25-34 546 43 549 39 1 319 42 1 455 43 1 177 43 1 263 41 

35-54 404 32 452 32 1 057 34 1 256 37 1 063 39 1 279 42 

≥ 55  19 1 25 2 30 1 39 1 26 1 49 2 
              

Jovens 298 24 398 28 736 23 614 18 464 17 463 15 

Adultos 969 76 1 026 72 2 406 77 2 750 82 2 266 83 2 591 85 
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C2. Educação e Qualificações 
 
 

���� Evolução de alguns indicadores de educação na Região do Algarve, 1991 e 2001 (%)  
Fonte| Dados adaptados do Relatório de “Estratégia de Desenvolvimento do Algarve 2007-2013”, CCDR Algarve, 2006, com base nos Censos da População, INE, 1991 
e 2001. 

 
 1991 2001 
Taxa de analfabetismo  14,2 10,4 
Taxa de pré-escolarização  17,9 79,4 
Proporção de população com 15 ou mais anos que possui o 3º ciclo do ensino básico concluído  21,9 39,1 
Proporção de população com 21 ou mais anos que possui ensino superior concluído 2,8 7,3 
Abandono escolar1 8,2 2,4 
Saída antecipada2 48,4 20,5 
 

1 Total de indivíduos entre os 10-15 anos, que no momento censitário não concluíram o 3º ciclo e não se encontravam a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos 
do mesmo grupo etário 

2  Total de indivíduos entre os 18-24 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 

 
���� Aprendizagem ao longo da vida – participação de adultos (25-64 anos) em acções de educação e formação por cada 1000 activos, por UE25, UE15, Portugal e 
NUTS II, 2000-2004  
Life-long learning - Participation of adults aged 25-64 in education and training, at NUTS level 2 - EU-25 (1000)   
Fonte| Eurostat, 2006 

 

 2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 

UE 25 - - 17883.7 21023.6 21445.1 
UE15 - - 16082.2 19088.6 19289.2 
Portugal 183.3 180.1 160.2 182.2 245.3 
Continente 178.5 174.1 156.7 178.9 239.1 
R. Norte 52.7 53.1 45.0 59.0 81.8 
R. Algarve 7.4 6.8 5.5 7.3 11.1 
R. Centro  40.2 38.5 35.1 38.2 57.4 
R. LVT 65.5 63.4 58.5 61.2 76.1 
R. Alentejo 12.7 12.4 12.7 13.2 12.7 
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���� Jovens estudantes que completaram pelo menos o ensino secundário (ISCED 3), Bélgica, Portugal e NUTS II, 2000-2004 (%) 
Students at ISCED level 3 (GPV) - as % of all stude nts at ISCED level 3 at regional level   
Fonte| Eurostat, 2006 

 
 2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 
Bélgica 33.2 30.8 30.3 29.8 31.8 
Portugal 72.2 71.7 71.2 69.9 71.5 
Continente  - - 71.3 69.2 71.0 
Região  Norte - - 69.6 69.0 70.0 
Região do Algarve - - 69.4 63.3 67.2 
Região Centro  - - 71.1 52.7 70.3 
Região de LVT  - - 72.8 89.3 75.1 
Região do Alentejo - - 73.5 51.9 72.6 
Região Autónoma dos Açores  - - 76.9 75.6 69.1 
Região Autónoma da Madeira - - 64.7 87.5 71.9 
 
 
���� Estudantes que frequentam o ensino superior (ISCED 5-6), Bélgica, Portugal e NUTS II, 2000-2004 (%) 

Students at ISCED levels 5-6 - as % of all pupils a nd students at regional level  
Fonte| Eurostat, 2006 

 
 2000a00 2001a00 2002a00 2003a00 2004a00 
Bélgica 13.5 13.3 13.4 13.5 14.1 
Portugal 16.6 17.3 18.0 18.1 18.0 
Continente  - - 18.7 18.8 18.7 
Região  Norte - - 15.3 15.6 15.6 
Região do Algarve - - 14.6 13.9 5.8 
Região Centro  - - 20.4 16.9 16.2 
Região de LVT  - - 22.1 26.5 31.2 
Região do Alentejo - - 16.3 12.2 21.6 
Região Autónoma dos Açores  - - 6.3 6.4 6.2 
Região Autónoma da Madeira - - 5.2 5.4 5.2 
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���� Indicadores de síntese sobre o sistema educativo no Distrito de Faro, ano lectivo 2005/2006 

Fonte| ME, Giase, 2006 - http://www.giase.min-edu.pt/IndSintese0506.asp 
 

Tipologia Escolas Alunos Docentes Não Docentes Alunos/Escola Alunos/Docente Docentes/Escola 
JI 158 8012 442 863 50.7 18.1 2.8 
EB1 193 16910 1170 555 87.6 14.5 6.1 
EB1/JI 15 2577 142 173 171.8 18.1 9.5 
EBM 1 13 2 1 13.0 6.5 2.0 
EBI/JI 2 899 111 71 449.5 8.1 55.5 
EBI 4 968 137 85 242.0 7.1 34.3 
EB2,3 44 21990 3012 1460 499.8 7.3 68.5 
EB2,3/ES 1 258 45 35 258.0 5.7 45.0 
ES/EB3 4 3471 548 163 867.8 6.3 137.0 
ES 12 11515 2129 565 959.6 5.4 177.4 
M-N 7 1707 191 127 243.9 8.9 27.3 
EP 6 626 140 59 104.3 4.5 23.3 
EPEI/CAIC 11 209 26 0 19.0 8.0 2.4 
TOTAL 458 69155 8095 4157 151.0 8.5 17.7 
 
 
���� Número de alunos inscritos no início e no final do ano lectivo 2000/01 na Região do Algarve, por origens e níveis de escolaridade  

Fonte| Entre Culturas. Dados facultados pelo ACIME. 
 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
 Início Fim Variação Início Fim Variação Início Fim Variação Início Fim Variação 
Total  17 031 17 235 -204 9 273 8 815 -458 14 098 13 332 -766 11 674 10 401 -1273 
Lusos 15 792 16 116 -324 8 794 8 394 -400 13 418 12 476 -942 11 213 10 022 -1191 
Origens Africana 343 318 25 118 98 -20 195 184 -11 109 90 -19 
Origens Asiática 8 9 -1 3 3 - 4 4 - 5 5 - 
Origens Europeia 758 684 74 294 261 -33 362 281 -81 228 189 -39 
Outras Origens 130 108 22 64 59 -5 119 117 -2 119 95 -24 
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C3. Saúde 
 
���� Peso dos utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região do Algarve em 2005 (%)  
����Percentagem de utentes estrangeiros residentes no Algarve inscritos nos Centros de Saúde da Região, 2005 (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados Administrativos facultados pela ARS do Algarve e o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras do Algarve 
 
DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 
(i) Peso de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região do Algarve em 2005 (%)|Número de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região do 
Algarve face ao total de utentes inscritos nos Centros de Saúde da Região  
(ii) Percentagem de utentes estrangeiros residentes no Algarve inscritos nos Centros de Saúde da Região, 2005| Número de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da 
Região do Algarve face ao total de estrangeiros legais residentes na Região do Algarve  

 
Número de utentes inscritos nos Centros de Saúde, 2005 406 258 
Número de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região 45 807 
Número de estrangeiros legais residentes na Região do Algarve, 2005 87 552 
  
Peso de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região do Algarve em 2005 (%)| 11,3% 
Percentagem de utentes estrangeiros residentes no Algarve inscritos nos Centros de Saúde da Região, 2005 52,3% 
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����Taxa de utentes estrangeiros inscritos nos Centros de Saúde da Região do Algarve, com e sem médico de família, entre 2000-2005, por Concelho (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados Administrativos facultados pela ARS do Algarve. 
 

Utentes estrangeiros inscritos nos  
Centros de Saúde Concelhos 

Com médico de família Sem médico de família 

Região do Algarve 53,3 45,0 

Albufeira 52,0 47,9 
Alcoutim 97,5 2,5 
Aljezur 98,8 1,2 
Castro Marim 99,7 - 
Faro 35,6 64,2 
Lagoa 52,4 40,5 
Lagos 64,1 34,5 
Loulé 54,9 45,1 
Monchique 100,0 - 
Olhão 49,2 49,8 
Portimão 20,9 78,2 
S. B. Alportel 56,5 - 
Silves 72,8 27,0 
Tavira 67,8 30,5 
V. Bispo 96,2 3,8 
V. R. Sto. Ant. 99,7 0,2 

 
 
����Percentagem de consultas de reforço em ambulatório efectuadas nos Centros de Saúde da Região do Algarve, segundo nacionais e estrangeiros, 2000-2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados Administrativos facultados pela ARS do Algarve. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de consultas efectuadas 769 112 795 956 865 946 882 461 912 388 940 979 

% de consultas efectuadas a portugueses 98,4 97,9 97,2 96,5 96,0 95,1 

% de consultas efectuadas a estrangeiros 1,6 2,1 2,8 3,5 4,0 4,9 
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����Percentagem de consultas efectuadas nos Hospitais públicos da Região do Algarve, segundo nacionais e estrangeiros, 2001-2005 
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados Administrativos facultados pela ARS do Algarve. 

 
Hospitais públicos da Região 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de consultas efectuadas 62 790 191 375 209 123 210 437 230 880 

% de consultas efectuadas a portugueses 91,1 91,9 91,9 91,7 90,7 
% de consultas efectuadas a estrangeiros 8,9 8,1 8,1 8,3 9,3 

 
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de consultas efectuadas 62790 70356 79737 84269 101636 

% de consultas efectuadas a portugueses 91,1 90,0 90,1 89,7 89,3 
% de consultas efectuadas a estrangeiros 8,9 10,0 9,9 10,3 10,7 

 
Hospital Distrital de Faro 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de consultas efectuadas - 121019 129386 126168 129244 

% de consultas efectuadas a portugueses - 93,0 93,1 93,0 91,9 
% de consultas efectuadas a estrangeiros - 7,0 6,9 7,0 8,1 

 
 
����Evolução das consultas efectuadas a estrangeiros nos Hospitais públicos da Região do Algarve, segundo a nacionalidade (9+) dos utentes, 2001-2005 (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pela ARS do Algarve. 
 
Nacionalidade dos Utentes 2001 2002 2003 2004 2005 

Alemanha 10,2 6,2 6,1 5,4 5,1 
Angola 6,9 5,4 5,0 5,4 4,7 

Brasil 6,9 10,2 10,7 13,7 15,5 
Cabo Verde 2,6 4,0 3,7 3,5 3,2 
China 0,8 0,6 0,9 0,7 0,8 
Inglaterra 18,4 15,2 15,2 16,7 16,2 
República da Moldávia 2,1 3,9 4,4 4,8 4,6 
Roménia 2,8 5,5 6,7 7,5 8,3 
Ucrânia 11,5 15,1 13,6 12,1 10,9 
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����Número e percentagem de nados-vivos nascidos nos Hospitais públicos da Região do Algarve, segundo mães portuguesas e estrangeiras, 2000-2005  

Fonte| Dados de administrativos facultados pela ARS e Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s. 
 

Número de Nados -Vivos  Percentagem de Nados -Vivos 
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mães portuguesas 4 054 3 755 3 951 3 950 3 998 4 065  5,1 7,3 9,3 12,9 14,2 16,0 
Mães estrangeiros 216 297 407 583 663 777  94,9 92,7 90,7 87,1 85,8 84,0 
Total 4 270 4 052 4 358 4 533 4 661 4 842        

 
 
����Número de nados-vivos nascidos nos Hospitais públicos da Região do Algarve, segundo a nacionalidade das mães estrangeiras, 2000-2005  

Fonte| Dados de administrativos facultados pela ARS. 
 

Nacionalidades das mães estrangeiras 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Alemanha 14 14 15 24 19 20 
Angola 25 32 26 31 36 30 

Bielo Rússia  5 11 19 19 24 16 
Brasil  21 34 67 81 108 174 
Cabo Verde 20 21 18 31 20 26 
China 6 5 8 14 15 25 
Inglaterra 33 31 21 41 46 57 
Moldávia 0 9 24 50 63 84 
Roménia 5 12 47 70 80 106 
Ucrânia 1 30 68 97 114 112 
Outras Nacionalidades 86 98 94 125 137 127 
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����Número total doentes estrangeiros com HIV/Sida atendidos em consultas dos Hospitais públicos da Região, por hospital entre 2000-2005  
����Distribuição percentual de doentes estrangeiros com HIV/Sida por nacionalidade atendidos em consultas no Hospital Distrital de Faro entre 2000-2005 

Fonte| Dados de administrativos facultados pela ARS (SONHO) e Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s. 
 

Nacionalidade Hospital Distrital de Faro Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 

Número total de doentes estrangeiros 139 33 
     

Distribuição percentual de doentes estrangeiros com HIV/Sida    

Angola 15,8 - 
Brasil 10,8 - 
Cabo Verde 25,9 - 
Guiné Bissau 14,4 - 
Inglaterra 5,8 - 
Alemanha 4,3 - 
Moçambique 4,3 - 
Outras Nacionalidades 8,5 - 
 
 
����Número de casos diagnosticados com tuberculose, Portugal e Região do Algarve entre 2002-2005 
����Taxa de incidência de tuberculose, Portugal e Região do Algarve entre 2002-2005 
���� % de casos estrangeiros diagnosticados com tuberculose na R. do Algarve entre 2003-2005 
 
Fonte| Dados administrativos e cálculos efectuados facultados pela ARS. 

 
 2002 2003 2004 2005 

Número total de casos diagnosticados com tuberculose em Portugal 4 058 3 787 3 511 - 

Taxa de incidência de tuberculose nacional (por cada 100 mil habitantes) 39,54 36,9 33,8 - 

Número total de casos diagnosticados com tuberculose na Região do Algarve 187 151 174 138 
Taxa de incidência de tuberculose na R. do Algarve (por cada 100 mil habitantes) 47,31 38,20 44,02 34,91 
% de casos estrangeiros diagnosticados com tuberculose na R. do Algarve  16,6 15,4 23,4 
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C4. Protecção Social 
 
 
���� Proporção de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social, nacionais e estrangeiros, por Portugal (NUT I) e Região do Algarve (NUT II), 2000 a 
2005 

���� Proporção de pessoas estrangeiras singulares activas inscritas na segurança social, segundo (5+ nacionalidades) na Região do Algarve (NUT II), 2000 a 2005 
Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, n.º de pessoas 
singulares activas inscritas na Segurança Social de 2000 a 2005, por nacionalidade e NUTS I e II. 

 
Cálculo dos Indicadores  
(i) Proporção de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social, nacionais e estrangeiros, por NUTS I e II, 2000 a 2005 - N.º de pessoas singulares activas inscritas 

na segurança social anualmente, nacionais e estrangeiros, por NUTS I e II / Total de pessoas singulares activas inscritas na segurança social anualmente, por NUTS I e II) * 100 
(ii) Proporção de pessoas estrangeiras singulares activas inscritas na segurança social, segundo (5+ nacionalidades) na Região do Algarve, 2000 a 2005 - N.º anual de 

pessoas estrangeiras singulares activas inscritas na segurança social, por a 5+ nacionalidades na Região do Algarve / Total anual de pessoas estrangeiras singulares activas 
inscritas na segurança social na Região do Algarve) * 100 

Nota 
Dados sujeitos a actualizações. Os dados são referentes a Pessoa Singulares Activos Inscritos na SS, com Qualificação Activa. 

 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Total Portugal | NUT I 7 130 620 7 398 947 7 545 288 7 694 066 7 828 484 7 951 556 

Portugueses 60,1 59,8 60,4 61,1 61,7 62,3 
Estrangeiros 1,8 3,9 4,3 4,5 4,8 5,1 
Desconhecidos 38,1 36,3 35,3 34,5 33,5 32,6 
Total Algarve | NUT II  287 269 310 891 315 945 315 602 326 777 335 550 

Portugueses 46,8 45,6 46,4 47,9 48,4 48,8 
14 943 33 477 36 625 36 947 42 800 47 610 

Estrangeiros 
5,2 10,8 11,6 11,7 13,1 14,2 

Brasil 7,8 10,8 11,1 12,0 14,5 15,4 
Moldávia 3,9 8,1 8,4 8,2 8,0 8,0 
Reino Unido 11,3 5,8 5,9 6,5 6,8 7,0 
Roménia 2,2 6,0 6,5 6,3 7,0 7,5 
Ucrânia 7,0 26,2 26,0 24,1 22,4 21,2 

Desconhecidos 48,0 43,6 42,0 40,4 38,5 37,0 
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���� Número e proporção de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social da Região do Algarve, nacionais e estrangeiros, por género, 2000 a 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, n.º de pessoas 
singulares activas inscritas na Segurança Social de 2000 a 2005, por nacionalidade e NUTS I e II. 

 
Cálculo do Indicador 
Proporção de pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social da Região do Algarve, nacionais e estrangeiros, por género, 2000 a 2005 - (N.º anual de pessoas singulares 
activas, nacionais e estrangeiros, inscritas na segurança social na Região do Algarve,  por género / Total anual de pessoas singulares activas, nacionais e estrangeiros, inscritas na 
segurança social anualmente, por NUTS I e II) * 100. 
 
Nota 
Dados sujeitos a actualizações. Os dados são referentes a Pessoa Singulares Activos Inscritos na SS, com Qualificação Activa. 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Portugueses 134 526 141 864 146 495 151 037 158 166 163 881 

Feminino 52,5 52,3 52,2 52,1 52,0 51,9 
 

Masculino 47,5 47,7 47,8 47,9 48,0 48,1 
Estrangeiros 14 943 33 477 36 625 36 947 42 800 47 610 

Feminino 41,9 33,2 34,1 35,0 36,0 37,1 
 

Masculino 58,1 66,8 65,9 65,0 64,0 62,9 
 
 
���� Pessoas estrangeiras (5+ nacionalidades) singulares activas inscritas na segurança social da Região do Algarve, por género, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, n.º de pessoas 
singulares activas inscritas na Segurança Social de 2000 a 2005, por nacionalidade e Região do Algarve (NUTS II). 

 
Cálculo do Indicador  
Pessoas estrangeiras (5+ nacionalidades) singulares activas inscritas na segurança social da Região do Algarve, por género, 2005- (N.º de pessoas estrangeiras (5+ nacionalidades) 
singulares activas inscritas na segurança social da Região do Algarve, por género / Total de pessoas estrangeiras singulares activas inscritas na segurança social na Região do Algarve) * 
100. 
 
Nota 
Dados sujeitos a actualizações. Os dados são referentes a Pessoa Singulares Activos Inscritos na SS, com Qualificação Activa. 

 
 H M 
Brasil 8,8 6,6 
Moldávia 6,3 1,8 
Reino Unido 3,9 3,1 
Roménia  5,1 2,4 
Ucrânia 15,0 6,2 
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����Pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social, nacionais e estrangeiros, na Região do Algarve, segundo o grupo etário, 2005 (%) 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
PESSOAS SINGULARES ACTIVAS INSCRITAS NA SEGURANÇA SOCIAL EM 2005, Nacionais e estrangeiros, Região do Algarve. 
 
Cálculo do Indicador  
Pessoas singulares activas inscritas na Segurança Social, nacionais e estrangeiros, na Região do Algarve, segundo o grupo etário, 2005 (%) - (N.º de pessoas singulares activas, 
nacionais e estrangeiros, inscritas na segurança social na Região do Algarve,  por grupo etário / Total de pessoas singulares activas, nacionais e estrangeiros, inscritas na segurança 
social na Região do Algarve) * 100 
 
Nota  
Dados sujeitos a actualizações. Os dados são referentes a Pessoa Singulares Activos Inscritos na SS. 

 

Grupo Etário Portugueses Estrangeiros 

< 20 anos 10,1 2,3 
[ 20 a 30 [  26,8 27,4 
[ 30 a 40 [  23,7 37,4 
[ 40 a 50 [  13,3 22,3 
[ 50 a 60 [  10,2 7,7 
[ 60 a 70 [  9,0 1,9 
≥ 70 anos 6,9 1,0 
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����Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente prestações de desemprego, por NUTS I e II, 2005 
����Proporção de beneficiários estrangeiros, segundo (5+ nacionalidades), a receber mensalmente prestações de desemprego na Região do Algarve, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO EM 2005, por nacionalidade e NUTS I e II, mensal. 

 
Cálculo dos Indicadores  
(i) Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente prestações de desemprego, por NUTS I e II, 2005 - ((N.º de beneficiários, nacionais e 

estrangeiros, a receber mensalmente prestações de desemprego, NUTS I e II / Total do n.º de beneficiários a receber mensalmente prestações de desemprego, por NUTS I e 
II) * 100 

(ii) Proporção de beneficiários estrangeiros, segundo a nacionalidade, a receber mensalmente prestações de desemprego, por NUTS II, 2005 - (N.º de beneficiários 
estrangeiros a receber mensalmente prestações de desemprego, por a 5+ nacionalidades na Região do Algarve / Total do n.º de beneficiários estrangeiros a receber 
mensalmente prestações de desemprego na Região do Algarve) * 100 

 
Ano 2005 

  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total Portugal | NUT I 300 756 302 820 310 732 305 802 307 499 302 998 299 063 295 613 292 107 297 320 303 529 303 306 
Portugueses 71,4 71,0 70,9 70,4 70,0 69,4 69,1 68,9 69,2 69,4 69,7 69,4 
Estrangeiros 3,8 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 
Desconhecidos 24,7 25,0 24,9 25,4 25,7 26,2 26,6 26,9 26,7 26,5 26,1 26,2 
Total Algarve| NUT II 10 648 11 990 12 398 11 582 10 636 10 700 8 002 7 260 7 239 7 452 8 193 8 967 
Portugueses 63,5 63,1 62,6 62,4 62,2 61,8 60,6 61,2 61,6 62,4 62,5 61,5 

1 357 1 655 1 765 1 625 1 431 1 482 992 840 840 840 981 1 166 
Estrangeiros 

12,7 13,8 14,2 14,0 13,5 13,9 12,4 11,6 11,6 11,3 12,0 13,0 
Angola 10,6 9,0 9,3 9,2 9,6 9,3 10,0 10,5 10,0 10,5 8,9 8,5 
Brasil 17,6 18,2 18,0 18,7 17,8 17,7 17,8 17,6 18,1 18,7 18,3 19,9 
Moldávia 6,1 6,0 5,4 5,4 5,5 5,8 5,9 5,5 6,0 5,8 6,1 6,5 
Rússia 5,7 5,7 5,4 4,6 4,4 4,4 4,3 4,6 4,5 4,3 4,5 4,9 
Ucrânia 22,8 24,2 25,5 24,9 24,2 24,4 23,0 23,2 21,9 22,5 23,6 23,8 

Desconhecidos 23,7 23,1 23,1 23,6 24,3 24,3 27,0 27,3 26,8 26,4 25,5 25,5 
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���� Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente subsídio por doença,  por NUTS I e II, 2005  
���� Proporção de beneficiários estrangeiros, segundo (5+ nacionalidades), a receber mensalmente subsídio por doença na Região do Algarve, 2005  

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER SUBSÍDIO POR DOENÇA EM 2005, por nacionalidade e NUTS I e II, mensal. 

 
Cálculo dos Indicadores  
(v) Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente subsídio por doença,  por NUTS I e II, 2005 - (N.º de beneficiários, nacionais 

e estrangeiros, a receber subsídio por doença, por NUTS I e II / Total do n.º de beneficiários a receber subsídio por doença, por NUTS I e II) * 100 
(vi) Proporção de beneficiários estrangeiros, segundo (5+ nacionalidades), a receber mensalmente subsídio por doença na Região do Algarve, 2005 - (N.º 

de beneficiários estrangeiros a receber mensalmente subsídio por doença, por as 5+ nacionalidades na Região do Algarve / Total do n.º de beneficiários estrangeiros a receber 
mensalmente o subsídio por doença na Região do Algarve) * 100 

Nota  
O Subsídio por Doença inclui: Concessão Provisória de Subsídio por Doença, Subsídio por Doença, Subsídio por Doença Profissional, Subsídio por Tuberculose. 

 
 

Ano 2005 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total Portugal | NUT I 110 912 135 409 133 431 140 304 118 165 103 416 119 573 87 996 124 463 88 975 110 453 116 553 
Portugueses 66,3 64,8 64,8 64,6 64,0 64,5 64,5 65,8 66,3 64,6 65,6 65,7 
Estrangeiros 2,6 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8 3,1 3,0 2,8 2,9 
Desconhecidos 31,1 32,4 32,3 32,7 33,5 32,9 32,7 31,5 30,6 32,5 31,6 31,4 
Total Algarve | NUT II 2 524 3 471 3 426 3 295 2 727 2 480 3 295 2 551 3 675 2 576 2 774 3 160 
Portugueses 52,2 54,9 55,2 53,2 54,2 53,9 55,2 53,5 54,6 53,6 53,0 52,8 

213 307 323 298 235 224 315 254 389 246 254 304 
Estrangeiros 

8,4 8,8 9,4 9,0 8,6 9,0 9,6 10,0 10,6 9,5 9,2 9,6 
Angola 8,9 13,0 10,2 11,7 10,6 11,2 11,7 11,4 8,2 12,2 11,8 11,2 
Brasil 15,0 16,3 17,0 17,1 14,0 16,1 18,1 17,3 18,0 16,7 15,7 11,5 
Moldávia 6,1 7,8 6,2 5,4 8,5 6,7 7,3 3,9 7,5 4,9 5,1 7,9 
Roménia 7,5 6,5 7,4 5,7 5,1 4,9 6,3 8,3 7,5 6,9 6,7 7,6 
Ucrânia 23,0 23,5 22,0 19,5 20,0 20,5 19,4 20,5 26,7 19,9 22,8 21,4 

Desconhecidos 39,4 36,2 35,4 37,8 37,1 37,1 35,2 36,5 34,8 36,9 37,8 37,5 
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���� Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente subsídio por maternidade, por NUTS I e II, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER SUBSÍDIO POR MATERNIDADE EM 2005, segundo a nacionalidade, por mês e NUT I e II. 

 
Cálculo do Indicador  
Proporção de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber mensalmente subsídio por maternidade, por NUTS I e II, 2005 - (N.º de beneficiários, nacionais e 
estrangeiros, a receber mensalmente subsídio por maternidade, por NUTS I e II / Total do n.º de beneficiários a receber mensalmente subsídio por maternidade, por NUTS I e II) * 100 

 
Ano 2005 

  
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total Portugal | NUT I 6 923 6 793 7 363 8 383 7 169 6 938 9 038 6 560 11 251 6 133 7 734 8 605 
Portugueses 83,9 83,7 84,4 85,2 85,2 85,7 87,3 86,1 87,5 88,1 87,1 85,8 
Estrangeiros 6,1 7,0 6,5 6,6 6,1 6,3 6,2 6,8 6,5 6,8 6,4 6,7 
Desconhecidos 10,0 9,2 9,1 8,1 8,7 8,0 6,6 7,1 6,1 5,2 6,5 7,5 
Total Algarve | NUT II 174 255 257 271 253 211 267 255 434 207 257 322 
Portugueses 73,0 75,7 77,8 78,2 78,3 73,5 77,5 82,4 78,6 77,3 78,6 79,2 
Estrangeiros 19,0 16,9 16,7 17,7 16,2 21,3 16,1 15,7 16,1 20,3 17,9 16,5 
Desconhecidos 8,0 7,5 5,4 4,1 5,5 5,2 6,4 2,0 5,3 2,4 3,5 4,3 
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���� Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por NUTS I e II, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER RSI EM 2005, por NUT I e II. 

 
Cálculo do Indicador  
Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por NUTS I e II, 2005 - (N.º de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber RSI, por NUTS I e II / Total do 
n.º de beneficiários a receber RSI, por NUTS I e II) * 100 
 
Nota  
Não é possível disponibilizar estes dados desagregados por escalão etário pois violam o segredo estatístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por género, segundo NUTS I e II, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER RSI EM 2005, por NUT I e II. 

 
Cálculo do Indicador  
Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por género, segundo NUTS I e II, 2005 - (N.º de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber RSI, por género, 
segundo NUTS I e II / Total do n.º de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber RSI, segundo NUTS I e II) * 100 

 

 Algarve Portugal 

Portugueses 10 460 198 592 

Feminino 52,9 53,3 
Sexo 

Masculino 47,1 46,7 

Estrangeiros 208 3 399 

Feminino. 59,1 58,1 
Sexo 

Masculino. 40,9 41,9 
 

  Região do Algarve Portugal 

Total  10 668 202 101 

Portugueses 98,1 98,3 

Estrangeiros 1,9 1,7 

Desconhecidos 0,0 0,01 
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���� Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por grupo etário segundo NUTS I e II, 2005 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP - Unidade de Estatística, Nº DE 
BENEFICIÁRIOS A RECEBER RSI EM 2005, por NUT I e II. 

 
Cálculo do Indicador  
Proporção de beneficiários nacionais e estrangeiros a receber RSI, por grupo etário segundo NUTS I e II, 2005 - (N.º de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber RSI, por 
grupo etário, segundo NUTS I e II / Total do n.º de beneficiários, nacionais e estrangeiros, a receber RSI, segundo NUTS I e II) * 100 

 

  Algarve Portugal 

Portugueses 10 460 198 592 

< 20 anos 44,0 43,3 

[ 20 a 30 [  12,1 10,8 

[ 30 a 40 [  12,8 13,6 

[ 40 a 50 [  11,0 12,5 

[ 50 a 60 [  7,6 8,6 G
ru
p
o 
Et
ár
io
 

≥ 60 anos 12,4 11,1 

Estrangeiros 208 3 399 

< 20 anos 31,3 34,5 

[ 20 a 30 [  12,0 13,1 

[ 30 a 40 [  13,9 17,3 

[ 40 a 50 [  20,7 18,2 

[ 50 a 60 [  13,0 8,3 G
ru
p
o 
Et
ár
io
 

≥ 60 anos 9,1 8,6 
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���� Taxa de requerimentos de RSI deferidos na Região do Algarve, por nacionais ou estrangeiros, 2005 
���� Taxa de requerimentos de RSI indeferidos na Região do Algarve, por nacionais ou estrangeiros, 2005 
 

Fonte| Cálculos efectuados no âmbito do Projecto Lap’s & Rap’s, com base nos dados administrativos facultados pelo IIESS, IP: Nº DE BENEFICIÁRIOS COM 
REQUERIMENTO DE RSI DEFERIDO E INDEFERIDO EM 2005 - ALGARVE, IESS, IP - Unidade de Estatística. 

 
Cálculo dos Indicadores 
(i) Taxa de requerimentos de RSI deferidos na Região do Algarve, nacionais ou estrangeiros, 2005 - (Total de requerimentos deferidos, nacionais ou estrangeiros 

/ total de requerimentos avaliados, nacionais ou estrangeiros)*100 
(ii) Taxa de requerimentos de RSI indeferidos na Região do Algarve, nacionais ou estrangeiros, 2005 - (Total de requerimentos indeferidos, nacionais ou 

estrangeiros / total de requerimentos avaliados, nacionais ou estrangeiros)*100 
 
Nota  
Os requerimentos avaliados significam o somatório dos requerimentos deferidos e indeferidos. 

 

Região do Algarve, 2005 Deferidos Indeferidos 

Taxas de Requerimentos de RSI  46,4 53,6 
Taxas de Requerimento de RSI, nacionais  46,5 53,5 
Taxas de Requerimento de RSI, estrangeiros  43,7 56,3 
 
 



ANEXO II – Processo “Mini-Fóruns dos Imigrantes” 

 
Descrição e Resultados do projecto 

 
Projecto| Mini-Fóruns de Imigrantes 

Âmbito de política| Governação – Mobilizar o conjunto dos intervenientes regionais, especialmente as pessoas em situação de pobreza e exclusão social no 
processo de Inclusão Social 

Âmbito de Geográfico| Regional – Algarve 
Publico Alvo| População Imigrante residente na Região 

Entidades Organizadora| REAPN e Coordenação do LDG | Projecto Transanacional LAP’s & RAP’s 

Entidades Intervenientes| REAPN-Faro; CDSS de Faro; Câmara Municipal de Faro; ARS-Alg; Associação Capela, Núcleo de Vila real de Sto. António da Cruz 
Vermelha Portuguesa, LDG | Projecto Transanacional LAP’s & RAP’s 

Principais Objectivos| (i) Identificar na região as dificuldades das pessoas em situação de vulnerabilidade no acesso aos direitos, aos bens e aos serviços; (ii)  
Identificar propostas de acções/ medidas a adoptar pelos serviços Regionais e Nacionais para responder às necessidades sentidas pelas pessoas em situação de 
vulnerabilidade 

 

 Vila Real de Santo António 

11.12.06| 21:00 

Universidade de Tempos Livres 

Portimão Faro 

04.02.07| 11:30-14:00 

 Escola Neves Júnior 

Mediadores e Relatores Maria Rita Prieto| Núcleo de Vila Real 
de Sto. António da Cruz ermelha 
Portuguesa;  Dionisia| REAPN-Faro; 
Filomena Rosa | DREAlg 

Dionisia Pedro I REAPN Faro, Sandra 
Sequeiros | ARS-Alg, Ludmilla I 
Associação Capela. 

Rita Ramirez | Câmara Municipal de 
Faro; Célia Martins | CDSS de Faro 

 

Caracterização genérica dos 
participantes  

Número| 20 pessoas 

Nacionalidade| Geórgia,Ucrânia e 

Russia 

Vigência no País| cerca de 5 anos 

Habilitações|os participantes 

apresentavam formação de base em 

Número| 11 pessoas 

Nacionalidade| Rússia 

Vigência no País| variável, desde 1 a 

cerca de 5 anos 

 

Habilitações |professores, jornalistas, 

Número| 7 pessoas 

Nacionalidade| Moldávia (1);  

Bielorússia (1) e Ucrânia (5) 

Vigência no País| cerca de 5 anos 

Habilitações|Todos os participantes  
apresentavam formação superior: 
Economia (1), Engenharia Mecânica (1), 
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áreas diversificadas: Engenharia, 

enfermagem, ensino  

 

 

bancários, e outros com formação 

média. 

 

 

Professores (5).  

Integração Profissional| Ensino; 
Turismo (Guia turística); Tradutora; 
Construção Civil; Restauração; 
Hotelaria (Recepção); Limpezas; 
Contabilidade. 

 

Os professores leccionam aulas de 
ensino básico a crianças, filhos de 
imigrantes, oriundos do leste europeu, 
na língua do país de origem. As aulas 
são ministradas ao Domingo, na Escola 
Neves Júnior, em Faro. Durante a 
semana, desempenham outras funções 
ligadas à restauração, construção civil, 
contabilidade e prestação de serviços 
de limpeza.   

1. Como avalia a sua vida hoje, face 

à sua situação antes de emigrar? 

A vida melhorou, contudo surgem 
problemas relacionados com o não 
pagamento de ordenados e apoio 
sindical. 

 

De uma forma geral , as condições de 
vida  melhoraram, nomeadamente para 
os agregados familiares reagrupados, 
que têm uma via económica mais 
estável. Os que vivem sozinhos e 
tentam o reagrupamento familiar 
pioraram, pois este é um processo 
burocrático e moroso, e por outro lado 
a família fica dividida do ponto e vista 
económico e pessoal. Os adolescentes 
muitas vezes não se conseguem 
adaptar ao país, e apenas quando a 
família está na integra no nosso País é 
que optam por ficar. 

Por outro lado surge a questão de a 
maior  parte dos imigrantes 
desempenharem funções pouco 

No Geral os participantes consideram 
que estão melhor agora em Portugal, 
do que nos seus Países de origem 
(Ucrânia, Bielorússia e Moldávia) 

No entanto as opiniões dividem-se 
quando se coloca em questão a sua 
permanência definitiva em Portugal. 
Uma das participantes encontra-se 
casada com um português, motivo que 
por si só, inviabiliza a possibilidade de 
regressar definitivamente ao país de 
origem (Ucrânia).  

 

Salientaram ter conhecimento que 
países como a Espanha e a Itália 
oferecem melhores condições de 
trabalho, especialmente para quem é 
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qualificadas relativamente às suas 
habilitações literárias/ profissionais. 

 

professores que leccionam aulas de 
língua estrangeira. Familiares seus que 
imigraram para estes países relatam 
que têm possibilidade de leccionarem 
aulas durante toda a semana e que são 
muito mais apoiados pelo Governo, na 
medida em que já criaram um Museu 
da Cultura Ucraniana, aberto ao 
público em geral. Os participantes no 
mini-fórum também gostariam de ter 
em Portugal as mesmas oportunidades 
que os seus familiares imigrantes têm 
nesses países. 

Paralelamente, salientaram a 
necessidade que sentem de terem mais 
apoios estatais para a escola 
Ucraniana. 
Há a noção que a suas vidas vão 
melhorando à medida que vão tendo 
mais conhecimentos ao nível da língua 
Portuguesa.  

2. Considera que teve acesso à 

informação necessária à sua 

legalização? Como? Como avalia 

esse acesso? Foi fácil? Foi difícil? 

 

Apesar de melhorias nos últimos anos, 
persistem alguns constrangimentos: 

- Processo de legalização: (i) persiste a 
burocratização de serviços; (ii) 
informação cruzada entre serviços, 
especialmente entre a segurança social 
e o SEF.  

- elevado custo para a obtenção do 
visto para crianças (igual a um adulto). 

- O processo de legalização tem sido 
mais facilitado ás mulheres, dado que 
muitas vezes os homens encontraram 
algumas resistências por parte do 
patronato, bem como falta de 

Acesso à informação: 

- No passado, foi complicado, 
principalmente para os da 1ª vaga de 
imigração, tendo sido muita a 
insistência; 

- Actualmente continua a: 

(i) faltar informação; 

(ii) dificuldades linguísticas; 

(iii) falta de apoio no preenchimento 
de procedimentos burocráticos, p.e. 
pedidos para emitir uma declaração; 

(iii) Processo de reagrupamento 
familiar é moroso e burocrático, 

- Em 2001, Portugal não estava 
preparado para receber tantos 
imigrantes, sobretudo do leste da 
Europa. 

- Nas situações em que os maridos já 
cá estavam em Portugal, era mais fácil 
a integração das mulheres e filhos que 
chegavam. 

- Não havia informação, 
nomeadamente sobre a legalização, 
traduzida nas línguas dos seus países de 
origem (Russo, Ucraniano…), 
dificultando o processo de 
regularização das suas situações. 
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pagamento de ordenados, o que tornou 
o processo de legalização mais 
demorado. 

 

propõem legalizar as pessoas que estão 
em Portugal há 6 anos e não 
preencheram os impressos necessários 
na altura. 

 

- Difícil acesso aos serviços: 

(i) ao nível da disponibilização da 
informação, os serviços públicos não 
pediam toda a documentação de uma 
só vez… as pessoas tinham que se 
deslocar lá 3 e 4 vezes… e muitas vezes 
não facultavam a informação correcta; 

(ii) Maior facilidade das entidades 
empregadoras a tratar do processo de 
legalização do que os próprios 
imigrantes (Ucranianos). 

- Outro constrangimento que 
encontraram foi o facto de as crianças 
também terem de pagar o visto, e pelo 
mesmo valor que os adultos, cerca de 
100 euros/ ano. 
- Crescimento da Comunidade 
imigrante, o que possibilita uma ajuda 
mútua entre os membros desta 
comunidade, particularmente no 
acesso à informação. 

3. Conhece as novas leis da imigração e da nacionalidade?  

4. Em seu entender, que mudanças, positivas e negativas, trouxeram estas a novas leis? 

3.1. Lei da imigração A nova lei da imigração não é 
conhecida (o fórum foi realizado em 
Novembro, e não tinha ainda sido 
divulgada a mesma) 

 

De um modo geral têm um fraco 
conhecimento da nova lei da 
imigração. Daquilo que conhecem, 
deixa-os desiludidos porque gostariam 
de ter os mesmos direitos que os 
nacionais. 

De modo geral, conhecem a Lei. 

4.1.1 Positivo - - O processo de reagrupamento 
familiar poder ser efectuado em 
Portugal,  

- É mais fácil obter as autorizações 
para permanecer em Portugal. 

-É mais fácil legalizarem a sua 
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- Uma oportunidade para a facilitar a 
sua regularização, bem como a 
regularização junto da Segurança 
Social. 

situação, nomeadamente através do 
reagrupamento familiar. 

4.1.2 Negativo - Exigência excessiva de rendimento -
5000 euros mensais - para obter o 
reagrupamento familiar.   

- Existe muitas vezes a tendência das 
entidades patronais para fugir ao fisco. 

 

- - Difícil acesso de visto para os 
familiares (Ucrânia) passarem férias 
em Portugal – processo é muito 
burocrático.  

- No âmbito da reforma, a lei não está 
bem legislada, porque descontam para 
o Segurança Social em Portugal, mas a 
reforma é paga pelo País de origem, 
não contabilizando os anos de trabalho 
e os descontos efectuados em Portugal. 

3.2. Lei da Nacionalidade A nova lei da nacionalidade não tinha 
ainda sido divulgada 

Manifestaram ter muitas dúvidas na 
interpretação da legislação, 
nomadamente sobre os anos 
necessários para as crianças se 
legalizarem.  

 

De modo geral, conhecem a Lei. 

Na Ucrânia e na Bielorússia não é 
possível as pessoas terem dupla 
nacionalidade. Ao adquirirem a 
nacionalidade portuguesa, têm de 
desistir da sua nacionalidade de 
origem. 

4.1.3 Positivo - - - Diminuição do prazo de permanência 
em Portugal para adquirir a 
nacionalidade portuguesa. 
- Simplificação do processo. 

- Maior facilidade em obter a 
nacionalidade ao abrigo do 
reagrupamento familiar. 

4.1.4 Negativo - -  

6. Considera-se integrado na 

sociedade portuguesa? 

Em parte consideram-se integrados na 
sociedade portuguesa, com maior 
facilidade em comunicar, contudo o 
seu projecto de vida é pouco definido 

Consideram-se integrados aqueles que 
decidiram cá ficar definitivamente, 
aqueles que se limitam a enviar 
dinheiro para o país de origem não se 

De modo geral, consideram-se 
plenamente integrados na sociedade 
portuguesa. Referem que o povo 
ucraniano integra-se com facilidade e 
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Porquê? 

 

e colocam a hipótese de voltar um dia 
ao País de origem 

interessam pela integração na 
sociedade portuguesa. Muitas vezes são 
os filhos que já não pretendem 
regressar ao País de origem. 
Consideram que a receptividade dos 
portugueses foi muito positiva. 

 

destacam que também foram muito 
bem acolhidos pelo povo português. 
Salientam que não sentiram qualquer 
descriminação. A língua é sem dúvida 
um grande obstáculo…. no entanto, 
consideram-no facilmente 
ultrapassável através da frequência de 
cursos de português, da convivência 
diária com os portugueses, dos meios 
de comunicação social (televisão, 
jornais…). Foi referenciado que tudo 
depende da vontade e da motivação de 
cada um para aprender. 
 
Os participantes do mini-fórum 
agradecem os contributos das seguintes 
entidades/ projectos: 
- Igreja Católica (que sempre apoiou a 
criação curso de Português na Escola 
Neves Júnior e a organização de 
encontros e festas desta comunidade); 
- Associação de Ucranianos do Algarve; 
- CLAI de Faro;  
- Projecto “Arnaró Proect” da Câmara 
Municipal de Faro; 
- Os dois jornais semanais para 
imigrantes (que em língua materna, 
divulgam toda a informação útil a esta 
comunidade). 
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Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas 

de 

melhoria 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas de 

melhoria 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas de 

melhoria 

Educação  - Dificuldade 
de 
compreensão 
da língua 
portuguesa 
- Falta de 
apoio 
pedagógico 
- Algum nível 
de exclusão na 
escola, só 
resolvido após 
intervenção da 
família 
- Substituição 
frequente de 
docentes 
- Horários das 
bibliotecas 
desajustados 
- Falta de 
actividades de 
ocupação de 
tempos livres 
nas escolas. 

- Criar 
ateliers de 
dança, 
música  e 
inglês. 
 

 
Integração no 
meio escolar 

 

- Dificuldades 
na obtenção e 
bolsa de estudo 
- Aprendizagem 
do Português 
(alguns não se 
adaptam à 
forma de 
ensino) 
- borocracias na 
obtenção de 
equivalências 
escolares. 

 

- Integração no 
sistema escolar 
de professores 
de outra 
nacionalidade 
para facilitar a 
integração 
(ponte entre 
língua 
materna/ 
português),  
-  apoio 
educativo e 
psicológico. 

 

Existência de 
vários meios 
para 
aprendizagem 
da língua 
Portuguesa: 
(i) Aulas de 
Português nas 
escolas, para os 
filhos dos 
imigrantes; 

(ii) Existência de 
dicionários de 
Ucraniano/ 
Português/ 
Ucraniano. Há  
cerca de oito 
anos 
apreendiam 
português 
através da 
língua Inglesa 

(iii) DVDs. 

- O ensino em 
Portugal é 
menos 
exigente do 
que na 
Ucrânia, onde 
há maior rigor 
e disciplina. 

- Mudança 
constante de 
professores das 
escolas, o que 
cria 
instabilidade 
nas crianças. E 
nos 
profissionais. 

- Existência de um 
professor 
estrangeiro com a 
língua do País de 
origem a leccionar 
nas escolas oficiais:  
 aulas (2xsemana) 
sobre a cultura e 
História dos países 
de origem – 
(Proposta já 
apresentada pelo 
BE) 
- Criar espaços ATL 
nas escolas, que 
integrem 
educadores de 
nacionalidades que 
predominem nessa 
escola. 

Formação - - Dificuldade 
na obtenção 
de 
equivalência 
de 
habilitações 
profissionais, 
algumas vezes 
é exigida a 
frequência de 

- Criar 
cursos 
técnico 
profissionais 
em áreas 
como 
cabeleireiro 
ou 
massagista. 

- - Existe muito 
pouca 
informação 
sobre cursos, - 
Só têm acesso 
aos cursos de 
Português para 
estrangeiros; 
- As 
dificuldades 

- -Evolução na 
existência de 
cursos de 
português para 
imigrantes, 
promovidos por 
algumas 
entidades, por 
ex. o MAP´s em 
horário Pós-

- Alguns 
centros 
dificultam o 
acesso à 
formação: p.e 
no CEFP obriga 
a o documento 
de 
equivalência 
escolar do seu 

- Mais oferta de 
cursos de língua 
portuguesa para 
imigrantes, no 
Algarve 

. Abertura de mais 
cursos de formação 
em língua 
Portuguesa 
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Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas de 

melhoria 

estágios 
profissionais 
em Lisboa, o 
que se torna 
inviável para 
as famílias. 

 

 sentidas no 
reconhecimento 
ou obtenção de 
equivalências 
académicas 
trazem grandes 
limitações até 
mesmo para 
frequentar 
cursos de 
formação 
profissional; 
- Desconhecem 
o programa 
Portugal Acolhe 
e programas de 
formação com 
equivalência 
escolar. 

laboral ou o do 
CIDEC.. 

- Facilidade de 
aceder à 
formação, 
através do 
CIDEC:  basta 
apresentar o 
Diploma 
traduzido, 
enquanto no 
Centro de 
Emprego é 
exigido a 
equivalência. 

País de origem, 
o que exclui 
um conj de 
pessoas,  por 
falta de 
documentação  

- 
Impossibilidade 
de ingressar 
em cursos, por 
possuírem 
habilitações 
superiores às 
exigidas. 

-Possibilidade de 
ingressar em 
cursos, 
independentemente 
das habilitações 
superiores. 

Emprego  - - Trabalham 
mais horas e 
dias que os 
nacionais; 
- Auferem 
ordenados 
mais baixos 
que os 
nacionais; 
- Muitas vezes 
recebem o 
ordenado 
mínimo 

- - - Integração  
em trabalhos 
desqualificados, 
não compatíveis 
com 
habilitações 
literárias/ 
profissionais. 
 

- rentabilização 
de recursos 
humanos  
existentes 
- facilitação do 
reconhecimento 
de dilomas 
escolares 
- organização 
de cursos de 
formação e 
cursos de 
técnicos de 

- - Muitas 
entidades 
patronais não 
efectuarem 
contratos de 
trabalho 

- Recebimento 
de salários em 
função do n.º 
de horas - não 
perspectivar 
um futuro 
profissional | 

-Existência de 
vagas em empresas 
públicas e privadas 
para colaboradores 
do Leste nos 
serviços., porque 
têm maior 
facilidade em 
comunicar c/ 
outros imigrantes. 
P.e. no  
atendimento ao 
público, 
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nacional. 
- Tratamento 
discriminátorio 
nos serviços de 
emprego 

construção 
civil. 

 

precariedade 
profissional 

nomeadamente no  
processo de 
legalização (SEF, 
finanças, segurança 
social…) 

Saúde - Os serviços 
estão mais 
regularizados 

Necessidade 
de ter 
contrato de 
trabalho para 
aceder ao 
cartão de 
utente. 

 

- Melhora/o da 
qualidade no 
atendimento 
dos serviços 
de saúde. 

 

- falta de apoio 
a grávidas 
- qualidade no 
atendimento 
- dificuldade na 
obtenção de 
médico de 
família 
- tempo de 
espera nas 
urgências 
 

- Existência de 
médico de 
família para 
todos os 
imigrantes. 

 

- Face ao país 
de origem 
(Ucrânia), há 
um maior 
desenvolvimento  
na área da 
psiquiatria e nos 
serviços 
relacionados 
com o trata/o 
de doenças 
cancerígenas e 
SIDA.. Os 
doentes mentais 
são muito bem 
tratados e as  
Instituições 
nesta área  
encontram-se 
muito bem 
organizadas 
(ASMAL e a 
APPC). Na 
Ucrânia as 
pessoas com 
doença mental, 
são fechados em 

Mau 
funciona/o do 
sistema de 
saúde, porque: 
i) não permite 
o acesso 
directo a 
consultas de 
especialidade. 
1º  tem de se 
marcar a 
consulta de 
clínica geral e 
só se os 
médicos 
entenderem é 
que 
encaminham 
para a 
especialidade; 
(ii) grande 
dificuldade no 
acesso publico 
e Mt tempo de 
espera para 
obter uma 
consulta de 

- Agilizar o  acesso 
às consultas de 
especialidade, no 
sector público 
- Melhorar a 
organização r das 
urgências dos 
hospitais 



 121

Vila Real de Santo António Portimão 
Faro 

04.02.07, Escola Neves Júnior, 11:30-14:00 

Áreas 
Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas 

de 

melhoria 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas de 

melhoria 

Aspectos 

Positivos 

Aspectos 

Negativos 

Propostas de 

melhoria 

casa ou em 
hospitais 
psiquiátricos. 
 

especialidade;  
(iii) tendência 
dos médicos de 
família para 
minorar os 
sintomas 
apresentados.  
(iv) Morosidade 
na elaboração 
dos 
diagnósticos 
dos médicos de 
família, 
enquanto isso 
a doença vai 
agravando. 
(v) Morosidade 
no tempo de 
espera nas 
urgências ao 
Hospital e os 
médicos não se 
dedicam aos 
doentes.  

(vi) Falta de 
médicos.  

Habitação - - Dificuldade 
no acesso ao 
crédito, em 
especial a 
necessidade 
de ter 

- - Melhoria na 
agilização do 
acesso ao 
crédito. 

- Dificuldade e 
inibição no 
acesso ao 
crédito, por 
possuírem 

- - Maior 
facilidade 
actual/ em 
aceder ao 
crédito 
habitação, para 

- Persistência 
de 
desconfiança 
por parte das 
entidades 
no acesso ao 

Haver mais 
programas de 
construção de casas 
a custo controlado, 
que abranjam 
imigrantes. 
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declaração de 
IRS com 
valores que o 
permitam, foi 
ainda 
apontado  
- Elevado 
custo das 
rendas de 
casa.  

 

autorizações de 
residência. 

Note-se que, 
por questões 
culturais, a  
habitação social 
não surge como 
uma 
alternativa.  
Pretendem 
adquirir 
habitação 
própria. 

aquisição de 
casa própria. 
 
- Programa de 
construção de 
casas a custos 
controlados da 
Câmara 
Municipal de 
Faro, que 
incluiu pessoas 
imigrantes no 
concurso que 
lançou. 
 
- Não há 
discriminação no 
arrendamento 
de casas. 

crédito para 
habitação 
- Constrangi/o 
no processo de 
acesso ao 
crédito: 
(i)  informação 
disponibilizada 
não é clara;  
(ii)  
exigência de 
dois fiadores; 
(iii) praticam 
taxas de juros 
diferentes, e 
mais altas para 
imigrantes. 
- 
Arrendamento: 
(i) mt dos 
arrendatários 
não 
celebraram 
contrato de 
arrendamento; 
(ii) preços 
elevados 

Segurança 
Social 

- Dificuldades 
de acesso a 
Serviços 
sociais de 
Creche e 

- - Igualdade 
nos apoios 
prestados aos 
imigrantes 
relativamente 

- A fiscalização 
da segurança 
social não 
funciona, não 
resolvendo os 

- - - Dificuldades 
no acesso aos 
serviços: (i) 
pouca 
informação 

- Criar folhetos 
direccionados para 
a população 
imigrante, 
traduzidos nas 
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Infantários: 
- falta de 
vagas; 
- Mensalidades 
elevadas  
- 
Encerramento 
em Agosto 
(não 
compatível 
com trabalho 
sazonal dos 
pais) 

 

aos 
residentes  
- 
Possibilidade 
de obtenção 
de pensões 

 

problemas 
devido ao não 
pagamento das 
prestações 
obrigatórias do 
patronato. 
 
-Dificuldades na 
obtenção de 
prestações de 
abono de 
família para 
crianças 
nascidas em 
Portugal.  
- Desconheci/o 
a medida do 
Rendimento 
Social de 
Inserção. 

sobre os seus 
direitos, ao 
nível da 
Protecção 
Social; (ii)  
inexistência de 
informação de 
acesso ao RSI; 
(iii)  os 
serviços de 
atendimento 
não explicam 
os motivos 
pelos quais não 
têm direito a 
determinado 
benefício.  

várias línguas 
relativos aos 
direitos no acesso à 
protecção social, os 
quais devem ser 
disponibilizados nas 
instalações da 
Segurança Social e  
noutros locais 
públicos de fácil 
acesso.  

Legalização - - - - - - - Actual/ há 
mais informação 
sobre o processo 
de legalização 
traduzida em 
diversas línguas, 
disponível nos 
Centros Locais 
de Apoio aos 
Imigrantes. 
 

- O facto de 

- Elevados 
custos para o 
pedido ou  
renovação de 
visto - 100€ 
adultos ou 
crianças.  Uma 
família com 3 
ou 4 filhos, é 
muito 
complicado 
reunirem todo 

- Redução no valor 
de visto para as 
crianças  
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actualmente 
existir uma 
comunidade 
significativa de 
imigrantes de 
leste residentes 
no Algarve, 
contribui de 
forma positiva, 
na medida em 
que estes 
ajudam a 
integrar os 
recém 
chegados. 

o dinheiro 
necessário 
para 
renovarem os 
vistos. 

- Pagamento 
de multas por 
falta de 
articulação e 
informação 
entre os 
serviços: para 
a legalização, 
o SEF exige a 
apresentação 
das 
declarações de 
IRS. Nos 
primeiros anos 
que estiveram 
em Portugal (a 
partir de 2001) 
as finanças 
informaram-
nos que não 
era necessário 
apresentarem 
a Declaração 
de IRS… agora 
têm de pagar 
multa…  
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Apoio 
Jurídico 

- - - - - - -Há imigrantes 
de Leste 
formados em 
Direito a 
trabalhar com 
advogados 
portugueses, 
nomeadamente 
em escritórios 
privados 
(Almancil.). 
Assim, é mais 
fácil perceber 
quais são as 
reais 
necessidades 
dos imigrantes 
de Leste e 
compreender 
essas 
necessidades, 
no sentido de 
dar uma 
resposta 
adequada.  

- Necessidade 
de apoio 
jurídico 
nomeadamente 
ao nível do 
Direito do 
Trabalho/ 
processo de 
legalização/ 
reagrupamento 
familiar 

- Existirem nos 
serviços públicos, 
ex. no SEF, pessoas 
imigrantes de leste, 
para servirem de 
mediadores entre 
os serviços e os 
recém chegados, 
que ainda não 
compreendem a 
língua. 

 

 

 



ANEXO III – Listagem das Medidas | Instrumentos, Metas e Indicadores   

 
 

MEDIDAS | INSTRUMENTOS E METAS EXISTENTES PARA A REGIÃO  
 

Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 

1 3 Promover o 
acesso dos 
imigrantes aos 
serviços de 
saúde 

ARS do 
Algarve, MS  
 

Dinamizar a nível 
regional acções 
promotoras de 
informação, 
sensibilização e 
educação conducentes a 
uma maior adesão dos 
imigrantes às consultas 
do Centro de Saúde e a 
uma maior cobertura 
nacional.  
 
Incentivar a realização 
de projectos sobre 
imigrantes e saúde a 
nível municipal.  
 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
inscrições no ano 
anterior, o nº de 
imigrantes inscritos 
nos Centros de Saúde 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
cobertura do ano 
anterior, a cobertura 
vacinal dos imigrantes 
nos Centros de Saúde 

¬¬¬¬ Aumentar, na região, 
face ao total de 
inscrições do ano 
anterior, o nº de 
mulheres imigrantes 
nas consultas de 

MS | ARS 
PCM/ACIDI.IP 

• N.º imigrantes inscritos 
nos Centros de Saúde 

• Taxa de cobertura 
vacinal dos imigrantes 

• N.º de campanhas de 
informação à 
mulher/homem 
imigrante sobre a 
existência gratuita de 
consultas de saúde 
reprodutiva 
(planeamento familiar e 
vigilância da gravidez)  

 

                                                 
108 Para cada medida | instrumento indica-se quais são as metas que regionalmente estão definidas para o período 2007-2009, o que obedeceu a uma consulta aos 

vários Planos Nacionais e a documentos internos de cada organismo (p.e. ao Plano de Actividades Anual de cada Entidade). Sempre que não esteja identificada uma 
meta regional, significa que ou esta não está definida ou as Entidades Regionais não têm acesso a essa informação. No entanto, opta-se por adoptar os indicadores 
definidos ao nível nacional, com vista a conhecer a implementação destas medidas ao nível Regional.  

109 Os Indicadores apresentados por cada medida visam medir a execução das respectivas metas regionais inscritas no Plano. Embora estes indicadores sejam 
fundamentalmente os mesmos que se encontram definidos nos Planos Nacionais, estes encontram-se desagregados por Região e Nacionalidade, sempre que possível.  
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
saúde reprodutiva, 
nos Centros de Saúde 

1 3 Gabinete do 
Utente - 
Programa 
SIMCIDADÃO/ 
Serviço Social 

 

ARS do 
Algarve, MS 

Garantir o cumprimento 
dos direitos e deveres do 
utente e dos 
profissionais de saúde, 
através do tratamento e 
análise das exposições 
recebidas nos serviços. 
Mediação entre o 
SNS/Utentes 

Utentes do SNS 

 
 MS | ARS 

 
• Nº de utentes imigrantes 

atendidos no Serviço 
Social da Região; 

• Nº de exposições 
registadas por 
imigrantes na Região; 

• Nº de exposições 
resolvidas pelo GU da 
Região 

1 3 Plano de 
Formação para a 
Interculturalidad
e dos 
profissionais do 
Sistema Nacional 
de Saúde 
 

ARS do 
Algarve, MS 

Desenvolver acções de 
formação contínua, 
visando a criação de 
competências inter-
culturais e linguísticas 
dos prestadores dos 
cuidados de saúde, 
tendo em vista a 
melhoria da saúde de 
populações imigrantes e 
de minorias étnicas 
 

Profissionais de 
Saúde de Centros 

de Saúde e 
Hospitais 

 

 MS  ARSA   
IHMT 
 

• N.º de profissionais de 
saúde com formação 
diferenciada em 
"abordagem e 
atendimento dos 
Imigrantes", nos distritos 
de maior densidade 
demográfica de 
imigrantes 

• N.º de acções de 
formação para os 
profissionais de saúde na 
área da medicina 
tropical 

1 1 e 3 Promover 
intervenções 
prioritárias a 
grupos 
populacionais 
específicos 
 

ARS do 
Algarve, MS 

Executar e elaborar 
propostas técnicas na 
área da prevenção e 
tratamento da infecção 
pelo VIH/SIDA junto de 
grupos de risco  
Criar protocolos de 
colaboração entre os 

Jovens 
Cidadãos 
imigrantes 

Toxicodependentes 
 

 MS    ARSA  
DREA   ISS 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
ministérios da Saúde, 
Educação, Segurança 
Social, ONG e IPSS 

1 3 Promover a 
realização de 
acções de 
formação, 
educação e 
comunicação 
para combater a 
falta de 
informação dos 
imigrantes 
relativamente 
aos serviços de 
saúde, 
incentivando-os 
a utilizar o 
Serviço Nacional 
de Saúde. 

ARS do 
Algarve, MS Realizar a nível regional, 

em articulação com os 
centros de saúde, 
acções de carácter 
informativo junto dos 
imigrantes, que lhes 
dêem a conhecer os seus 
direitos e deveres, 
tendo em vista a sua 
integração nos serviços 
de saúde, utilizando 
diversos suportes e em 
várias línguas. 
 

Cidadãos 
imigrantes  

Realização de 1 campanha 
regional com folhetos e 
cartazes.  
 

MS | ARS 
 

• Campanha realizada 

• N.º de folhetos e 
cartazes distribuídos na 
Região 

1 1 Plano Nacional 
de Vacinação 
(2000/ 2001) 
 

ARS do 
Algarve, MS 

Introduzir a vacina de 
hepatite B, introdução 
da vacina contra as 
doenças por 
haemophilos influenza 
tipo b, introdução da 
vacina contra o tétano e 
difteria como reforço, 
durante toda a vida 
de10 em 10 anos, em 
substituição da vacina 
do tétano; 
administração de apenas 
uma dose de BCG e 

Cidadãos em geral  Aumentar, face a 2006, a 
cobertura vacinal dos 
cidadãos nos Centros de 
Saúde da Região 
 

MS, ARSA 
 

• Taxa de cobertura 
vacinal por tipo de 
vacina, segundo a 
nacionalidade  
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
antecipação da segunda 
dose da vacina contra o 
sarampo, parotidite e 
rubéola 

1 1 Programa 
Nacional de Luta 
contra a 
Tuberculose 

ARS do 
Algarve, MS 

Vigilância 
epidemiológica. Análise 
da taxa de incidência, 
multi-resistências e 
sobreposição com 
VIH/SIDA por área 
geográfica 

Grupos de maior 
riso (VIH+, 

toxicodependentes 
reclusos e cidadãos 

imigrantes) 

   

2 3 Programa de 
Integração 
Profissional de 
Imigrantes com 
Licenciatura em 
Medicina 

 

ARS do 
Algarve, MS 

Utilizar as competências 
específicas dos 
imigrantes com 
licenciatura em 
medicina, reconhecendo 
as suas habilitações e 
complementando as 
respostas às 
necessidades do SNS. 

Cidadãos 
imigrantes com 
licenciatura em 

medicina 

 

 

 

 

 

 

MS | ARS 
 

• Nº de imigrantes 
licenciados em medicina 
integrados nos quadros 
do MS da Região 

 

1 1 Rendimento 
Social de 
Inserção - RSI 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Consiste numa prestação 
do subsistema de 
solidariedade e num 
programa de inserção. 
Esta medida visa 
contribuir para a 
satisfação das 
necessidades básicas dos 
agregados e favorecer a 
progressiva inserção 
laboral e social dos seus 
elementos. 

Pessoas em 
situação de 
carência 

económica 

Aumentar, em 2007, para 
80% a taxa de celebração 
de acordos de inserção na 
região 

ISS.IP.  • Evolução da taxa de 
celebração de acordos 
de inserção 

• Nº de beneficiários por 
sexo, idade e 
nacionalidade 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 

1 1 Programa para a 
Inclusão e para o 
Desenvolvimento 
- PROGRIDE 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Finalidade: 

1 - Promover a inclusão 
social em áreas 
marginalizadas e 
degradadas, 
combatendo o 
isolamento, a 
desertificação e a 
exclusão em zonas 
deprimidas. 

2- Intervir junto de 
grupos confrontados 
com situações de 
exclusão, marginalidade 
e pobreza persistentes. 

3. Concretiza-se através 
do apoio a projectos que 
respondem a problemas 
de natureza 
multidimensional de um 
território ou grupo. 

Territórios (Medida 
1) 

Crianças e Jovens 
em risco | Pessoas 

vitimas de 
violência 

doméstica; Sem-
Abrigo  

(Medida 2) 

Acompanhar e monitorizar 
os projectos da medida 1  
(2) e da medidas 2 (2) em 
implementação na Região, 
até 2009  

ISS.IP.  • N.º de pessoas 
abrangidas na medida 1 
e 2, por nacionalidade, 
sexo e idade 

1 1 Contratos de 
Desenvolvimento 
Social - CDS 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Tem como objectivo 
tornar os territórios 
mais inclusivos, 
melhorar as condições 
de vida dos seus 
habitantes e promover a 
coesão social. Os CDS 
são planos de 
intervenção, acordados 
entre um conjunto de 
parceiros locais restrito, 
que inventariam um 

População de áreas 
críticas 

metropolitanas e 
territórios 

economicamente 
deprimidos e 
desertificados 

  ISS.IP • N.º de contratos 
realizados na região 

• N.º de utentes 
abrangidos, por sexo e 
nacionalidade 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
conjunto de acções/ 
projectos a desenvolver 
num território durante 
um determinado período 
de tempo. 

1 1 Programa de 
Alargamento da 
Rede de 
Equipamentos 
Sociais - PARES 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Apoiar o alargamento, 
desenvolvimento e a 
consolidação da rede de 
equipamentos sociais em 
Portugal Continental, 
apostando 
nomeadamente na 
criação de novos lugares 
em respostas sociais nas 
áreas da infância, idosos 
e pessoas com 
deficiência. 

Crianças 

Pessoas idosas 

Pessoas com 
deficiência 

   ISS.IP • N.º de novos 
equipamentos, por tipo 
de resposta social  

• N.º de lugares criados, 
por tipo de resposta 
social 

1 1 Licenciamento 
de Amas 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Resposta social 
desenvolvida através de 
um serviço prestado por 
pessoa idónea que, por 
conta própria e 
mediante retribuição, 
cuida de crianças que 
não sejam suas parentes 
ou afins na linha recta 
ou no 2º grau da linha 
colateral, por um 
período de tempo 
correspondente ao 
trabalho ou 
impedimento dos pais. 
Esta resposta destina-se 
a crianças até aos 3 

Crianças Aumentar, até 2007, 23% 
de lugares em Amas o que 
corresponde a 6% para o 
cumprimento da meta 
Nacional 

 ISS.IP • % de lugares criados em 
2007, face a 2006 (138) 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
anos. 

1 1 Listas Nacionais 
da Adopção 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Finalidade: 

a) Identificar os 
candidatos 
seleccionados para a 
adopção, com as 
condições mais 
adequadas ao perfil da 
criança / jovem em 
situação de 
adoptabilidade; 

b) Identificar as crianças 
e jovens em situação de 
adoptabilidade; 

c) Garantir uma maior 
equidade e 
transparência no 
processo de confiança 
do adoptando ao 
candidato adoptante; 

d) Aumentar as 
possibilidades de 
adopção, introduzindo 
maior celeridade nesse 
procedimento.   

Crianças e jovens 
em situação de 

adoptabilidade e 
candidatos à 
adopção já 

seleccionados 

Garantir, até 2009, a 
informação 
permanentemente 
actualizada sobre o n.º de 
crianças em situação de 
adoptabilidade e o n.º de 
candidatos seleccionados 
na Região, com vista a 
reduzir o período de 
tempo que decorre entre a 
definição da situação de 
adoptabilidade e a 
adopção decretada. 

  ISS.IP • Tempo de espera de 
adopção das famílias e 
crianças 
institucionalizadas na 
Região 

• N.º de adopções 
concretizadas/ano na 
Região, por 
nacionalidade 

1 1 Programa de 
intervenção com 
famílias de 
crianças e jovens 
abrangidas por 
medidas de 
protecção 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Formar e qualificar 
famílias com crianças e 
jovens abrangidas por 
medidas de promoção e 
protecção em meio 
natural de vida (Lei n.º 
147/99, de 01-09 
Protecção de Crianças e 

Famílias com 
crianças e jovens 
abrangidas por 
medidas de 
promoção e 

protecção em meio 
natural de vida 

Garantir até 2009 a 
formação parental a 75% 
das famílias com crianças 
e jovens residentes na 
Região abrangidas por 
medidas de promoção e 
protecção em meio natural 
de vida 

  ISS.IP • % de famílias 
qualificadas = N.º de 
famílias com crianças e 
jovens residentes na 
Região abrangidas por 
medidas de promoção e 
protecção em meio 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
Jovens em Perigo) natural de vida com 

certificado de formação 
/ Total de famílias com 
crianças e jovens 
residentes na Região 
abrangidas por medidas 
de promoção e 
protecção em meio 
natural de vida; n.º de 
famílias com crianças e 
jovens residentes na 
Região abrangidas por 
medidas de promoção e 
protecção em meio 
natural de vida com 
certificado de formação, 
segundo a nacionalidade 
dos formandos 

1 1 Plano DOM CD de Faro| 
ISS.IP 

Implementar um plano 
de qualificação da rede 
de Lares de Infância e 
Juventude, para 
incentivar a melhoria 
contínua na promoção 
de direitos e protecção 
das crianças e jovens 
acolhidas. 

Lares de Infância e 
Juventude - IPSS 

com ou sem 
acordos de 

cooperação ou de 
gestão 

   ISS.IP •  N.º de protocolos 
estabelecidos na Região 

• N.º famílias abrangidas 
na Região, por 
nacionalidade 

• N.º e % de lares na 
Região com Plano  

• N.º e % de crianças e 
jovens em 
desinstitucionalização, 
por nacionalidade 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 

1 1 Plano de 
Intervenção 
Imediata 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Instrumento de 
diagnóstico que permite 
caracterizar e analisar a 
evolução dos projectos 
de vida das crianças e 
jovens que se encontram 
acolhidas em instituição 
e em famílias de 
acolhimento 

Crianças e jovens 
acolhidas em 

instituições e em 
famílias de 
acolhimento 

    ISS.IP •  % de crianças e jovens 
cuja situação foi alvo de 
caracterização 

• N.º de crianças e jovens 
às quais foi aplicado o 
PII 

• N.º de crianças e jovens 
desinstitucionalizados  

1 3 Apoio 
Humanitário a 
situações de 
pobreza extrema 
de Imigrantes 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Prover apoio social em 
situações de pobreza 
extrema de imigrantes 
irregulares ou de 
doentes imigrantes 
isolados 

Cidadãos 
imigrantes 

  ISS.IP • N.º de cidadãos 
imigrantes apoiados na 
Região  

1 1 Complemento 
Solidário para 
Idosos - CSI 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Prestação do subsistema 
de solidariedade para 
pensionistas com 65 e 
mais anos. Assume um 
perfil de complemento 
aos rendimentos 
preexistentes. O valor é 
definido por referência 
a um limiar fixado 
anualmente e a 
atribuição é 
diferenciada segundo a 
situação concreta do 
pensionista que requer. 

Pessoas idosas Garantir, até 2009, a todos 
os idosos da Região, com 
65 e mais anos e com 
baixos recursos, uma 
prestação monetária 
extraordinária, com vista a 
aumentar os seus 
rendimentos globais 

  ISS.IP • N.º de beneficiários 
residentes na Região, 
por sexo, idade e 
nacionalidade  
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 

1 1 Projecto-piloto 
de requalificação 
habitacional da 
população idosa 

 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Melhorar as condições 
básicas de 
habitabilidade e 
mobilidade das pessoas 
idosas utentes de apoio 
domiciliário, prevenindo 
a institucionalização e 
situações de 
dependência. 

Pessoas idosas   ISS.IP • N.º de pessoas idosas 
abrangidas na região, 
por nacionalidade  

• N.º de habitações 
abrangidas 

1 1 Rede de 
Cuidados 
Continuados 
Integrados 

CD de Faro| 
ISS.IP  

ARS do 
Algarve, MS 

Promover a oferta de 
serviços de:  

Internamento de curta 
duração alternativo ao 
hospital, racionalizando 
os recursos hospitalares; 

Internamento de longo 
prazo para idosos e 
pessoas com 
dependência 
racionalizando os 
recursos; 

Unidades de dia, 
estimulando a 
autonomia na 
comunidade. 

Cidadãos em 
situação de 

dependência, 
incluindo as 

pessoas idosas 

Implementar na Região a 
Rede de Cuidados 
Continuados, até 2007  

 ISS.IP  • N.º de camas 
contratualizadas  

• N.º de unidades de área 
de dia/promoção da 
autonomia 
contratualizadas 

• N.º de unidades de 
camas dedicadas aos 
cuidados paliativos 
contratualizados 

1 3 Sensibilizar e 
Formar os 
funcionários da 
Segurança Social 
para o 
acolhimento e 
integração dos 
imigrantes 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Realizar um Plano de 
formação para os 
Funcionários da 
Segurança Social que 
lidam com as questões 
da imigração tendo em 
vista uma melhor 
resposta técnica e 

Técnicos do 
atendimento da 
Segurança Social  

Cidadãos 
imigrantes 

  ISS.IP • N.º de acções de 
formação realizadas na 
Região 

• N.º de formandos  
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
humana às questões 
sociais específicas com 
que se deparam na 
relação com os 
imigrantes 

1 3 Formação 
Específica dos 
quadros dos 
Centros de 
Emprego para a 
Integração 
laboral dos 
Imigrantes 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Desenvolvimento de 
acções de formação 
contínua para 
funcionários dos Centros 
de Emprego do Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional para as 
problemáticas da 
integração laboral dos 
imigrantes, 
nomeadamente nas 
áreas da 
interculturalidade, 
cidadania e combate a 
todas as formas de 
discriminação. 

Cidadãos 
imigrantes 

 PCM/ ACIDI, 
IP                  
MTSS/ IEFP,IP 

• Número de acções de 
formação de 
funcionários do IEFP, IP 
pela Bolsa de 
Formadores do ACIDI, IP 

• Número de formandos 

1 3 Cursos de 
formação de 
português 
técnico 

 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Desenvolver programas 
de formação em língua 
portuguesa, 
especializados para 
determinados contextos 
profissionais que exigem 
um vocabulário 
específico 

Cidadãos 
imigrantes 

 MTSS / 
IEFP,IP     
MCTES/DGES 

 

• Número de módulos/ 
áreas disponibilizadas 

• Número de acções de 
formação 

• Número de formandos 

2 1 Micro-crédito 

 

 

 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Promove o apoio técnico 
e financeiro para a 
criação do auto-
emprego, junto das 

Desempregados  IEFP • N.º de beneficiários 
abrangidos na Região, 
por sexo e nacionalidade 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
pessoas com pessoas 
com particulares 
dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho 

2 3 UNIVA - Unidades 
de Inserção na 
Vida Activa 

 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. e 
ACIDI.I.P 

Organização ou serviço, 
devidamente acreditado 
pelo IEFP, que promove 
a integração de jovens 
na vida activa, 
procedendo ao seu 
acolhimento, prestação 
de informação, apoio na 
frequência de estágios e 
cursos de formação 
profissional, colocação, 
bem como outras formas 
de contacto com o 
mundo do trabalho, em 
articulação com os 
serviços do IEFP.  
 
Organização ou serviço, 
localizado no CNAI ou 
Associações de 
Imigrantes, devidamente 
acreditado no IEFP, que 
promove a integração 
dos cidadãos imigrantes, 
procedendo ao seu 
acolhimento, prestação 
de informação, apoio na 
frequência de estágios e 
cursos de formação 
profissional, colocação, 

Jovens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidadãos 
imigrantes 

Durante o ano de 2007, 
abranger 9 UNIVAS, na 
região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCM / 
ACIDI,IP          
MTSS / 
IEFP.IP       

 

• Número de UNIVA na 
rede 

• Número de utentes 
estrangeiros na rede 
UNIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Número de UNIVAS do 
CNAI 

• Número de utentes na 
rede UNIVA do CNAI 

• Número de UNIVA 
dinamizadas por 
Associações de 
Imigrantes 

• Número de utentes nas 
UNIVAS das Associações 
de Imigrantes 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
bem como outras formas 
de contacto com o 
mundo do trabalho, em 
articulação com os 
serviços do IEFP.  

2 1 Programa de 
Intervenção 
Mercado de 
Trabalho 
Inclusivo 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Promover acções de 
apoio à criação de 
emprego, formação, 
qualificação e apoio 
técnico e financeiro 
para a criação do auto-
emprego, junto de 
pessoas com particulares 
dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho 

Desempregados  IEFP • N.º de pessoas 
abrangidas em acções de 
formação na Região, por 
nacionalidade e sexo    

• N.º de pessoas colocadas 
no mercado de trabalho 
da Região, por sexo e 
nacionalidade 

2 3 Programa de 
Intervenção para 
Desempregados 
Imigrantes 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Visa facilitar a inserção 
social, cultural e 
profissional de 
imigrantes, através: do 
desenvolvimento de 
competências básicas no 
domínio da língua 
portuguesa e em 
cidadania; de acções de 
formação e de apoios à 
criação de emprego. 

Desempregados 
Imigrantes 

 IEFP • N.º de imigrantes 
integrados na região em 
acções de formação 

• Nº de acções 
desenvolvidas na Região 

• N.º de imigrantes 
integrados no mercado 
de trabalho na Região 

2 3 Portugal Acolhe 

 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Visa o acolhimento e a 
inserção sócio-
profissional de 
imigrantes residentes no 
nosso país, através do 
desenvolvimento de 
medidas de formação, 
designadamente, em 

Cidadãos 
imigrantes 

Abranger durante o ano de 
2007, 105 imigrantes no 
Algarve. 

 

MTSS / 
IEFP.IP      

 

• Número de formandos 
abrangidos 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
Português e Cidadania. 

1 1 Rede de 
equipamentos 
pré-escolar 

 

DREAlg, ME Aumentar o número de 
vagas em pré-escolar 
para as crianças dos 3 
aos 5 anos, contribuindo 
para o desenvolvimento 
sócio-educativo das 
crianças e para a 
conciliação da vida 
pessoal, familiar e 
profissional das famílias 
jovens 

Crianças  DREAlg, ME • Taxa de cobertura, na 
Região 

1 1 Programa de 
Generalização do 
Fornecimento de 
Refeições 
escolares aos 
alunos do 1.º 
ciclo do Ensino 
Básico 

 

DREAlg, ME Disponibilizar refeições 
equilibradas às crianças 
que frequentam o 1.º 
ciclo do ensino básico, 
para corrigir a 
desigualdade no acesso 
destes alunos a 
refeições escolares 
comparativamente aos 
de outros ciclos/níveis 
de ensino 

Alunos 1.º ciclo do 
ensino básico 

 

Garantir que 100% das 
Escolas do 1.º ciclo, da 
região, oferecem a todas 
as crianças uma refeição 
escolar equilibrada, até 
2008 

 

DREAlg, ME • N.º de crianças 
abrangidas na região, 
por nacionalidade 

• Taxa de cobertura. 

1 1 Escola a tempo 
inteiro – 
Actividades de 
enriquecimento 
curricular (1.º 
Ciclo do ensino 
Básico) 

 

DREAlg, ME Adaptar os tempos de 
permanência das 
crianças nos 
estabelecimentos de 
ensino às necessidades 
das famílias, garantindo 
que os tempos são 
pedagogicamente ricos e 
complementares das 
aprendizagens 
associadas à aquisição 

Alunos 1.º ciclo do 
ensino básico 

 

Adaptar os tempos de 
permanência das crianças 
nos estabelecimentos de 
ensino da região às 
necessidades das famílias, 
garantindo que os tempos 
são pedagogicamente ricos 
e complementares das 
aprendizagens associadas à 
aquisição das 
competências básicas. Das 

DREAlg, ME • N.º de escolas da região 
abrangidas, por tipo de 
actividade 

• N.º de alunos da região 
abrangidos, por 
nacionalidade 

• Taxa de cobertura 

• N.º de Concelhos 
abrangidos 

• N.º de protocolos 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
das competências 
básicas. Das diversas 
actividades de 
enriquecimento 
curricular, 
desenvolvidas, pelo 
menos, até às 17.30h, 
são obrigatórias o inglês 
para os 3.º e 4.º anos de 
escolaridade e o apoio 
ao estudo                                               
Formar professores de 
Inglês para o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 

diversas actividades de 
enriquecimento curricular, 
desenvolvidas, pelo 
menos, até às 17.30h, são 
obrigatórias o inglês para 
os 3.º e 4.º anos de 
escolaridade e o apoio ao 
estudo. 

abrangidos 

1 2 Territórios 
Educativos de 
Intervenção 
Prioritária 

 

DREAlg, ME Flexibilizar dispositivos 
de organização e gestão 
dos recursos e currículo 
para alunos de escolas 
com elevadas taxas de 
insucesso. 

 

Alunos da 
educação pré-

escolar, dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e 

ensino secundário 

 DREAlg, ME • N.º e % de alunos da 
Região abrangidos, por 
nacionalidade 

• N.º e % de alunos que 
concluem a escolaridade 
obrigatória com 
aproveitamento, por 
nacionalidade 

• N.º médio de parceiros 
por contrato programa 

1 3 Programa de 
Língua Gestual 
Portuguesa 

 

DREAlg, ME Elaborar o Programa 
Disciplinar de Língua 
Gestual Portuguesa 
(LGP) a implementar em 
Unidades de Apoio à 
Educação de Alunos 
Surdos. 

 

Crianças e jovens 
surdos a 

frequentarem 
estabelecimentos 

de 
educação/ensino 

públicos da 
educação pré-

escolar, dos 1.º, 

Garantir às crianças e 
jovens surdos o acesso à 
aprendizagem da língua 
gestual portuguesa nos 
estabelecimentos de 
educação/ ensino 
públicos: educação pré-
escolar, 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e 

DREAlg, ME • N.º de crianças e jovens 
abrangidos na região 

• % de escolas públicas da 
Região com oferta de 
língua gestual 
portuguesa, por níveis e 
ciclos de ensino e NUTS 
II 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e 

secundário. 

do ensino secundário, até 
2008. 

 

1 2 Percursos 
curriculares 
alternativos 

 

DREAlg, ME Garantir e flexibilizar 
dispositivos de 
organização e gestão do 
currículo destinados a 
alunos que revelem 
insucesso escolar 
repetido ou problemas 
de integração na 
comunidade educativa. 

Alunos até aos 15 
anos de idade 

inclusive 

 

Assegurar, na Região, o 
cumprimento da 
escolaridade obrigatória a 
alunos até aos 15 anos de 
idade (inclusive) com 
insucesso escolar repetido 
ou risco de abandono 
escolar, até 2008. 

 

DREAlg, ME • N.º de escolas da Região 
abrangidas, por tipo de 
actividade 

• N.º e % de alunos da 
Região abrangidos, por 
nacionalidade 

• Taxa de cobertura 

• N.º de Concelhos 
abrangidos 

• N.º de protocolos 
abrangidos 

1 3 Português como 
Língua Não 
materna no 
Currículo 
Nacional 

 

DREAlg, ME Medida I – Novo regime 
de equivalência de 
habilitações estrangeiras 
- Visa clarificar, 
simplificar e agilizar o 
processo de instrução 
dos pedidos e 
simultaneamente 
contribuir para a 
autonomia das escolas. 
(Decreto-Lei n.º 
227/2005, de 28 de 
Dezembro e Portaria n.º 
224/2006, de 8 de 
Março) 
Medida II – Promove o 
desenvolvimento de 
actividades de apoio 

Alunos estrangeiros 
cuja Língua 

Materna não é o 
Português 

 

 DREAlg, ME • N.º e % de equivalências 
atribuídas entre 2006-
2008 na Região, por 
nacionalidade 

• N.º de alunos 
estrangeiros a 
frequentar o sistema 
educativo na Região, 
segundo o nível de 
ensino e NUTS II, por 
nacionalidade 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
efectivo aos alunos que 
tenham a Língua 
Portuguesa como língua 
Não materna e a 
Prossecução dos estudos 
no sistema educativo. 
(Despacho-Normativo n.º 
7/2006, de 6 de 
Fevereiro) 

2 2 Iniciativa Novas 
Oportunidades 

 

DREAlg, ME 
Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Com esta iniciativa 
pretende-se acelerara a 
qualificação dos 
portugueses, tendo o 
nível secundário de 
educação e formação 
como objectivo de 
referência para todos, 
visando superar o 
profundo défice 
estrutural do país neste 
domínio, apostando em 
dois eixos de 
intervenção: 
- Combater o insucesso e 
o abandono escolar 
precoce por parte dos 
jovens e que constitui 
um dos factores 
fundamentais de 
reprodução de situações 
de pobreza e exclusão 
social, através da 
diversidade das vias de 
educação e formação, 

.Jovens com idade 
igual ou superior a 
15 anos e adultos 
com idade igual ou 
superior a 18 anos, 
que não possuam o 
4.º ano, o 6.º ou o 

9.º ano de 
escolaridade 

 

Até 2007: 
¬¬¬¬ Abranger 357 jovens à 

procura do 1.º 
emprego e realizar 
330.170 horas de 
formação em Cursos 
de Educação e 
Formação de Jovens 
(IEFP) 

 
¬¬¬¬ Abranger 80 jovens à 

procura do novo 
emprego e realizar 
19.237 horas de 
formação em Cursos 
de Educação e 
Formação de Jovens. 
(IEFP) 

 
¬¬¬¬ Abranger 623 adultos 

e realizar 609.293 
horas de formação, 
em cursos de 
Educação e Formação 
de adultos (Cursos 

DREAlg, ME 
IEFP, MTSS • N.º de jovens com ≥ 15 

anos sem o 9º ano de 
escolaridade, por 
nacionalidade que 
frequentam cursos 
formativos de cariz 
vocacional 

• N.º de jovens abrangidos 
em cursos 
profissionalizantes na 
Região, segundo a 
nacionalidade  

• N.º de alunos em cursos 
profissionalizantes de 
dupla certificação 
(escolar e profissional) 
na Região, segundo a 
nacionalidade 

• N.º de Centros de 
Reconhecimento e 
Validação de 
Competências em 
funcionamento na 
Região 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
pelo reforço das vagas 
de natureza 
profissionalizante e da 
exigência de maiores 
taxas de aproveitamento 
escolar; 
- Promover a elevação 
dos níveis de 
qualificação de base da 
população adulta, 
através da criação de 
um sistema efectivo de 
formação dessa 
população, que 
mobilize, adapte e 
reforce os instrumentos 
disponíveis, 
designadamente na 
perspectiva dos grupos 
desfavorecidos. 

EFA).(IEFP) 
 
¬¬¬¬ Expandir a Rede de 

Centros de 
Reconhecimento, 
Validação e 
Certificação de 
Competências 
(CRVCC). (IEFP) 

 
¬¬¬¬ Abranger 700 pessoas 

no processo de 
certificação de 
competências, através 
do Reconhecimento, 
Validação e 
Certificação de 
Competências (RVCC). 
(IEFP) 

¬¬¬¬ Abranger 945 jovens e 
realizar um total de 
1023,422 horas de 
formação em cursos 
de aprendizagem 
realizados por gestão 
directa ou entidades 
externas (IEFP.I.P) 

¬¬¬¬ Abranger 14 adultos e 
realizar 6569 horas de 
formação em cursos 
de educação e 
formação de adultos 
(EFA) para 
empregados (IEFP.I.P) 

• N.º de alunos por 
nacionalidade 
certificados na Região, 
através de processos 
RVCC 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
 

1 3 Projecto "SEF em 
Movimento" 
 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
SEF 

Aproximar o SEF ás 
comunidades imigrantes 
com postos de 
atendimento móveis 
 

Cidadãos 
imigrantes 

 

Diminuir as situações de 
permanência irregular e 
acompanhar os casos 
classificados como 
humanitários, através do 
levantamento de 
necessidades e do 
atendimento dos cidadãos 
em postos móveis com 
informações gerais e 
recepção de pedidos  

SEF • N.º de levantamento de 
necessidades 

• N.º de acompanhamento 
de casos classificados 
como humanitários 

1 2 Inclusão digital 
junto de 
comunidades 
imigrantes, 
nomeadamente 
no âmbito do 
Programa 
Escolhas 

ACIDI.I.P Potenciar as tecnologias 
de informação e 
comunicação para 
facilitar a inclusão 
social. Assegurar a 
inclusão digital como 
condição para a inclusão 
na sociedade moderna 

Crianças e jovens  ACIDI.I.P • N.º de centros de 
inclusão digital criados, 
por Região 

1 3 Centro Nacional 
de Apoio ao 
Imigrante – 
extensão no 
Algarve 

ACIDI.I.P Reforçar e alargar as 
áreas de intervenção e 
apoio CNAI, em Lisboa e 
no Porto, desenvolvendo 
novos serviços 
adequados às 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
cidadãos que 

contactam com 
imigrantes 

Assegurar a criação da 
extensão CNAI no Algarve 
com a diversidade de 
gabinetes disponível em 
Lisboa e Porto, até 2009 

ACIDI.I.P • Número de gabinetes 
abertos na Região 

• Número de 
atendimentos realizados 
na Região 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
necessidades dos 
imigrantes, numa 
perspectiva de 
integração e cooperação 
de serviços públicos. 
Reforçar e consolidar o 
envolvimento dos 
mediadores 
socio-culturais como 
elementos estruturantes 
dos CNAI. 
Estimular o 
envolvimento mais 
aprofundado no Algarve, 
região com maior n.º de 
imigrantes, 
imediatamente 
a seguir à área 
metropolitana de 
Lisboa. 
Promover avaliações 
regulares, internas e 
externas, ao 
funcionamento e 
trabalho desenvolvido 
nos CNAI. 
Cooperar, sempre que a 
presença de imigrantes 
o justifique, com as 
novas Lojas do Cidadão, 
nomeadamente a de 
Faro, para a presença de 
extensões do CNAI. 

1 3 Rede de Centros ACIDI.I.P Consolidar o Cidadãos Assegurar a criação de dois  • Número de CLAI no 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
Locais de Apoio 
ao Imigrante – 
CLAI  

funcionamento dos 
Centros Locais de Apoio 
ao Imigrante já 
existentes e abertura de 
novos Centros em 
concelhos com presença 
significativa de 
imigrantes, com 
atribuições na 
informação, orientação 
e integração dos 
imigrantes no contexto 
local e com um forte 
envolvimento das 
autarquias e das 
instituições locais da 
sociedade civil. 

imigrantes e/ou 
cidadãos que 

contactam com 
imigrantes 

novos CLAI no distrito de 
Faro, até 2009 

Distrito de Faro 

• Número de 
atendimentos na Rede 
CLAI do Distrito de Faro 

• Avaliação externa da 
Rede CLAI do Distrito de 
Faro 

1 3 Rede Nacional de 
Informação ao 
Imigrante  
 

ACIDI.I.P Reforçar as várias 
ferramentas de 
informação, disponíveis 
em todos os suportes 
(papel, televisão, 
Internet, telefone), quer 
para informação aos 
imigrantes sobre direitos 
e deveres, quer para a 
sociedade de 
acolhimento em geral, 
nas várias línguas das 
principais comunidades 
estrangeiras presentes 
em território nacional. 
 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
cidadãos que 

contactam com 
imigrantes 

Reforçar na Região os 
serviços de informação 
prestados, quer pela via 
da linha SOS Imigrante, 
quer por o website, 
divulgação através dos 
média e publicação de 
novos folhetos, até 2009 

ACIDI.I.P • Número de folhetos 
novos publicados e 
respectiva tiragem, por 
NUT II 

• Número de visitantes 
que consultam o 
website, que telefonam 
para o call center e 
número de atendimentos 
efectuados pelos 
mediadores culturais, 
por NUT II 

1 3 Combate à ACIDI.I.P Promover iniciativas que Cidadãos Até 2009: ACIDI.I.P • N.º de projectos 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
segregação 
espacial 

estabeleçam um mais 
efectivo cerzimento 
entre as áreas  
segregadas e o restante 
tecido urbano,  
nomeadamente através 
do Programa Escolhas, 
bem como outras 
iniciativas que permitam 
estabelecer pontes de 
ligação inter e 
intraterritoriais. 
Promover a presença do 
ACIDI, I. P., nos 
territórios mais 
vulneráveis, num registo 
de proximidade, 
procurando desconstruir 
a imagem negativa 
geralmente associada 
a estes territórios e 
estabelecendo um 
contacto mais directo 
com as populações 

imigrantes e 
descendentes e 

situação de 
exclusão social 

¬¬¬¬ Reforçar na Região o 
investimento em 
Projectos Escolhas 
localizados em 
territórios segregados 
e estigmatizados, com 
incidência de 
população imigrante e 
seus descendentes.  

¬¬¬¬ Reforçar na Região as 
iniciativas do ACIDI 
junto das 
comunidades 

Escolhas em territórios 
segregados, por NUT II 

• N.º de iniciativas ACIDI 
junto das comunidades, 
por NUT II 

1 3 Combate à 
exclusão social 
dos 
descendentes de 
imigrantes  
 

ACIDI.I.P Desenvolver a 
mobilização do 
Programa Escolhas 
como instrumento para 
a implementação de 
projectos vocacionados 
para descendentes de 
imigrantes e minorias 
étnicas, através de 
intervenções 

Descendentes de 
imigrantes 

 ACIDI.I.P • N.º de projectos 
Escolhas com 
descendentes de 
imigrantes no seu 
público-alvo, por NUT II 

• N.º de destinatários 
descendentes de 
imigrantes abrangidos no 
Programa Escolhas, por 
NUT II 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
territorializadas 
integradas e  
estruturantes, dando 
prioridade aos 
territórios mais 
vulneráveis a processos 
de exclusão e onde 
se verifique a  
sobrerepresentação de 
descendentes de 
imigrantes. 
Apoiar a criação de 
projectos locais 
identificados através 
de diagnósticos precisos, 
implementados por 
consórcios de 
instituições locais, 
regionais e centrais que 
se mobilizem para a 
procura de respostas 
integradas às situações 
de exclusão social das 
crianças e jovens mais 
vulneráveis. 

• N.º de peças de 
comunicação sobre 
integração dos 
descendentes 

1 3 Materiais 
interculturais 

ACIDI.I.P Equipar escolas 
/agrupamentos com 
materiais pedagógicos 
de suporte à educação 
intercultural e anti-
racista e dinamizar 
projectos/prémios de 
boas práticas, que 
valorizem as abordagens 

Alunos estrangeiros 
e nacionais 

Produzir e disseminar nas 
escolas da Região 
materiais pedagógicos e de 
formação, até 2009 

ACIDI.I.P • N.º de escolas 
abrangidas, por NUT II 

• N.º de alunos que 
recorrem aos materiais 
disponíveis, por NUT II 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
dos projectos 
educativos. 

1 3 Cooperação com 
organizações da 
sociedade civil 

ACIDI.I.P Estabelecer um diálogo 
interinstitucional, com 
associações de 
imigrantes e outros 
parceiros, no sentido da 
melhoria das condições 
específicas de suporte à 
aprendizagem das 
diferentes línguas 
maternas dos alunos. 
Identificar, em 
colaboração com 
aquelas organizações, 
bolsas de especialistas, 
nas diferentes línguas, 
de apoio ao 
reconhecimento das 
interferências nos 
processos de ensino/ 
aprendizagem de 
português 

Associações de 
imigrantes 

 ACIDI.I.P • N.º de Associações de 
imigrantes envolvidas, 
por NUT II 

• N.º de pessoas apoiadas, 
por NUT II 

1 3 Associativismo 
junto das 
comunidades 
imigrantes 

ACIDI.I.P Divulgar actividades e 
contactos das  
Associações de 
Imigrantes já existentes. 
Conceber e distribuir 
folhetos de incentivo ao 
associativismo, dirigido 
a imigrantes 

Cidadãos 
imigrantes e/ou 
associações de 

imigrantes 

 ACIDI.I.P • N.º de folhetos de 
incentivo ao 
associativismo imigrante 
distribuídos, por NUT II 

• N.º de peças de 
comunicação tendo em 
vista a promoção do 
associativismo através 
dos media, por NUT II 

1 3 Campanhas de 
divulgação de 

ACIDI.I.P  Cidadãos 
imigrantes e 

 ACIDI.I.P • N.º de acções de 
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Indicador (Meta)109 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s)108 

Fonte Descrição 
novas leis - Lei 
da Nacionalidade 
e Lei de 
imigração 

cidadãos que 
contactam com 

imigrantes 

formação, por NUT II 

• N.º de folhetos e 
cartazes distribuídos, 
por NUT II 

• N.º de peças de 
comunicação, por NUT II 

2 3 Gabinete de 
Apoio ao 
Emprego (GAE) 
do CNAI 
 

ACIDI.I.P Implementar soluções 
que promovam a 
diminuição de barreiras 
e facilitem a igualdade 
de oportunidades no 
acesso ao mercado de 
trabalho e à formação, 
nomeadamente através 
das UNIVAS e/ou do 
Núcleo de Apoio ao 
Empreendedorismo 
(NAE) do CNAI 

Cidadãos 
Imigrantes 

  • N.º de atendimentos do 
GAE, por NUT II 

• Número de UNIVAS do 
CNAI, por NUT II 

• Número de utentes na 
rede UNIVA do CNAI, por 
NUT II 

• Número de empresas 
criadas a partir do 
Núcleo de Apoio ao 
Empreendedorismo, por 
NUT II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

MEDIDAS| INSTRUMENTOS E/OU METAS PROPOSTAS PELAS ENTIDADES DO NÍVEL REGIONAL110 
 

Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 

1 3 Protocolo de 
articulação com 
o SEF para o 
encaminhamento 
dos cidadãos 
imigrantes aos 
Centros de Saúde 
da Região 
���� 

ARS do 
Algarve, MS  

 

Medida que visa: (i) 
prevenir e/ou actuar em 
problemas de saúde dos 
cidadão imigrantes; (ii) 
facilitar o acesso aos 
serviços de saúde dos 
cidadãos estrangeiros 
residentes na Região, 
através do 
encaminhamento pelos 
Serviços do SEF do 
Algarve para os 
Gabinetes do Utente dos 
Serviços de Saúde 

Cidadãos 
imigrantes  

¬¬¬¬ Realizar, até 2009, 
um protocolo de 
articulação com o SEF 
da Região, no sentido 
do encaminhamento 
dos estrangeiros 
inscritos no SEF para 
os Gabinetes do 
Utente dos Serviços 
de Saúde, facilitando 
o acolhimento no SNS 

 

MS | ARS 
PCM/ACIDI.IP 

• Protocolo celebrado 

• Número de imigrantes, 
por nacionalidade, idade 
e sexo, que se dirigiram 
ao gabinete de utente 
enviados pelo SEF e 
respectivas consultas/ 
encaminhamentos 
celebrados 

1 3 Folhetos 
Informativos 
sobre o acesso 
dos imigrantes 
aos serviços de 
saúde 
���� 

ARS do 
Algarve, MS 

Informar os cidadãos 
imigrantes sobre os seus 
direitos e deveres no 
âmbito do acesso ao 
sistema de saúde. O 
folheto deverá ser 
editado em 3 línguas 
além do português 
(Inglês, Ucraniano e 
Russo) 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 
2008, 1 folheto 
informativo do acesso 
ao sistema de saúde, 
traduzido em 3 
línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 
folhetos editados nos 
postos de 
atendimento dos 
Centros de Saúde, da 
Segurança Social, do 
SEF, Centros de 
Emprego, nos CLAIS e 

ARS do 
Algarve, MS 

• Nº de folhetos 
informativos criados e 
editados, até 2008 

• Nº de folhetos 
distribuídos, até 2009, 
por Entidade 

                                                 
110

 ����    Medida proposta (com possibilidade de ser alargada ao território nacional) 

��������    Meta proposta 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
nas Associações de 
Imigrantes da Região 

1 3 Observatório 
Regional de 
Saúde para o 
cidadão 
imigrante  
���� 

ARS do 
Algarve, MS 

Finalidade: 
- Avaliar o acesso à 
saúde da população 
imigrante, bem como as 
suas condições de saúde   
- Possuir um grupo de 
trabalho regional para 
acompanhar e tratar os 
dados estatísticos sobre 
esta população  

Cidadão 
imigrante 

Criar, até 2009, um 
Observatório Regional de 
Saúde para o cidadão 
imigrante 

ARS do 
Algarve, MS 

• Implementação do 
observatório 

• Relatórios desenvolvidos 

1 1 Rendimento 
Social de 
Inserção – RSI 
�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Consiste numa prestação 
do subsistema de 
solidariedade e num 
programa de inserção. 
Esta medida visa 
contribuir para a 
satisfação das 
necessidades básicas dos 
agregados e favorecer a 
progressiva inserção 
laboral e social dos seus 
elementos. 

Pessoas em 
situação de 
carência 

económica 

Garantir que, até 2009, 
todos os beneficiários do 
RSI da Região estabeleçam 
acordos de inserção 

 

ISS.IP.  • Evolução da taxa de 
celebração de acordos 
de inserção na Região; 

• Nº de beneficiários por 
sexo, idade e 
nacionalidade 

1 1 Contratos de 
Desenvolvimento 
Social – CDS 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Tem como objectivo 
tornar os territórios 
mais inclusivos, 
melhorar as condições 
de vida dos seus 
habitantes e promover a 
coesão social. Os CDS 
são planos de 
intervenção, acordados 
entre um conjunto de 

População de 
áreas críticas 

metropolitanas 
e territórios 

economicamen
te deprimidos 

e 
desertificados 

Estabelecer, até 2009, 3 
Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social na 
Região, nomeadamente 
nos seguintes territórios: 
1 em V. Bispo/ Aljezur/ 
Monchique; 1 em 
Alcoutim/ C. Marim; 1 em 
Silves 

 

 ISS.IP • N.º de contratos 
realizados na região 

• N.º de utentes 
abrangidos, por sexo e 
nacionalidade 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
parceiros locais restrito, 
que inventariam um 
conjunto de acções/ 
projectos a desenvolver 
num território durante 
um determinado período 
de tempo. 

1 1 Licenciamento 
de Amas 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Resposta social 
desenvolvida através de 
um serviço prestado por 
pessoa idónea que, por 
conta própria e 
mediante retribuição, 
cuida de crianças que 
não sejam suas parentes 
ou afins na linha recta 
ou no 2º grau da linha 
colateral, por um 
período de tempo 
correspondente ao 
trabalho ou 
impedimento dos pais. 
Esta resposta destina-se 
a crianças até aos 3 
anos. 

Crianças Aumentar, até 2009, 20% 
(cerca de 32) de lugares 
em Amas 

 

 ISS.IP • Nº de lugares em Amas 
criados, até 2009 

• N.º de crianças 
abrangidas, por 
nacionalidade 

 

1 1 Flexibilizar os 
horários das 
respostas sociais 
para a infância 

���� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Medida que procura 
apoiar os pais com 
crianças a cargo, cuja 
profissão possui horários 
distintos dos horários 
usuais dos 
estabelecimentos. 

 

Famílias e 
Crianças 

¬¬¬¬ Garantir que, até 
2009, 100% (32) dos 
lugares em Amas a 
criar na Região 
tenham horário 
flexível 

¬¬¬¬ Alargar, até 2009, o 
horário de 
funcionamento (das 

 ISS.IP • Nº de lugares em Amas 
com horário flexível na 
Região, até 2009 

• Nº de creches com 
horário de 
funcionamento alargado 
(das 07:30h às 21:00h), 
na Região, até 2009 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
07:30h às 21:00h) em 
4 creches de dois 
concelhos da Região 

¬¬¬¬ Garantir até 2009, o 
funcionamento 
durante o mês de 
Agosto, de 4 creches, 
em dois concelhos da 
Região 

• Nº de creches em 
funcionamento durante 
o mês de Agosto, na 
Região, até 2009 

1 1 Plano DOM 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Implementar um plano 
de qualificação da rede 
de Lares de Infância e 
Juventude, para 
incentivar a melhoria 
contínua na promoção 
de direitos e protecção 
das crianças e jovens 
acolhidas. 

Lares de 
Infância e 

Juventude - 
IPSS com ou 

sem acordos de 
cooperação ou 

de gestão 

¬¬¬¬ Estabelecer, até 2008, 
4 Protocolos com IPSS, 
para implementar o 
Plano DOM, 
particularmente:  
 2 com a SCM 
Albufeira; 1 com 
CASLAS; e 1 com a  
Casa Sta. Isabel  
 

¬¬¬¬ Estabelecer, até 2009, 
mais 5 Protocolos com 
IPSS, para 
implementar o Plano 
DOM, particularmente 
com o Instituto D. 
Francisco Gomes, a 
Casa N. Sra. 
Conceição, o Centro 
Bem Estar N. Sra. 
Fátima, o  
Bom Samaritano e a  
Nossa Sra. Candeias, 
respectivamente 

 ISS.IP •  Nº de Protocolos 
estabelecidos em 2008 e 
em 2009 

• N.º de crianças 
abrangidas, por sexo, 
idade e nacionalidade 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 

1 1 Plano de 
Intervenção 
Imediata  

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Instrumento de 
diagnóstico que permite 
caracterizar e analisar a 
evolução dos projectos 
de vida das crianças e 
jovens que se encontram 
acolhidas em instituição 
e em famílias de 
acolhimento 

Crianças e 
jovens 

acolhidas em 
instituições e 
em famílias de 
acolhimento 

Garantir a continuação da 
aplicação do Plano de 
Intervenção Imediata, a 
100% das crianças e jovens 
em 2008 e em 2009 

 

  ISS.IP • Nº de crianças e jovens 
abrangidas pelo Plano, 
por sexo, idade e 
nacionalidade, em 2008 
e em 2009 

 

1 3 Apoio 
Humanitário a 
situações de 
pobreza extrema 
de Imigrantes 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Prover apoio social em 
situações de pobreza 
extrema de imigrantes 
irregulares ou de 
doentes imigrantes 
isolados 

Cidadãos 
imigrantes 

Apoiar, até 2009, todos os 
imigrantes em situação de 
pobreza extrema na 
Região, que recorram aos 
Serviços de Atendimento 
de Acção Social 

 

 ISS.IP •  Nº de imigrantes em 
situação de pobreza 
extrema, por 
nacionalidade na Região, 
apoiados, até 2009 

• Nº de imigrantes em 
situação de pobreza 
extrema, por 
nacionalidade na Região, 
que recorreram aos 
Serviços de Atendimento 
de Acção Social, até 
2009 

1 3 Guia de Recursos 
para a Inclusão 
dos imigrantes   
���� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Instrumento que visa 
compilar um conjunto 
de informação sobre os 
direitos e deveres dos 
cidadãos imigrantes no 
acesso aos vários 
programas e medidas de 
política disponíveis a 
nível nacional, 
particularmente no 
âmbito da protecção 

Serviços locais 
do ISS.IP, do  

IEFP e do SEF; 
CLAIS; Centros 

de Saúde, 
Escolas, 

Municípios, e 
Associações 
locais que 

trabalhem com 
Cidadãos 

¬¬¬¬ Elaborar e editar em 
2008 o Guia de 
Recursos para a 
Inclusão dos 
Imigrantes, que além 
do Português integra a 
tradução em 3 línguas 
Inglês, Ucraniano e 
Russo 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009,      
2 000 guias nos postos 

Gabinete de 
Planeamento 
| ISS.I.P  

CD de Faro 

 

• Guia de Recursos para a 
Inclusão dos Imigrantes, 
elaborado e editado, até 
2008 

• Nº de Guias distribuídos, 
até 2009 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
social (prestações e 
acção social). 
É um instrumento que 
visa o suporte à 
actividade no 
atendimento dos vários 
serviços, bem como de 
todos aqueles que 
localmente têm a 
responsabilidade de 
trabalhar com a 
população imigrante.  
Este Guia será 
desenvolvido em 
formato digital e em 
suporte de papel, o qual 
integra a tradução em 3 
línguas além do 
português (Inglês, 
Ucraniano e Russo) 

imigrantes. de atendimento da 
Segurança Social, nos 
CLAIS, no SEF, nos 
Centros de Emprego, 
nas Escolas e nas 
Associações de 
Imigrantes da região 

1 3 Folhetos 
Informativos 
sobre o acesso 
dos imigrantes a 
respostas no 
âmbito da 
protecção social 
���� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Reforçar o acesso dos 
imigrantes à informação 
dos direitos e deveres no 
âmbito das prestações, 
medidas e programas do 
domínio da Protecção 
Social. O folheto deverá 
ser editado em 3 línguas 
além do português 
(Inglês, Ucraniano e 
Russo) 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 
2008, 1 folheto 
informativo sobre as 
prestações, medidas e 
programas chave 
existentes no âmbito 
da Protecção Social, 
traduzido em 4 
línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 5 
000 folhetos por cada 
idioma editado, nos 
postos de 
atendimento da 

Gabinete de 
Planeamento 
| ISS.I.P  

CD de Faro 

 

• Nº de folhetos 
informativos criados e 
editados, até 2008 

• Nº de folhetos 
distribuídos, até 2009 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
Segurança Social, do 
SEF, Centros de 
Emprego, nos CLAIS e 
nas Associações de 
Imigrantes da Região 

1 3 Sensibilizar e 
Formar os 
funcionários da 
Segurança Social 
para o 
acolhimento e 
integração dos 
imigrantes 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Realizar um Plano de 
formação para os 
Funcionários da 
Segurança Social que 
lidam com as questões 
da imigração tendo em 
vista uma melhor 
resposta técnica e 
humana às questões 
sociais específicas com 
que se deparam na 
relação com os 
imigrantes 

Técnicos do 
atendimento 
da Segurança 
Social; pessoas 

imigrantes 

¬¬¬¬ Garantir até 2009 a 
realização de uma 
acção de formação a 
75% dos colaboradores 
dos serviços de 
atendimento 
nomeadamente os que 
desempenhem 
funções na área do 
acolhimento e 
integração dos 
cidadãos imigrantes 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 
oo Guia para a 
Cidadania a todos os 
colaboradores dos 
serviços locais de 
atendimento da 
Região e respectivas 
chefias 

 ISS.IP •   % de colaboradores dos 
serviços de 
atendimento, que 
frequentaram, até 2009, 
uma acção de formação 
na área do acolhimento 
e integração dos 
imigrantes 

• Nº de colaboradores dos 
serviços locais de 
atendimento da Região e 
nº de chefias a quem foi 
distribuído o Guia para a 
Cidadania 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 

1 3 Gabinete da 
Segurança Social 
no Centro 
Nacional de 
Apoio ao 
Imigrante (CNAI) 
do Algarve 

���� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Facilitar o acesso aos 
serviços da Segurança 
Social e adequar a 
prestação dos serviços a 
este público, reforçar 
assim o acesso dos 
imigrantes à informação 
dos direitos e deveres no 
âmbito da Protecção 
Social.  

Cidadãos 
imigrantes 

Criar, até 2009, um 
Gabinete da Segurança 
Social, no CNAI do Algarve 

 

ISS.I.P • Existência do Gabinete 
da Segurança Social no 
CNAI do Algarve 

• N.º de atendimentos 
prestados, por 
nacionalidade, sexo e 
idade 

1 1 Projecto-piloto 
de requalificação 
habitacional da 
população idosa 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP 

Melhorar as condições 
básicas de 
habitabilidade e 
mobilidade das pessoas 
idosas utentes de apoio 
domiciliário, prevenindo 
a institucionalização e 
situações de 
dependência. 

 

Pessoas idosas Financiar, até 2009, 20% 
das situações 
identificadas, para realizar 
intervenções em 
habitações de pessoas 
idosas com apoio 
domiciliário na Região, nos 
concelhos classificados 
como desertificados/ falta 
de condições habitacionais 
e com cobertura pelo SAD 

 ISS.IP • Nº de intervenções 
realizadas/ financiadas 
até 2009 

• N.º de pessoas 
abrangidas, por 
Concelho, sexo, idade e 
nacionalidade 

1 1 Rede de 
Cuidados 
Continuados 
Integrados 

�������� 

CD de Faro| 
ISS.IP  

ARS do 
Algarve, MS 

Promover a oferta de 
serviços de:  

Internamento de curta 
duração alternativo ao 
hospital, racionalizando 
os recursos hospitalares; 

Internamento de longo 
prazo para idosos e 
pessoas com 
dependência 
racionalizando os 
recursos; 

Cidadãos em 
situação de 

dependência, 
incluindo as 

pessoas idosas 

Garantir que, do universo 
dos utentes referenciados 
(e que reúnam condições 
para integrar as Unidades 
de Média e Longa 
Duração), 100% integrem 
as Unidades de Média e 
Longa Duração em 2008 e 
em 2009 

 ISS.IP  • Nº de utentes que 
integraram as Unidades 
de Média e Longa 
Duração em 2008 e 2009 

• Nº de utentes 
referenciados para 
integrar as Unidades de 
Média e Longa Duração, 
em 2008 e 2009 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 

Unidades de dia, 
estimulando a 
autonomia na 
comunidade. 

1 3 Formação 
Específica dos 
quadros dos 
Centros de 
Emprego para a 
Integração 
laboral dos 
Imigrantes 

�������� 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Desenvolvimento de 
acções de formação 
contínua para 
funcionários dos Centros 
de Emprego do Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional para as 
problemáticas da 
integração laboral dos 
imigrantes, 
nomeadamente nas 
áreas da 
interculturalidade, 
cidadania e combate a 
todas as formas de 
discriminação. 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Realizar, até 2009, 
uma acção de 
formação contínua, 
que assegure a 
formação específica 
de 14 Técnicos da 
Delegação Regional do 
Algarve do IEFP (2 
Técnicos por Centro 
de Emprego e Centro 
Formação Profissional 
e 2 dos Serviços de 
Coordenação) 

¬¬¬¬ Assegurar, no âmbito 
das iniciativas do Ano 
Europeu para a 
Igualdade de 
Oportunidades, 
campanhas de 
sensibilização em 
cidadania e Igualdade 
na diversidade a 
desenvolver nos 
Centros de Emprego; 

¬¬¬¬ Assegurar, através de 
acções de formação 
de curta duração, que 
todos os Técnicos de 
Emprego tomem 
conhecimento da nova 

PCM/ ACIDI, 
IP                  
MTSS/ IEFP,IP 

• Número de acções de 
formação de 
funcionários do IEFP, IP 
pela Bolsa de 
Formadores do ACIDI, IP 

• Número de formandos 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
Lei da Nacionalidade 
e da Imigração 

1 3 Folhetos 
Informativos 
sobre o acesso 
dos imigrantes a 
respostas no 
âmbito do 
emprego e 
formação 
profissional 
���� 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Reforçar o acesso dos 
imigrantes à informação 
dos direitos e deveres no 
âmbito das prestações, 
medidas e programas do 
domínio do Emprego e 
Formação Profissional. O 
folheto deverá ser 
editado em 3 línguas 
além do português 
(Inglês, Ucraniano e 
Russo) 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Criar e editar, até 
2008, 1 folheto 
informativo sobre as 
prestações, medidas e 
programas chave 
existentes no âmbito 
do emprego e 
Formação 
Profissional, traduzido 
em 4 línguas 

¬¬¬¬ Distribuir, até 2009, 5 
000 folhetos por cada 
idioma editado, nos 
postos de 
atendimento da 
Segurança Social, do 
SEF, Centros de 
Emprego, nos CLAIS e 
nas Associações de 
Imigrantes da Região 

IEFP • Nº de folhetos 
informativos criados e 
editados, até 2008 

• Nº de folhetos 
distribuídos, até 2009 

2 1 Micro-crédito 

�������� 
 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Promove o apoio técnico 
e financeiro para a 
criação do auto-
emprego, junto das 
pessoas com pessoas 
com particulares 
dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho 

Desempregados Garantir, até 2009, que 
pelo menos 10% dos 
desempregados abrangidos 
pelo Programa, a nível 
regional, sejam 
estrangeiros  

IEFP • N.º de beneficiários 
abrangidos na Região, 
por sexo e nacionalidade 
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 

2 3 UNIVA - Unidades 
de Inserção na 
Vida Activa 
�������� 
 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. e 
ACIDI, I.P. 

Organização ou serviço, 
localizado no CNAI ou 
Associações de 
Imigrantes, devidamente 
acreditado no IEFP, que 
promove a integração 
dos cidadãos imigrantes, 
procedendo ao seu 
acolhimento, prestação 
de informação, apoio na 
frequência de estágios e 
cursos de formação 
profissional, colocação, 
bem como outras formas 
de contacto com o 
mundo do trabalho, em 
articulação com os 
serviços do IEFP.  

Cidadãos 
imigrantes 

Apoiar, até 2009, a criação 
de uma UNIVA, na área do 
Centro de Emprego de 
Loulé, preferencialmente 
no concelho de Albufeira 
(concelho com maior 
número de estrangeiros) 
 

PCM / 
ACIDI,IP          
MTSS / 
IEFP.IP       

 

• Número de UNIVA 
dinamizadas por 
Associações de 
Imigrantes ou pelo CNAI 

• Número de utentes nas 
UNIVAS dos CNAI e das 
Associações de 
Imigrantes 

2 1 Programa de 
Intervenção 
Mercado de 
Trabalho 
Inclusivo 

�������� 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
IEFP, I.P. 

Promover acções de 
apoio à criação de 
emprego, formação, 
qualificação e apoio 
técnico e financeiro 
para a criação do auto-
emprego, junto de 
pessoas com particulares 
dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho 

Desempregados Garantir, até 2009, que 
pelo menos 10% dos 
desempregados abrangidos 
pelo Programa, a nível 
regional, sejam 
estrangeiros (CTE Faro – 
7%, CTE Lagos – 12%, CTE 
Loulé – 16%, Portimão – 
10%, Vila Real De Santo 
António – 4%) 

IEFP • N.º de pessoas 
abrangidas em acções de 
formação na Região, por 
nacionalidade e sexo    

• N.º de pessoas colocadas 
no mercado de trabalho 
da Região, por sexo e 
nacionalidade 

1 3 Territórios 
Educativos de 
intervenção 
prioritária 
�������� 

DREAlg, ME Flexibilizar dispositivos 
de organização e gestão 
dos recursos e currículos 
para alunos de escolas 
com elevadas taxas de 
insucesso. 

Alunos do 
Ensino Básico 

¬¬¬¬ Desenvolver, até 
2009, dois contratos 
programa de carácter 
inovador que visem a 
melhoria da qualidade 
educativa e a 

DREAlg, ME • N.º de contratos 
programa 
implementados  

• N.º e % de crianças 
abrangidas, por 
nacionalidade  
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Indicador (Meta) 
Objectivos 
Comuns de 
Inclusão 
Social 

Prioridades 
Nacionais do 

PNAI 

Medidas | 
Instrumentos 

Entidade 
Responsável 

Descrição das Medidas 
| Instrumentos 

População 

Alvo 
Meta(s) 

Fonte Descrição 
promoção do sucesso 
escolar e do 
desenvolvimento 
comunitário  

1 3 Abertura da Loja 
do Cidadão em 
Faro 
���� 

Delegação 
Regional do 
Algarve do 
SEF 

Aproximar o SEF ás 
comunidades imigrantes 
com postos de 
atendimento em locais 
específicos de 
atendimento público e 
com horários alargados 
 

Cidadãos 
imigrantes 

¬¬¬¬ Abertura em 2007 da 
loja  

¬¬¬¬ Regularizar 
anualmente todas as 
situações documentais 
dos cidadãos 
estrangeiros em 
horário mais alargado 
e maior proximidade 
com os outros 
serviços/entidades 

MSW do SEF • Existência da Loja 

• N.º de atendimentos e 
regularizações 
efectuadas 

 
 



ANEXO IV – Ficha de Recolha de informação – Acompanhamento de medidas|instrumentos e metas   

 
Plano Regional de Acção para a Inclusão do Algarve 2007-2009 

 

Entidade| Sector _______________________________________________ 

 

Ficha de Recolha de Informação - Acompanhamento de Medidas|Instrumentos e Metas Existentes (A) 

Execução da Meta Origem 
da 

Medida 2007 2008 2009 

O
b
je
ct
iv
os
 

C
om

u
n
s 
d
e
 

In
cl
u
sã
o 
So
ci
al
 

P
ri
or
id
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e
s 

N
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n
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s 
d
o 

P
N
A
I Medidas | 

Instrumentos 

Descrição das 
Medidas | 

Instrumentos 

População 
Alvo 

N
ac
io
n
al
 

Lo
ca
l Meta(s) 

In
d
ic
ad
or
(e
s

) 

F
on
te
(s
) 

2ºS Ano 1ºS 2ºS Ano 1ºS 2ºS Ano 

Outras 
Entidades 

  
        

    
                        

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 
(A) MEDIDAS EXISTENTES | Referente a todas as medidas|instrumentos existentes de âmbito nacional e regional, inscritas ou não em Planos Nacionais, 
particularmente no PNAI 2006-2008 e no Plano da Imigração, que abranjam os cidadãos imigrantes.  
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Ficha de Recolha de Informação - Acompanhamento de Medidas|Instrumentos e/ou Metas Propostas (B) 

Execução da Meta Origem 
da 

Medida 2007 2008 2009 

O
b
je
ct
iv
os
 

C
om

u
n
s 
d
e
 

In
cl
u
sã
o 
So
ci
al
 

P
ri
or
id
ad
e
s 

N
ac
io
n
ai
s 
d
o 

P
N
A
I Medidas | 

Instrumentos 

Descrição das 
Medidas | 

Instrumentos 

População 
Alvo 

N
ac
io
n
al
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ca
l Meta(s) 
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d
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ad
or
(e
s

) 

F
on
te
(s
) 

2ºS Ano 1ºS 2ºS Ano 1ºS 2ºS Ano 

Outras 
Entidades 

  
        

    
                        

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 
(B) MEDIDAS| Instrumentos e/ou metas propostas | São medidas|Instrumentos e/ou metas dirigidas aos cidadãos residentes na Região do Algarve, particularmente 
cidadãos imigrantes e que podem ser identificados como: (i) Projectos inovadores para responder aos problemas / necessidades consagradas no diagnóstico, com vista 
a serem desenvolvidos na região ou num concelho; (ii) Adequação de medidas de âmbito nacional; (iii) Proposta de metas (NUT II) no âmbito de medidas nacionais, 
que ainda não tenham sido equacionadas a esse nível. 
 

   RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO  MEMBRO DA EQUIPA TÉCNICA 

Nome: Nome: 

Morada: Morada: 

Tel: Tel: 

Email: Email: 



 

ANEXO VI – Estrutura metodológica para o acompanhamento, monitorização e avaliação 
do processo de Inclusão Social ao nível Regional, articulada com o nível nacional e local | 
proposta para a boa governação  

 
  
TTrraabbaallhhaarr  eemm  ccoonnjjuunnttoo  aaooss  nníívveeiiss  NNaacciioonnaall,,  RReeggiioonnaall  ee  LLooccaall::  ccoommpprroommiissssoo  nnoo  ccoommbbaattee  àà  
ppoobbrreezzaa  ee  àà  eexxcclluussããoo  ssoocciiaall    
 
 

Contributos regionais e/ou locais para a estratégia de Inclusão Social 
 

“A Cimeira de Lisboa (Março de 2000) constituiu um marco fundamental no qual os Chefes de 
Estado e de Governo dos Estados-Membros assumiram o objectivo estratégico de tornar a 
Europa comunitária no espaço baseado na economia do conhecimento mais competitiva do 
mundo, promovendo mais e melhores empregos e mais coesão social. Neste contexto, foi 
assumido o compromisso de produzir um impacto decisivo na erradicação da pobreza e da 
exclusão social111”, até 2010. Entrava em vigor a designada Estratégia de Lisboa. 

Neste contexto, foi adoptado o Método Aberto de Coordenação (MAC) e um Programa de 
Acção Comunitário de Combate à Exclusão Social para enquadrar algumas das actividades a 
efectuar.    

Contudo, no início de 2005 as dificuldades reveladas pela conjuntura económica internacional 
e comunitária, demonstraram necessidade de revisão das metas fixadas no âmbito da 
Estratégia de Lisboa. O seu eixo central assenta na importância do crescimento económico e 
do emprego, reforçando algumas das dimensões de governação e apostando numa maior 
simplificação e transparência de procedimentos. Nesta sequência, procedeu-se também à 
revisão da Agenda Social Europeia e do MAC. 

A Agenda Social Europeia112 revista vem reforçar a importância de conseguir a confiança dos 
cidadãos no sentido de mais eficazmente enfrentar os grandes desafios que se colocam ao 
nível do desemprego, da persistência das situações de pobreza e das desigualdades, através 
da modernização das políticas sociais.  

Estas revisões tiveram como pano de fundo a constatação de um desfasamento entre os 
objectivos comuns europeus e a implementação das políticas, significando assim que o reforço 
do processo deve caminhar além da identificação de grandes princípios e objectivos, 
concentrando-se na eficácia das políticas, sem esquecer a necessidade de aprofundamento da 
dimensão social da Estratégia de Lisboa revista, para garantir a coerência e o reforço mútuo 
entre os objectivos de crescimento e emprego e os da coesão social.  

O desfasamento referido permite indiciar que, quer a estratégia europeia, quer as nacionais 
de combate à pobreza e à exclusão social e as respectivas políticas não produzem efeitos sem 
uma forte dimensão de compromisso, empenhamento e acção de todos os actores relevantes, 
nomeadamente aos níveis regionais e locais de cada Estado-Membro.  

Apesar das estratégias Europeias e Nacionais para a Inclusão Social serem desde o início 
desenvolvidas territorialmente, através da implementação de políticas, a verdade é que 
muitos dos actores regionais e locais ainda não as incorporaram nem tão pouco as assumem 
como um compromisso político nos seus respectivos níveis de intervenção.  

                                                 

111 In Plano Nacional de Acção para a Inclusão, 2006-2008, MTSS, Setembro.2006, P. 3.  
112 In L’Agenda Social 2005-2010 – Une Europe Sociale dans l’économie mondiale; Des emplois et de nouvelles chances 

pour tous, Emploi & affaires sociales, Commission Européenne. 
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À luz das avaliações das duas primeiras rondas de PNAI, o principal desafio que se revela em 
termos de políticas administrativas é a necessidade dos Estados Membros garantirem uma 
forte integração vertical e horizontal das políticas económicas, de emprego, de formação 
contínua, de protecção social, de saúde, de habitação, sociais e culturais e ainda que se dê 
relevância à preocupação com a erradicação da pobreza e da exclusão social em todas as 
áreas. Tal facto, afigura-se crucial para obter uma estratégia integrada e concertada para a 
erradicação da pobreza e exclusão social. 

É, pois, decisivo mobilizar as comunidades regionais e locais no combate à exclusão social e à 
pobreza. 

Em primeiro lugar, o poder local, e nalguns países da Europa o regional, constituem níveis de 
eleição democrática, encontram-se territorialmente mais próximos dos cidadãos e 
consequentemente melhor capacitados para compreender as condições, aspirações e 
necessidades regionais e/ ou locais. 

Em segundo lugar, as comunidades regionais e/ou locais estão melhor posicionadas para 
traduzir as estratégias nacionais ou regionais em acções no seu território.  

Em terceiro lugar, é aos níveis regionais e locais que se deve garantir a qualidade de vida dos 
cidadãos, particularmente através da promoção de empregos aí identificados. É também 
nestes níveis territoriais que a educação e a formação são organizados e desenvolvidos e os 
serviços devem apoiar a inclusão social de pessoas e grupos mais vulneráveis.  

Os níveis regionais e locais assumem, assim, um papel essencial na implementação das 
políticas nacionais e orientações europeias, mas também poderão ter um papel indispensável 
na formulação ou adequação das estratégias regionais e/ou locais no combate à exclusão 
social e à pobreza, consonantes com as estratégias nacional e europeia. 

A criação de “pactos” territoriais de todos os actores regionais e locais para que assumam um 
compromisso no combate à exclusão social e à pobreza, em termos de fortalecimento de 
políticas estruturais para a inclusão social, constitui uma condição relevante para a 
concepção, implementação e avaliação de Planos Regionais de Acção para a Inclusão. 

Em caso de disseminação desta proposta metodológica, no caso português assiste-se a um 
paradoxo que é necessário ter em consideração: o facto de existirem entidades de âmbito 
regional que permitam a constituição de parcerias regionais, não garante por si só um 
compromisso de nível regional, pois em Portugal não existe este nível administrativo com 
autonomia, sendo as decisões tomadas ao nível central e algumas ao nível Municipal.     

O combate à exclusão social e à pobreza é uma área política complexa, não se limita ao 
domínio do acesso ao mercado de trabalho, envolvendo áreas como a habitação, educação, 
protecção social ou saúde e respectivas medidas de política. Desta forma, as parcerias 
regionais e/ou locais devem ser assumidas pelos principais actores quer em termos de 
recursos, quer em termos de conhecimento e de experiência das situações. 

À semelhança do que acontece com a Estratégia Europeia para a Inclusão Social que assenta 
no Método Aberto de Coordenação, as estratégias regionais e/ ou locais de inclusão social 
poderiam estruturar-se de acordo com o mesmo método, porque: 

- Pode tornar-se uma importante ferramenta para melhorar a transparência e aprofundar a 
democracia participativa; 

- As orientações europeias e nacionais podem e devem ser adoptadas aos níveis regional e/ou 
local; 

- Permite uma articulação vertical das estratégias e das políticas para a Inclusão social; 

- Permite a construção de uma estrutura e metodologia comuns para comparação de 
diagnósticos, políticas adoptadas e resultados alcançados quer ao nível horizontal quer ao 
nível vertical; 

- Permite que a monitorização e a avaliação nacional dos planos tenham em consideração 
abordagens sistémicas dos contextos regionais;  
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- Facilita que as boas práticas regionais e/ou locais sejam avaliadas e adoptadas em contextos 
nacional, regionais e/ou locais. 

 
O Método Aberto de Coordenação aplicado aos contextos Regionais e/ou Locais 

 

Adopção do Método Aberto de Coordenação (MAC) para contextos Regionais e/ ou locais visa 
organizar processos de aprendizagem mútua aos vários níveis territoriais, estimulando a troca 
e a emergência de boas práticas, por um lado, e auxiliar as Entidades Regionais e Locais a 
melhorar as suas intervenções no domínio da Inclusão Social, por outro.  

O MAC poderá representar um novo quadro de cooperação entre os vários níveis de 
governação (Nacional, Regional e Local) a favor da convergência das políticas e prioridades 
nacionais, ao alcance de objectivos comuns e metas quantificadas a atingir. 

Importa que a transposição do MAC continue a incorporar os quatro princípios-chave, a saber:  

1. Subsidariedade, ou seja o equilíbrio entre a responsabilidade europeia, dos Estados-
Membros e das Entidades regionais e locais no desenvolvimento da Estratégia de Inclusão 
Social; 

2. Promover a convergência em relação ao interesse e a prioridades comuns 
consensualizadas ao nível Europeu, no respeito pelas diversidades nacionais e regionais e  

3. locais;  

4. Estimular a gestão por objectivos através da adaptação das orientações europeias e 
nacionais em matéria de inclusão social à diversidade regional e local; 

5. Abordagem integrada, isto é, as acções a implementar no domínio da Inclusão Social 
devem ser coerentes com as políticas de emprego, educação, fiscal, e o desenvolvimento 
regional.  

Os elementos-chave do Método Aberto de Coordenação na articulação entre o nível Nacional, 
Regional e Local: 

a) O consenso das entidades Regionais e Locais na adopção dos objectivos comuns europeus 
de Inclusão Social e a definição de metas ambiciosas e partilhadas no combate à exclusão 
social e à pobreza;  

b) A preparação de Planos Regionais (Supra-Concelhios) de Acção para a Inclusão, nos quais 
cada região deve apresentar o diagnóstico, as prioridades, a estratégia e metas e as políticas 
(programas e projectos) que se propõe a implementar um determinado período, com vista a 
alcançar os objectivos comuns europeus de inclusão social;  

c) Metodologias de observação e aferição dos impactos e dos resultados «benchmarking», com 
vista à comparação dos desempenhos e à troca de boas práticas. Tal facto, conduz à 
realização de um trabalho conjunto em matéria de indicadores; 

d) Mecanismos de coordenação, monitorização e avaliação dos planos/estratégias, através de 
Relatórios Conjuntos, no sentido de uma Boa Governação 

e) Mobilização da participação activa de todos os actores, particularmente das pessoas que 
vivem em situação de vulnerabilidade. 
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Partindo das Estratégias Europeias e Nacionais para a Protecção Social, Inclusão Social e o 
Emprego, cada região poderá elaborar planos regionais de acção para a Inclusão, os quais 
devem apresentar os desenvolvimentos políticos e os progressos regionais face aos objectivos 
comuns (europeus) de inclusão social.  

Os Planos Regionais devem também assentar no processo de planificação que incorpore os 
seguintes elementos: 

- Diagnóstico sustentado em indicadores no âmbito da inclusão social, incorporando, sempre 
que possível, os indicadores apresentados pela Comissão Europeia (primários e 
secundários)113; 

- Prioridades Regionais; 

- Estratégia Regional e respectivos princípios; 

- Resultado a alcançar; 

- Medidas e instrumentos e respectivos recursos financeiros; 

- Sistema de acompanhamento. 

Os indicadores regionais de inclusão social devem constituir o meio de monitorizar os 
progressos e de comparar as melhores práticas. Com o objectivo de garantir a 
comparabilidade territorial, é crucial possuir um conjunto de indicadores de análise da 
pobreza e da exclusão social desagregados aos vários níveis territoriais – europeu, nacional, 
regional, distrital e concelhia -, preferencialmente os indicadores estruturais definidos pela 
Comissão Europeia. Assim, os diagnósticos dos Planos Regionais, devem incorporar o conjunto 
mínimo de indicadores utilizáveis em todos os Planos elaborados, mas não se devem restringir 
a estes.  

À semelhança dos Planos Nacionais, a concepção e elaboração dos Planos Regionais deve 
contar com a colaboração dos representantes da sociedade civil. A mobilização de todos os 
actores, incluindo aqueles que, objectivamente, enfrentam situações de exclusão social e de 
pobreza, é uma componente fundamental para uma estratégia integrada e participativa de 
luta contra a pobreza e a exclusão social. Este combate deve efectuar-se com a colaboração e 
implicação directa das próprias pessoas em situação de vulnerabilidade, por motivos de 
legitimidade e eficiência, devendo ocorrer em todas as fases do ciclo de planeamento.    

Com a finalidade de uma coordenação estreita entre as várias Estruturas de Coordenação aos 
vários níveis territoriais, sugere-se que a Coordenação Nacional do Plano de Acção para a 

                                                 

113 Portfolio de Indicadores da Inclusão Social – PNAI 2006-2008. 

Coordenação estreita entre 
o Governo e as Entidades 
regionais e Locais: 
� Visibilidade política 
� Relatórios Conjuntos 

Abordagem 
descentralizada 
� Objectivos Comuns de 
Inclusão Social  
�Planos Regionais de 
Acção para a Inclusão 

Processo com vista à 
aprendizagem mútua, 
através do 
acompanhamento  
�Indicadores            
�Boas-práticas 

CCaarraacctteerríísstt iiccaass  
ddoo    

MMAACC 

Participação activa de 
todos os intervenientes: 
�ONG’s regionais e locais 
� Entidades empresarais 
�Pessoas e/ou grupos em 
situação de pobreza ou 
exclusão social 
�Peritos Locais 
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Inclusão rediga, após a elaboração e apresentação dos planos regionais, um relatório global, o 
qual procura constituir-se como uma sinopse dos progressos regionais e locais alcançados no 
combate à pobreza e à exclusão social e também dos diversos contributos que o nível regional 
faculta ao nível nacional (buttom-up).  

O processo do Método Aberto de Coordenação deve ser reforçado por uma monitorização, 
avaliação e análise regular realizadas pelos pares. 

A parceria desenvolvida no âmbito do projecto transnacional permitiu experimentar a 
aplicação do MAC em Portugal no âmbito da Inclusão Social. Deste modo, segue-se uma 
análise detalhada das potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças (SWOT) da 
aplicação global do MAC na articulação entre o nível central e regional e em particular nas 
suas características (objectivos comuns, planos, indicadores, boas práticas, participação de 
todos os intervenientes, coordenação). 

 



SWOT| Aplicação do MAC no âmbito da Inclusão Social em Portugal 

 
Potencialidades Fragilidades 

Aplicação do MAC  
- Os actores pertinentes ao nível regional e local assumirem compromissos no combate à pobreza e à 
exclusão social 
- Permite um processo descentralizado e integrado de inclusão social  
- Importante ferramenta para melhorar a transparência e aprofundar a democracia participativa 
- Permite uma articulação vertical e horizontal das estratégias e das políticas para a Inclusão social 
- Permite a construção de uma estrutura e metodologia comum aos vários níveis territoriais 
 
Objectivos Comuns 
- Permitem uma abordagem e orientação comum aos diversos níveis territoriais - europeu, nacional, 
regional e local 
- Visão integrada de combate à pobreza e exclusão social 
- Proporcionar uma estratégia integrada de combate à pobreza e à exclusão  
 
Plano Regional de Acção para a Inclusão 
Instrumento que: 
- Permite uma visibilidade e transparência do processo 
- Evidencia os compromissos assumidos pelas diferentes Entidades Regionais para o alcance da 
estratégia 
- Permite uma intervenção mais adequada e uma maior rentabilização dos recursos existentes     
- Permite adoptar uma abordagem integrada no combate à pobreza e à exclusão social, assente num 
quadro conceptual comum 
- Assenta num diagnóstico global territorializado 
- Define prioridades 
- Evidencia o sentido da mudança, através da identificação de metas regionais 
- Apresenta um estratégia territorial para a Inclusão Social 
- Identifica os recursos financeiros disponíveis 
- Permite monitorização e avaliar o processo de inclusão social (resultados e implementação das 
medidas) 
 
 
 

Aplicação do MAC  
- Resistência dos actores pertinentes ao nível regional e local em assumirem um compromisso no 
combate à pobreza e à exclusão social 
- Desvalorização pelos actores pertinentes ao nível nacional, regional e local de um processo 
descentralizado e integrado no âmbito da pobreza e da exclusão social 
 
 
 
Objectivos Comuns 
- Objectivos muito globais e complexos, o que obriga a uma visão integrada dos intervenientes regionais 
e locais face à pobreza e exclusão social 
- Conduzem a alguma diversidade de entendimento e dispersão das abordagens sobre a pobreza e a 
exclusão social 
 
Plano Regional de Acção para a Inclusão 
- Inexistência de uma matriz conceptual assente em conceitos chave 
- Inexistência de uma abordagem integrada 
- Resistência à mudança 
- Ausência de estratégia 
- Inexistência de um sistema monitorização e avaliação 
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Potencialidades Fragilidades 

Indicadores 
- Contribuem para um maior conhecimento sobre a territorialização dos fenómenos de pobreza e da 
exclusão social 
- Meio de monitorizar e avaliar os progressos quanto aos objectivos, metas e implementação das 
medidas 
- A existência de indicadores sobre a pobreza e a exclusão social desagregados por NUT II e III é 
determinante para a definição de uma estratégia  
 
Boas Práticas 
- Atribuem visibilidade às iniciativas locais em curso ou finalizadas 
- Permitem trocas de experiência entre pares, ou seja a partilha de experiências e conhecimento entre 
Entidades, concelhos, regiões … 
- As iniciativas apresentadas podem ser adoptadas por outras entidades, regiões, concelhos ou mesmo 
ao nível nacional – capacidade de transferibilidade 
- Introduzem mudança e inovação 
- Fomenta a experimentação 
 
Participação activa de todos os intervenientes 
- Os responsáveis públicos aos vários níveis territoriais assumirem o compromisso de combate à pobreza 
e à exclusão social, bem como outros intervenientes pertinentes 
- Partilha de responsabilidades em torno da Inclusão Social 
- Permite a constituição de parcerias em torno de objectivos comuns 
- Permite que os decisores e técnicos aos vários níveis territoriais aprofundem o conhecimento sobre os 
fenómenos da pobreza e da exclusão social e partilharem informação  
- Ao nível regional e local existe uma maior capacidade para a mobilização e participação das pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
- Permite a construção de outras formas de comunicação e homogeneíza a linguagem 
- Contribui para uma maior eficácia nas intervenções desenvolvidas e eficiência na utilização dos 
recursos 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
- As Entidades regionais e locais construírem indicadores sustentados em fontes administrativas para a 
análise da realidade sem validação e uniformização  
- Selecção de indicadores desadequados para a definição de uma estratégia 
- Falta de conhecimentos especializados das equipas para a interpretação de alguns indicadores 
 
 
 
Boas Práticas 
- Indicar como boas práticas iniciativas que ainda não tenham sido implementadas ou que não possuam 
uma monitorização e avaliação de resultados 
- Falta de reconhecimento dos casos exemplares 
- Intervenções pontuais ou sem continuidade 
 
 
 
 
Participação activa de todos os intervenientes 
- Desvalorização da existência dos fenómenos de pobreza e de exclusão social aos vários níveis 
territoriais 
- Diversidade de representações sobre a pobreza e a exclusão social 
- Desconhecimento dos conceitos de pobreza e de exclusão social 
- Não compreensão das exigências e da multidimensionalidade do processo de inclusão social aos vários 
níveis territoriais 
- Dificuldades de comunicação e/ ou de uniformização de linguagem  
- Inexistência de liderança na condução de um processo descentralizado 
- Dificuldades de partilha de informação e transparência entre os vários parceiros 
- Partidarismo na constituição das parcerias 
- Défice de cultura participativa dos cidadãos e em particular das pessoas em situação de vulnerabilidade 
nas medidas e processos que directamente lhes dizem respeito 
- Desvalorização das percepções e opiniões das pessoas em situação de vulnerabilidade  
- Fraco domínio dos técnicos na utilização de técnicas especializadas para mobilização e participação de 
populações em situação de vulnerabilidade 
- Diferentes níveis de participação/ envolvimento dos agentes intervenientes 
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Potencialidades Fragilidades 

Coordenação Estreita entre a Administração Central e as Entidades Regionais e Locais 
- Melhora e agiliza o acesso à informação 
- Promove o conhecimento 
- Permite a construção de outras formas de comunicação e homogeneíza a linguagem 
- Permite uma rápida detecção de irregularidades na implementação das medidas 
- Facilita a aprendizagem, consensos e compromissos comuns para a intervenção 
- Influencia a mudança ao nível regional e local para o combate à pobreza e à exclusão social 
- Permite a tomada de decisões fundamentais (diagnósticos, monitorização e avaliação descentralizadas) 
- Todos os intervenientes sabem para o que estão a trabalhar e que resultados se espera alcançar para a 
redução da pobreza e da exclusão social aos vários níveis territoriais – nacional, regional e local 
- Permite que medidas/ instrumentos desenhados a nível regional representem um contributo para 
medidas ao nível nacional 

Coordenação Estreita entre a Administração Central e as Entidades Regionais e Locais 
- Dificuldades das Entidades Regionais e Locais no acesso à informação sobre as medidas de política em 
curso ou a criar 
- Dificuldades de comunicação e linguagem comum 
- Existência de medidas de política pouco flexíveis e adaptada à diferentes realidades territoriais 
- Metas de medida de politica sem desagregação regional ou local 
- Dificuldades no acesso à informação sobre as medidas de politica existentes ao nível central e/o 
respectiva metas regionais ou locais 
- Desfasamento entre os compromissos técnicos e o da decisão 
- Inexistência de liderança regional 
- Falta de partilha de informação e transparência entre os vários parceiros 

 
Oportunidades Ameaças 

Aplicação do MAC  
- Decreto-lei 115/2006, de 14 de Junho do Programa Rede Social determina uma forte articulação entre 
PNAI, Plataformas Supra-Concelhias e Redes Sociais, o que implica uma articulação vertical quer 
horizontal do processo de Inclusão Social 
- A Comissão Europeia orienta para a necessidade do envolvimento dos principais intervenientes 
regionais e locais no processo de inclusão social: concepção, acompanhamento, implementação, 
monitorização e avaliação  
 
Objectivos Comuns 
- Desenvolvimento de um trabalho complementar e articulado em parceria 
- Mobilização das pessoas e grupos em situação de pobreza e de exclusão social 
 
Planos Regional de Acção para a Inclusão 
- Constitui um contributo para o planeamento ao nível nacional  
- Constitui fundamento para a captação de recursos (financeiros, humanos, …) 
- Existência de PDS 
 
 
 
 
 

Aplicação do MAC  
- Desvalorização por parte dos actores regionais e locais relativamente ao processo de inclusão social ao 
nível horizontal e vertical 
- Desvalorização por parte dos actores nacionais, regionais e locais na implementação do MAC 
- Diversos níveis de autonomia dos serviços desconcentrados do Estado na Região 
- Dificuldades dos decisores regionais e locais em assumir compromissos no âmbito da pobreza e da 
exclusão social, bem como todos os intervenientes 
 
Objectivos Comuns 
- Desconhecimento e/ou desvalorização dos actores regionais e locais na adopção dos objectivos, o que 
implica a criação de um conjunto de novos objectivos diferenciados, provocando desgaste de recursos  
 
Planos Regional de Acção para a Inclusão 
- Falta de conhecimentos especializados dos decisores e técnicos no âmbito do planeamento na área  
- Ausência de parceiros relevantes no processo 
- Visão tradicionalista (assistencialista) do e no combate à pobreza e à exclusão social 
- Dificuldade de reconhecimento da existência de fenómenos de pobreza e de exclusão 
- Plano elaborado exclusivamente com base em metodologias participativas, não permitindo o alcance de 
uma visão estratégica  
- Dificuldade de identificação de metas regionais relativamente a algumas medidas de politica  
- Dispersão e fragmentação da informação nas várias Entidades  
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Oportunidades Ameaças 

 
 
Indicadores 
- Realizar diagnósticos regionais/ locais em bases comuns 
- Assegurar a comparabilidade entre os diferentes níveis (Europeu, Nacional, Regional e Local)  
- Existência de um Sub-Grupo de Indicadores no âmbito da Protecção Social e Inclusão Social na 
Comissão Europeia 
- Representação do Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSS no âmbito dos indicadores de 
Protecção Social e Inclusão Social 
- O INE possui base de dados e conhecimentos que permitem a construção e a validação de indicadores 
de pobreza e de exclusão social ao nível regional, distrital e concelhio 
- As fontes administrativas de cada Entidade Sectorial constituem um recurso 
 
 
 
Boas Práticas 
- Definição pela Comunidade Europeia de uma boa prática e existência de modelos pró-forma para o seu 
preenchimento 
- O PNAI proporciona acesso ao modelo de boas práticas definido pela Comissão Europeia 
- Permitem fomentar e aperfeiçoar o processo de monitorização e avaliação 
 
Participação activa de todos os intervenientes 
- A existência da cultura de parceria ao nível local 
- Concretização do 3º objectivo Comum de Inclusão Social (Governação) 
- Mudança organizacional 
 
 
 
Coordenação Estreita entre a Administração Central e as Entidades Regionais e Locais 
- Relatórios conjuntos (joint reports) no âmbito da inclusão social 
- Guidlines da Comissão Europeia para a elaboração dos PNAIS 
- Existência de estruturas de coordenação nacional no âmbito da inclusão social (Coordenação do PNAI, 
Comissão Interministerial e Grupo de Trabalho do MTSS) 
- Redes Sociais Concelhias 
- Maior proximidade entre as entidades e os grupos-alvo  

- Dificuldade de acesso à identificação dos recursos financeiros disponíveis 
 
Indicadores 
- A maioria dos Indicadores Estruturais de Coesão Social e de Inclusão Social (Primários e Secundários) 
não possuem desagregação ao nível regional e local  
- Insuficiência de indicadores, especialmente ao nível regional e local, para medir o fenómeno da 
pobreza, desigualdade e exclusão social   
- Insuficiência de indicadores de Coesão Social com desagregações que permitam a análise por grupos 
(nacionalidade, sexo, grupo etário, incapacidades) 
- Fraca regularidade na actualização dos indicadores aos níveis europeu, nacional e regional 
- Falta de investimento no desenvolvimento de indicadores de pobreza, desigualdade e exclusão social 
com desagregação regional e concelhia, por parte da Administração Central 
- Falta de investimento na construção de indicadores qualitativos no âmbito da pobreza e exclusão social 
aos níveis Europeu e Nacional 
 
Boas Práticas 
- Dificuldades de acesso aos documentos que definem uma boa prática 
- Inexistência de sistema de monitorização e avaliação, o que impede a identificação dos factores que 
conduzem à sua transferibilidade 
 
 
Participação activa de todos os intervenientes 
- Perspectiva utilitarista do processo 
- Falta de reconhecimento da importância da população em situação de vulnerabilidade em processos de 
planeamento 
- Intervenções desenvolvidas por entidades exteriores à parceria que podem colidir/ interferir com 
algumas das programadas 
 
Coordenação Estreita entre a Administração Central e as Entidades Regionais e Locais 
- Demasiada abertura do MAC 
- Recomendações da Comissão Europeia não serem vinculativas 
- Desconhecimento e/ou interesse das potencialidades do MAC aos vários níveis territoriais 
- Descoordenação entre as estruturas de coordenação nacional no âmbito da inclusão social e as 
estruturas regionais e/ou locais 
- Não constituição de uma equipa técnica regional especializada de apoio à coordenação 



A Importância da Constituição e Mobilização de Parcerias 

 

É fundamental que nos diversos níveis territoriais as parcerias se constituam, mobilizem e 
intervenham no sentido da resolução das necessidades locais e/ ou comunitárias e que 
assumam particular relevo na governação desses mesmos locais, mesmo reconhecendo que tal 
constituição e mobilização assenta num processo de reconhecimento, aquisição de confiança, 
transparência e partilha de responsabilidades que não se consegue apenas por decreto, nem 
de um dia para o outro. 

Trata-se do desenvolvimento de um trabalho cooperativo cada vez maior que pode ser 
entendido como um processo capaz de contribuir para uma cultura participativa mais 
democrática. No entanto, como vários estudos reconhecem, nomeadamente irlandeses e 
finlandeses, é necessário que o elemento central das intervenções das parcerias seja a 
mudança e esta deve constar da agenda dos respectivos decisores, o que significa dizer que é 
necessário compromisso político aos mais diversos níveis. 

Um conjunto de estudos consultados permitiu reter algumas dimensões teóricas e empíricas 
relevantes: 

 
Características e Dimensões de Governação das Parcerias 

 
Características/ Implicações das 
Parcerias 

- Dimensões de Gestão da Mudança  
– Governação 

Estabelecimento de 
Compromissos 

- Com os líderes ou decisores 
- Com as interacções entre entidades 
- Entre técnicos 

Contribuem para Influenciar 
 

- Melhores processos de comunicação 
- Gestão participativa 
- Concepção de políticas 

Permitem inovar 
 

- No desenvolvimento organizacional 
- Na resolução dos problemas 

Permitem concretizar 
 

- A implementação de políticas 
- A sua monitorização e revisão 

 

No historial de cada parceria, muitas vezes mobilizada para a concretização de programas e 
projectos específicos, é possível encontrar elementos centrais quer garantes de bom 
funcionamento, complementaridade e articulação, quer de bloqueios.  

Como começar o trabalho em parceria? A escolha dos parceiros pode ser determinante, pois, 
por um lado, nem todas as parcerias possuem os parceiros mais indicados para a atingir os 
objectivos esperados e, por outro lado, nem todos os parceiros necessários se deixam 
envolver e se mobilizam.  

Alguns autores (Mike Campbell e Peter Loyd) referem que para que o trabalho em parceria 
resulte e tenha sucesso, é necessário visão e objectivos comuns e o estabelecimento de 
compromissos entre parceiros. Contudo, importa trabalhar as relações entre os parceiros e 
possuir conhecimentos e competências necessárias ao trabalho em parceria. 

Algumas das lições capitalizadas a partir da enriquecedora experiência da parceria reunida 
em torno do projecto Laps and Raps, permitem apresentar alguns pontos fortes e pontos 
fracos. Os pontos fracos em evidência devem constituir desafios constantes, sempre tendo 
presente quer a eficaz e eficiente satisfação das necessidades locais, reconhecendo a 
importância das parcerias para proceder às adequações necessárias, considerar que importa 
influenciar decisivamente a mudança para contrariar as tendências actuais de desigualdade e 
exclusão sociais. 
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Pontos Fortes Pontos Fracos e desafios 

- Potencia a circulação de informação 
- Promove o conhecimento – as dúvidas 
relativamente às medidas e sua 
implementação sectorial são rapidamente 
resolvidas e os parceiros conhecem 
melhor as organizações e actividades/ 
intervenções uns dos outros 

- Dificuldades de acesso à informação, 
nomeadamente sobre medidas, programas 
e projectos em implementação por outros 
sectores  

- Diversidade de competências técnicas  - Fragilidade de competências técnicas 
em domínios específicos do processo 
europeu e nacional de inclusão social e 
das problemáticas da pobreza e exclusão 
social 

- Potencia a construção de outras formas 
de comunicação e a homogeneização de 
linguagens entre parceiros provenientes 
de organizações com culturas diferentes 

- Dificuldades de comunicação, devido a 
diferentes linguagens de parceiros 
provenientes de organizações com 
culturas diferentes 

- Maior capacidade de detecção de 
irregularidades em termos de 
implementação/ intervenção, facilitando 
e agilizando as orientações para a sua 
resolução 

- As necessidades locais, por vezes, 
divergem da orientação e das respostas 
centrais/ nacionais – importa conseguir a 
flexibilidade de algumas medidas para se 
poderem adequar às necessidades locais 
- As metas nacionais nem sempre possuem 
desagregação regional/ local, logo 
remetem para uma indefinição quer dos 
resultados a alcançar, quer da capacidade 
de monitorização regional/ local 

- Facilita aprendizagens, consensos e 
compromissos para a acção/ intervenção 

- Alguns parceiros tendem a possuir uma 
perspectiva utilitarista da parceria ou a 
entendê-la apenas como instrumento de 
prestação de serviços 

- Influencia a mudança – ao nível regional 
(o Plano já existe). 

- Dificuldade de equacionar a 
sustentabilidade da parceria, 
nomeadamente com o fim do projecto  

- Visão articulada e integrada dos 
fenómenos da pobreza e da exclusão 
social 

- Visão parcelar dos fenómenos de 
pobreza e exclusão social 

- Entender a parceria como um 
instrumento de governação e capacidade 
de concepção de um Plano pronto a 
implementar. 

- Desfasamento entre a dimensão do 
compromisso técnico e a da decisão.    

      

Atender à importância dos impactos das parcerias e reconhecer o seu valor é uma dimensão 
importante da sua própria sustentabilidade que, no entanto, se fragilizará sem uma constante 
dimensão de compromisso com a qualidade de vida de todos os cidadãos e, particularmente 
dos mais desfavorecidos. 

 

    

 

   


