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INTRODUÇÃO 

O diagnóstico social é um instrumento dinâmico sujeito a atualização periódica, resultante da 
participação de diferentes parceiros/as, que permite o conhecimento e a compreensão da realidade 
social através da identificação das necessidades, da deteção dos problemas prioritários e respetiva 
causalidade, bem como dos recursos, potencialidades e constrangimentos locais1. 

O Diagnóstico Social do Concelho de Olhão procura sistematizar uma grande variedade de 
informações, permitindo a reflexão crítica sobre os problemas e as necessidades atuais do território, 
bem como a sinalização dos fatores condicionantes e de risco e as suas tendências.  

O documento está estruturado em 8 temáticas centrais: i) dinâmicas demográficas; ii) dinâmicas 
socioeconómicas; iii) grupos sociais vulneráveis; iv) saúde; v) educação; vi) criminalidade e 
(in)segurança; vii) habitação; viii) respostas sociais. Ao nível das vulnerabilidades, esta subdivide-se 
em crianças e jovens em risco, pessoas idosas, deficientes ou com incapacidades, população 
desempregada ou beneficiária de prestações e apoios sociais, comunidade cigana, bairros de 
habitação social, população sem-abrigo, desigualdades e violência doméstica, e famílias 
unipessoais, monoparentais e com indivíduos a cargo. 

Tendo em atenção a diversidade de temas abordados pelo diagnóstico, a metodologia utilizada para 
recolha e tratamento dos dados é igualmente abrangente.  

Em primeiro lugar, elabora-se a componente de análise estatística e documental, recorrendo aos 
principais indicadores nesta matéria, e aos variados relatórios, legislações e documentos 
disponibilizados até o momento. Esta análise segue três princípios: i) estabelece um período extenso 
de estudo, que visa revelar as dinâmicas ao longo do tempo, bem como as tendências de 
crescimento, diminuição ou estabilização de determinado indicador; ii) compara, quando possível, 
com outros níveis territoriais, nomeadamente o país, a região e as freguesias; iii) utiliza fontes de 
dados primárias e secundárias provenientes de instituições locais, regionais e nacionais, por 
exemplo, materiais produzidos pelo próprio Município, relatórios disponibilizados pela Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) Algarve, 
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), entre outras.  

Em segundo lugar, desenvolve-se a componente participativa, estruturada em 4 Fóruns Temáticos, 
nomeadamente demografia, condições socioeconómicas, grupos vulneráveis e saúde, realizados 
através do Google Meet. A escolha dos fóruns assenta, por um lado, nas áreas sociais prioritárias 
para o concelho e, por outro, nos temas não abordados no âmbito de planos e programas 
específicos, como o Plano Estratégico Municipal para a Habitação, a Carta Educativa e outros.  

 
1 Artigo 35º do Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de junho. Diagnóstico Social.  
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Nos fóruns participaram diversas instituições parceiras da Rede Social de Olhão, que contribuem 
com perspetivas práticas, derivadas de suas experiências de intervenção no território, 
principalmente junto aos grupos vulneráveis. Acerca destes, destaca-se a diversidade de entidades 
representadas, como o Serviço Local da Segurança Social, os Agrupamentos de Escolas, a 
Associação Movimento Juvenil em Olhão (MOJU), a Administração Regional de Saúde (ARS) do 
Algarve, a Casa do Povo do Concelho de Olhão, a Associação Outsiders Art and Dance Studios, a CPCJ 
de Olhão, Delegação de Moncarapacho Fuseta da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), Delegação de 
Olhão da Cruz Vermelha Portuguesa, Centro de Saúde de Olhão, entre outras. 

Finalmente, é importante mencionar que a elaboração deste diagnóstico tem como cenário a 
recente pandemia da Covid-19, que gera instabilidade e incerteza acerca do futuro. Este contexto 
tem implicações diretas sobre a atualidade de alguns dados, uma vez que as tendências observadas 
ao longo do tempo podem estar a sofrer alterações, não sendo ainda possível determinar as 
direções assumidas pelas transformações em curso. 
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01 
DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS  
Menos residentes, mais pessoas idosas e transformação 
dos perfis de imigração 

 

1.1 População residente em declínio 

De acordo com os Censos de 2011, residiam no concelho 45.396 indivíduos, o que representa um 
incremento de 11,2% face a 2001. No entanto, dada a antiguidade dessas informações, torna-se 
necessário observar a evolução desta variável nas estimativas anuais da população, igualmente 
fornecidas pelo INE. Como é possível notar, os efeitos da grave crise económica vivenciada em 
Portugal, que se iniciou sensivelmente em 2008/2009, teve impactos dilatados no tempo, sendo 
que os mais severos se fizeram sentir depois de 2011. Acresce a este contexto os impactos do 
envelhecimento demográfico, tendência registada a nível nacional. Os dados apresentados na tabela 
abaixo, permitem identificar três fases distintas: 

i. Entre 2005 e 2010, registou-se um contínuo crescimento demográfico no concelho; 

ii. Entre 2011 e 2016, ocorreu uma relativa estabilização do indicador; 

iii. A partir de 2017, entra-se numa fase de perda populacional contínua. 

Tabela 1. População residente em Olhão, estimativas anuais da população residente, n.º (INE, 
2005-2018) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

43.051 43.500 43.940 44.441 44.922 45.401 45.157 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

45.216 45.201 45.175 45.253 45.143 44.849 44.607 

O diagnóstico demográfico apresenta as dinâmicas populacionais do concelho de Olhão, 
abordando duas temáticas. A primeira analisa a população residente, com foco nas crianças e 
jovens, nas pessoas idosas, na população estrangeira e no saldo natural e migratório. A 
segunda debruça-se sobre a estrutura familiar, com atenção às diferentes modalidades em 
presença no território. 
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Um olhar mais atento à realidade das freguesias2 demonstra contextos diferentes no que concerne 
à evolução da população residente nos períodos intercensitários. A freguesia de Quelfes apresenta 
um maior crescimento, em especial de 2001 para 2011, tendo registado uma taxa de variação de 
29,8%. Pechão revelou também um movimento ascendente ao registar um aumento de 18,7% nesse 
mesmo período. A freguesia de Olhão revelou um comportamento mais estável, apenas com ligeiras 
variações positivas na sua população residente.  

Por outro lado, na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, em particular neste último 
território, registou-se uma acentuada perda de população, com uma redução de 29,3% de 1991 para 
2001 e de 10,6% para 2011. Em oposição, Moncarapacho registou uma evolução positiva de 37,6% 
entre os dois primeiros períodos em análise e uma relativa estabilização entre 2001 e 2011, 
atingindo 1,7% de aumento de habitantes. 

Gráfico 1. População Residente no Concelho de Olhão, por freguesia, Nº (INE/Censos 1991, 2001 
e 2011) 

 

 

Ao comparar a evolução da população residente no Algarve com 
a de Olhão, verifica-se que o comportamento é muito 
semelhante, apesar da perda mais acentuada registada na 
região. Observa-se um incremento na diminuição populacional 
no concelho essencialmente a partir de 2015, altura em que 
ocorre uma desaceleração ao nível do território algarvio. 

 

 

 

 
2 Considerando que os dados dos Censos são anteriores à reforma administrativa de 2013, apresentam-se os dados desagregados, 

nomeadamente no que concerne à União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta. 
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Gráfico 2. Comparação entre a População Residente no Algarve e em Olhão, nº (INE 2005 a 
2018) 

 

Analisando a população residente quanto ao sexo, regista-se uma perda consistente de residentes 
do sexo masculino ao longo do período em análise. No que concerne aos efetivos do sexo feminino, 
ocorre um aumento de 2010 para 2014, seguido de uma redução. Assiste-se, portanto, um 
acentuar da proporção de residentes do sexo feminino no total da população: em 2010, as mulheres 
representavam 51,1% (23.218); em 2014, 52% (23.509); em 2018, 52,3% (23.340). Quanto aos 
homens, em 2010, constituíam 48,9% (22.183) do total; em 2014, 48% (21.666); em 2018, 47,7% 
(21.267). 

Tabela 2. População residente em Olhão, quanto ao sexo, nº (INE, 2010, 2014 e 2018) 

 2010 2014 2018 

Homens 22.183 21.666 21.267 

Mulheres 23.218 23.509 23.340 

A idade da população revela uma importância fulcral, uma vez que a partir da sua análise é possível 
determinar o grupo que se encontra em idade ativa, aqueles que já se reformaram e os que estão 
prestes a entrar no mercado de trabalho. Tendo em atenção os dados disponíveis, destacam-se 
duas principais tendências: 

i. Diminuição da população com idades entre os 0 e 14 anos e dos 25 aos 64; 

ii. Aumento daqueles que possuem 65 e mais anos, bem como residentes entre os 15 e 24 anos, 
ainda que de forma muito ligeira. 

Estes dados confirmam a tendência de envelhecimento demográfico, assistindo-se, por um lado, a 
uma redução dos residentes em idade ativa que em 2010 representavam 55,3% e, em 2018, caíram 
para 53,5%.  Por outro, um aumento daqueles que estão na idade de reforma, ou seja, de 17,4% em 
2010 passaram para 20% em 2018. Além disso, os jovens até aos 14 anos diminuíram (de 16,7% 
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em 2010 para 15,6% em 2018), o que impossibilita a renovação da mão-de-obra disponível no 
território. 

Gráfico 3. População residente em Olhão quanto ao escalão etário (ciclos de vida), nº (INE, 2010, 
2014 e 2018) 

 

1.2 
População relativamente mais jovem face ao país e região, mas 
com tendência decrescente 

Gráfico 4. Proporção da população jovem com 
menos de 25 anos no total da população (INE 
2010, 2014 e 2018) 

 

Estes dados estão em linha com o comportamento do índice de dependência de jovens, 
demonstrado no gráfico seguinte, que traduz a relação entre esses e os que se encontram em idade 
ativa, concluindo-se pela existência de uma tendência descendente, em particular a partir de 2015. 
Notam-se ainda algumas diferenças entre as realidades nacional, regional e municipal: 

i. Em Portugal, a evolução do indicador é claramente descendente e mais acentuada do que nos 
dois restantes contextos territoriais; 

ii. No Algarve, registou-se um aumento entre 2005 e 2008, um decréscimo até 2015 e posterior 
recuperação até 2018; 
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Tal como exposto, observa-se que a 
proporção da população com menos de 14 
anos, no total dos residentes, tem vindo a 
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2010 e 15,6% em 2018. O grupo etário de 
15 a 24 anos tem demonstrado uma maior 
estabilidade, com um ligeiro aumento de 
2014 para 2019, isto é, de 10,5% para 
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iii. Em Olhão, observa-se um incremento até 2012, seguido de um movimento descendente até 
ao final do período em análise. 

Verifica-se que no concelho existe um maior número de jovens a cargo, devido à população ser 
relativamente mais jovem, no entanto, essa diferença com a região algarvia está a esbater-se à 
medida que os indicadores convergem. Em 2005, havia cerca de 25 jovens com idades até aos 14 
anos, por cada 100 pessoas entre os 15 e os 64. Esse valor diminuiu para pouco mais de 24 em 
2018. 

Gráfico 5. Índice de Dependência Jovens em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, 2005-2018) 

 

1.3 Expressivo envelhecimento da população 

Numa análise mais detalhada da população idosa, verifica-se que a dimensão do grupo de pessoas 
com idades entre os 65 e os 74 anos tem vindo a aumentar – de 9,1% em 2010 passaram para 
10,5% em 2018. Também a importância dos indivíduos com mais de 75 anos tem sofrido um 
incremento, subindo de 8,3% em 2010 para 9,5% em 2018. Segundo estes dados, em 2018, o grupo 
de idosos/as representavam 20% da população do concelho.   
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75 ou mais anos 8.3 9.0 9.5 

A tendência de envelhecimento torna-se bastante percetível ao analisar as pirâmides etárias. Num 
intervalo de apenas dez anos, isto é, de 2008 para 2018, conclui-se o seguinte: 

i. Estreitamento da base, em especial até aos 9 anos; 

ii. Crescimento do grupo com idades a partir dos 40; 

iii. Visível incremento dos residentes acima dos 70. 
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Esta configuração é própria dos países desenvolvidos, que no cômputo demonstram similaridades 
nas dinâmicas populacionais, ou seja, estreitamento da base, refletindo uma diminuição da 
natalidade, e maior concentração de população em idade adulta, evidenciando um alargamento no 
topo da pirâmide, que traduz um acréscimo na esperança média de vida. 

Gráfico 6. Pirâmides etárias no concelho de Olhão, em 2008 e 2018, nº (INE, 2008 e 2018) 

  

O comportamento do índice de longevidade revela uma evolução ascendente em todos os 
contextos territoriais, apesar de ser percetível uma ligeira diminuição a partir de 2015. Em 
comparação, verifica-se em Olhão uma menor incidência da população com 75 e mais anos, por 
comparação com a maior de 65. Por outro lado, é na região algarvia que esta concentração é mais 
significativa (quando comparada com a realidade nacional e do concelho).  

Gráfico 7. Índice de longevidade, em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, 2005-2018) 
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Assim, se conclui que no início da série temporal em análise, existiam em Olhão cerca de 44 pessoas 
com 75 ou mais anos por cada 100 com 65 e acima, valor que passou para quase 48 em 2018, 
apesar de inferior aos 48,5 verificados em Portugal e 49,8 no Algarve. 

 

Uma outra análise pertinente 
prende-se com a relação entre as 
populações idosa e a jovem, patente 
no índice de envelhecimento. Ao 
olhar para os dados apresentados no 
gráfico seguinte, observa-se o 
comportamento ascendente do 
indicador, em especial e de forma 
mais acentuada a partir de 2009. 
Numa leitura mais atenta é possível 
identificar o seguinte: 

 

 

 

Gráfico 8. Índice de envelhecimento em Portugal, Algarve e Olhão , nº (INE, 2005-2018) 

 

A par da diminuição da natalidade (ver Gráfico 20) e consequentemente dos escalões etários mais 
jovem, assiste-se a um envelhecimento progressivo da população. Assim, o comportamento 
ascendente do índice de dependência das pessoas idosas em todos os contextos territoriais em 
análise é não só expectável como em linha com os dados analisados anteriormente.  

Relativamente à performance do indicador nos três contextos em análise, depreende-se que é no 
Algarve que existem mais pessoas idosas a cargo, denotando-se uma convergência entre os valores 
do primeiro com os de Portugal. Por outro lado, é em Olhão que existe um menor número de idosos 
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i. O índice revela um comportamento continuamente 
ascendente no contexto nacional; 

ii. Até 2009, Algarve e Olhão revelam uma ligeira 
diminuição do indicador, ou seja, rejuvenescimento da 
população. Além disso, a região demonstrava a pior 
performance relativamente aos restantes contextos 
territoriais; 

iii. A partir de 2009, o indicador adota um 
comportamento crescente com maior e mais 
acelerado impacto no contexto nacional; 

iv. Durante todo o período em análise, o concelho regista 
uma menor incidência do envelhecimento quando 
comparado com a realidade em Portugal e no Algarve. 
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e idosas quando comparados com a população em idade ativa. Também em todos os contextos, a 
partir de 2010/2011, se regista um aumento destes valores.  

Assim, em 2005, por cada 100 pessoas em idade ativa, existiam cerca de 26 com mais de 65 anos 
no concelho. Em 2018, esse valor aumentou para 31, enquanto em Portugal se registavam 33,9 e 
no Algarve 34,1. 

Gráfico 9. Índice de Dependência de idosos/as em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, 2005-
2018) 

 

Juntando os dois indicadores anteriores, obtém-se o índice de dependência total, que traduz a 
relação entre as pessoas dependentes (jovens e idosos/as) e as que se encontram em idade ativa.  

Dos três contextos em análise, é no Algarve que a proporção população jovem e idosa no total da 
ativa é mais elevada, seguindo-se Olhão, e por fim, Portugal. Como observado anteriormente, o 
concelho detinha o valor mais elevado em termos de dependência de jovens e o menor valor 
relativamente aos idosos/as, o que culmina num índice de dependência total mais elevado que 
Portugal e menor que o observado no Algarve. O comportamento do indicador é ascendente em 
todas as regiões, sendo essa evolução mais acentuada a partir de 2011.  

Gráfico 10. Índice de Dependência Total em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, 2005-2018) 

 

Em 2005, existiam em Olhão cerca de 50 pessoas entre os 0 e 14 anos e com mais de 65 por cada 
100 entre os 15 e os 64; em 2018, esse valor totalizava mais de 55, enquanto no Algarve atingia 
praticamente os 58 e em Portugal os 55. Assim se conclui que o peso de pessoas dependentes no 
total da população em idade ativa é mais de metade em todas as regiões em foco. 
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1.4 
Crescente número de pessoas estrangeiras e inversão dos perfis 
de imigração – de ‘sobrevivência’ para ‘elite’ 

O fenómeno das migrações assume uma especial importância nas dinâmicas populacionais. A 
capacidade de atratividade ou não de um território, neste caso o concelho de Olhão, pode contribuir 
para o rejuvenescimento da população residente e reforçar a que se encontra em idade ativa. 
Relativamente ao próximo gráfico, com dados extraídos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), identificam-se três períodos distintos: 

i. Aumento da população estrangeira entre 2008 e 2011; 

ii. Período de declínio entre 2012 e 2014; 

iii. Incremento acelerado a partir de 2015 até ao final da série temporal. 

No primeiro período de crescimento assinalado, a taxa de variação foi de 11,1%, mas, de 2015 para 
2018 representou 32,5%. O grande aumento de imigrantes no concelho, nos últimos anos, não tem, 
no entanto, sido suficiente para inverter a perda de população residente registada a partir de 2015 
(ver Tabela 1). 

Gráfico 11. População estrangeira portadora de Título de Residência 
(TR) ou Visto de Longa Duração (VLD) residente em Olhão, nº (SEF, 
2008-2018) 

 

Outro aspeto a ter em conta é a comparação entre as populações estrangeira e a residente em 
Olhão, pelo que se conclui que num primeiro momento, ou seja, até 2010, ambas registaram 
crescimento, sendo que a partir daí os comportamentos divergem. Entre 2011 e 2015, o grupo dos 
residentes regrediram e depois manteve-se relativamente estável, ao passo que dos 
estrangeiros/as registaram uma grande quebra. Depois de 2015, o número de residentes tende a 
reduzir-se e o de imigrantes a aumentar. 

Assim, continuando o raciocínio anterior, verifica-se em termos de proporção da população 
estrangeira no total uma evolução semelhante de aumento, declínio e aumento mais acelerado. 

3171
3375

3501 3522

3173 3138
3016 3062

3356

3665

4058

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

O período de declínio coincidiu 
com a crise económica, que 
resultou no retorno de muitos 
imigrantes aos países de 
origem ou mudança para 
outros locais que lhes 
proporcionassem melhores 
condições de vida. 
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Deste modo, em 2017, a proporção registada de 8,2% era já superior ao máximo do primeiro período 
de expansão, ou seja, 7,8% em 2011, valor que voltou a aumentar para 9,1% em 2018. 

Gráfico 12. Comparação entre a população estrangeira residente em Olhão na população total 
(SEF 2008-2018) 

 

Tabela 4. Proporção de população estrangeira na população total em Olhão (SEF, 2008-2018) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7.1 7.5 7.7 7.8 7.0 6.9 6.7 6.8 7.4 8.2 9.1 
 

No que concerne à população estrangeira, procedeu-se à análise dos países de origem, dados esses 
que constam na tabela seguinte3, agrupados por grandes regiões. A principal tendência detetada 
prende-se com o aumento de estrangeiros/as provenientes da União Europeia (EU), que 
representavam 36,1% em 2008 e 61,1% em 2018, e decréscimo dos originários da Europa (excluindo 
UE), de 26,1% para 11,1%.  

Salienta-se que os imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) têm vindo 
a decrescer durante o período em análise, tanto em números absolutos quanto o peso destes no 
total de estrangeiros/as, uma vez que contabilizavam 498 indivíduos (15,7%) em 2008 e 305 (7,5%) 
em 2018. Por outro lado, os latino americanos, apesar de apresentarem uma redução na 
percentagem – de 13,2% para 10,7% –, tem vindo a crescer desde 2017, alcançando o total de 435 
pessoas em 2018. 

Tabela 5. População estrangeira com Título de Residência ou Visto de Longa Duração, residente 
em Olhão quanto à origem, % (SEF, 2008-2018) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

África não PALOP 3.5 3.2 3.0 3.4 3.6 4.0 3.9 4.0 3.2 3.1 2.3 
América do Norte 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
América Latina 13.2 13.3 14.1 13.2 13.7 13.5 13.2 12.6 12.0 10.4 10.7 
América Central Caribe 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 

 
3 Cidadãos apátridas não foram considerados na análise. 

44441

44922

45401

45157
45216 45201 45175

45253
45143

44849

44607

3171

3375
3501 3522

3173 3138
3016 3062

3356

3665

4058

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

44000

44200

44400

44600

44800

45000

45200

45400

45600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Po
pu

laç
ão

 Es
tra

ng
eir

a

Po
pu

laç
ão

 R
es

ide
nt

e

Pop. Residente Pop. Estrangeira



01 | DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE OLHÃO   2020   14 

Ásia 4.2 3.4 3.9 4.3 5.1 4.7 5.4 5.5 5.5 5.8 6.2 
Europa não UE 26.1 24.6 21.1 19.8 19.5 18.8 16.9 15.6 13.9 12.1 11.1 
Oceânia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
PALOP 15.7 13.8 11.4 11.1 10.7 10.4 10.5 10.1 8.9 8.1 7.5 
UE 36.1 40.6 45.6 47.1 46.2 47.5 49.1 51.2 55.4 59.3 61.1 

 

Numa análise desagregada identificam-se alterações significativas na estrutura das nacionalidades 
em presença no concelho, sobretudo a partir de 2014: 

i. Os residentes provenientes da Ucrânia deixaram de ser os mais numerosos, tendo vindo a 
decrescer progressivamente, passando de 546 em 2008 para 348 em 2018; 

ii. Também os oriundos do Brasil, após decréscimos e aumentos, aumentaram de 361 em 2017 
para 407 em 2018, embora demonstrando alguma recuperação no último ano em análise; 

iii. As pessoas com origem no Reino Unido têm vindo a aumentar, em especial nos últimos três 
anos. Em 2008, totalizavam 292; em 2018, cerca de 470, o que representa um crescimento de 
60%; 

iv. Os habitantes provenientes de França tiveram um crescimento exponencial. Eram 54 em 2008 
e, em 2018, tornaram-se a nacionalidade mais representativa com 481, o que representam um 
incremento de 790,7%; 

v. Por fim, também os nacionais de Itália são uma das maiores comunidades de Olhão nos dias de 
hoje, ao aumentar de apenas 22 em 2008, para 408 em 2018. Estes valores traduzem uma taxa 
de variação de 1754,5%. 
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Gráfico 13. Nacionalidades com maior expressão em Olhão, nº (SEF, 2008-2018) 

 

Comparando a realidade do concelho com a da região, depreende-se que as nacionalidades mais 
presentes em 2008 não deferiam muito entre si, mas que ao longo dos anos se têm tornado 
distintas.  

Gráfico 14. Comparação entre Algarve e Olhão, % (SEF, 2008, 2013 e 2018) 

 

Isso é particularmente visível em 2018, ou seja, existe uma grande preponderância de nacionais 
originários do Reino Unido no Algarve, com 18,3%, em detrimento das restantes nacionalidades, 
enquanto em Olhão as proporções são muito mais aproximadas, variando entre 8,6% de nacionais 
da Ucrânia e 11,9% de França. Aliás, a proporção de franceses e italianos em Olhão é bastante 
superior à registada no Algarve, demonstrando um perfil distinto neste ponto. 

Fazendo um exercício de extrapolação dos tipos de perfis de imigração com base nos países de 
origem, assumindo que alguém natural de regiões em vias de desenvolvimento se fixa em Olhão em 
busca de melhores condições de vida, nomeadamente através do trabalho se denomina de 
“imigração de sobrevivência”, e que alguém proveniente de um país desenvolvido o faz 
maioritariamente porque deseja um estilo de vida mais tranquilo e saudável, ou seja, “imigração de 
elite”, chega-se aos dados que constam no gráfico abaixo. Em suma, conclui-se que: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brasil 403 432 481 448 422 407 378 360 379 361 407

França 54 61 58 68 70 74 105 188 282 380 481

Itália 22 35 35 37 33 41 46 57 185 295 408

Reino Unido 292 306 344 362 308 296 299 308 322 378 470

Roménia 328 473 611 637 539 569 504 456 456 447 417

Ucrânia 546 558 531 515 474 453 394 375 363 352 348

Algarve Olhão Algarve Olhão Algarve Olhão

2008 2013 2018

Ucrânia 14,6 17,2 12,7 14,4 7,1 8,6

Roménia 10,0 10,3 12,0 18,1 9,8 10,3

Reino Unido 14,4 9,2 16,9 9,4 18,3 11,6

Itália 0,6 0,7 0,9 1,3 4,5 10,1

França 1,2 1,7 1,5 2,4 6,6 11,9

Brasil 16,8 12,7 14,7 13,0 12,5 10,0
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i. Em 2008, a imigração de sobrevivência era inequivocamente mais prevalecente, tendo registado 
um declínio no período de 2011 até 2017, demonstrando uma ligeira recuperação em 2018; 

ii. Um aumento progressivo de imigração de elite, apenas interrompido entre 2012 e 2014. Em 
2018, pela primeira vez no concelho, estes ultrapassaram em número os de sobrevivência. 

De acordo com as informações obtidas no âmbito do Fórum temático ‘Dinâmicas Demográficas’, 
esta alteração do perfil de imigração traduz-se em impactos locais, nomeadamente porque os 
imigrantes de elite costumam ter uma idade mais avançada, muitos são reformados/as e com um 
alto poder de compra. Essas características refletem-se numa pressão sobre o mercado 
habitacional, ao nível da reabilitação e da construção de moradias para este público em específico, 
ocasionando um aumento significativo do preço do m2. Por outro lado, os ingleses e franceses não 
costumam utilizar os serviços públicos (saúde, educação, etc.), ao contrário dos italianos que 
usufruem com frequência dos centros de saúde, com a alegação de que este tem melhor qualidade 
do que nas suas regiões de origem.  

Gráfico 15. Residentes estrangeiros em Olhão quanto ao perfil de imigração , nº (SEF, 2008-
2018) 

 

Os dados anteriores sugerem uma alteração no perfil de imigração. Algo que pode ajudar nessa 
reflexão e que possibilita uma leitura rápida quanto aos nascimentos tendo em consideração o local 
de residência da mãe e a sua nacionalidade. Destacam-se dois principais períodos: 

i. De 2005 a 2011, os nascimentos tanto de mães portuguesas como estrangeiras 
demonstravam um comportamento ascendente; 

ii. A partir de 2011, regista-se uma tendência de quebra nos nascimentos nos dois perfis de 
mulheres analisados, sendo que os nados-vivos de mães portuguesas sofreram mais 
oscilações, demonstrando alguma recuperação de 2017 para 2018. 

De modo geral, neste segundo período, os nascimentos de mães estrangeiras reduziram-se para 
cerca de metade dos que ocorriam até 2011. Em 2009, chegaram a atingir 82, tendo alcançado um 
valor máximo de apenas 46 em 2017, bem como registando o menor valor em 2018, 26 nados-
vivos. Daqui se podem extrair alguns elementos de análise, entre os quais o facto do aumento da 
população estrangeira, sobretudo os que pertencem ao perfil de elite, acontecer à custa de pessoas 
em idade não fértil, contribuindo para um saldo migratório positivo, mas não para o 
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rejuvenescimento da população. Os nados-vivos de mães estrangeiras não têm sido suficientes 
para inverter a quebra de natalidade que ocorre na população portuguesa. Apesar da ligeira melhoria 
do indicador de 2017 para 2018, os valores totais do último ano em análise, 425 nascimentos, é 
bastante inferior ao registado em 2005 (494), ou 2008 (540). 

Gráfico 16. Nados-vivos em Olhão, por local de residência e a nacionalidade da mãe, nº (SEF, 
2005-2018) 

 

Gráfico 17. População Estrangeira residente em Olhão, quanto ao 
sexo, de 2008 a 2018, nº (SEF) 

 

1.5 
Saldo natural e migratório negativos, mas com sinais de 
recuperação no último período 

Uma das componentes mais importantes para perceber a dinâmica populacional está relacionada 
com o saldo natural, ou seja, a relação entre os nascimentos e as mortes. Um dos fatores que 
influencia fortemente a taxa de natalidade é a proporção de mulheres em idade fértil no total da 
população feminina. Como se pode verificar através do Gráfico 18, esta tem vindo a diminuir em 
todos os contextos em análise. Os valores registados no Algarve são muito similares aos de 
Portugal, embora ligeiramente mais positivos no primeiro contexto, ao evidenciar uma maior 
proporção de mulheres em idade fértil.  
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No que concerne ao perfil da população 
estrangeira quanto ao sexo, observa-se 
que praticamente durante todo o 
período em análise existem mais 
homens do que mulheres, à exceção 
dos anos de 2013 e 2014. Nota-se que 
este perfil é oposto àquele que se 
verifica em Portugal, contexto em que 
que se observa uma prevalência da 
população feminina.  
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Gráfico 18. Proporção de mulheres em idade fértil na população residente feminina em Portugal, 
Algarve e Olhão, % (INE, 2010, 2014 e 2018) 

 

 

Comparando com os valores obtidos para o concelho de Olhão, conclui-se que é neste que existe 
uma maior concentração de mulheres nesta fase. No entanto, também se observa um movimento 
descendente, ou seja, em 2010 eram 47% da população residente feminina; em 2014, houve uma 
leve redução para 46,4%; em 2018, uma queda mais acentuada para 45,1%. Esta é, como 
supramencionado, uma tendência em linha com a realidade a nível nacional e regional. 

Por outro lado, a taxa de fecundidade geral traduz a relação entre os nados-vivos e as mulheres em 
idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de idade. Tendo em atenção o comportamento do 
indicador denota-se que nos três contextos territoriais em análise as tendências são muito 
semelhantes. Até sensivelmente 2010/2011, apesar de algumas oscilações, mantinha-se 
relativamente estável, seguindo-se um período de queda abrupta até 2014, mais uma vez 
coincidente com o período de crise económica, recuperando-se ligeiramente até 2018, ainda que 
para valores inferiores aos verificados em 2005. 

No caso de Olhão, verificaram-se mais nascimentos por cada mil mulheres em idade fértil que nos 
restantes territórios entre 2008 e 2012. No entanto, a partir dessa data foi na região algarvia que 
os valores aumentaram relativamente aos outros dois. Em 2005, registaram-se 47,4 nados-vivos 
por cada mil mulheres com idades entre os 15 e os 49 anos, enquanto em 2018, esse valor 
manteve-se na ordem dos 40. O Algarve, no mesmo período, atingiu cerca de 44, enquanto em 
Portugal permaneceu num valor inferior a 38. 

Gráfico 19. Taxa de fecundidade geral em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-2018) 

 

Quanto ao comportamento da taxa bruta de natalidade, esta apresenta sensivelmente o mesmo 
comportamento da taxa de fecundidade geral, ou seja, inicialmente apresentava-se relativamente 
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estável, tendo até aumentado em Olhão, passando por um período de decréscimo acentuado 
durante a crise económica e posterior recuperação.  

Olhão registou valores mais elevados entre 2008 e 2013, face aos outros dois contextos. A partir 
de 2014 passa a registar valores inferiores ao da região algarvia. No ano de 2005, registavam-se 
11,5 nados-vivos por cada mil habitantes do concelho, mas apenas 9,5 em 2018. No Algarve e em 
Portugal, correspondiam a 9,9 e 8,5 respetivamente. 

Gráfico 20. Taxa Bruta de Natalidade em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-2018) 

 

No que concerne à taxa bruta de mortalidade, apesar das oscilações, revela um comportamento 
ligeiramente ascendente em todos os contextos verificados. Praticamente durante toda a série 
temporal, a região algarvia registou mais mortes por cada mil habitantes. O comportamento do 
indicador para Olhão revela oscilações bem mais acentuadas, mas acaba por se situar no meio. Este 
resultado está coerente com os dados identificados no Gráfico 8, em que o concelho apresenta um 
menor valor de envelhecimento relativamente aos demais, bem como com o Gráfico 9, que 
demonstra um menor índice de dependência de pessoas idosas. 

Esta tendência de aumento do indicador nos últimos anos pode estar relacionada com o elevado 
envelhecimento da população e com um maior peso da população idosa no total, entre outros 
fatores. Quanto ao concelho, em 2005, registaram 11,4 mortes por cada 1000 habitantes e, em 
2018, eram 11,6. No Algarve totalizavam 12,1 e em Portugal 11. 

Gráfico 21. Taxa Bruta de Mortalidade em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-2018) 
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Quanto à taxa de crescimento natural mencionada abaixo, que reflete a diferença entre o número 
de nascimentos e de óbitos num determinado período, nota-se que esta, em Olhão, é marcada por 
muitas oscilações, revelando dois momentos essencialmente. Primeiro, uma fase de saldo positivo 
entre 2005 e 2011, que aumenta de 0,01 a 0,23. Segundo, um período de saldo negativo, com o 
máximo de -0,25 em 2017 e, uma melhoria em 2018 (-0,21). A região algarvia registou uma taxa 
de crescimento natural positiva até 2010, tendo, a partir desse ano, passado a negativa com 
tendência a agravar-se. Quanto ao país, registou crescimento natural apenas em 2005 e 2006, 
tendo a partir daí uma taxa de crescimento negativa. 

Gráfico 22. Taxa de Crescimento Natural em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-2018) 

 

A taxa de crescimento migratório descreve a relação entre as pessoas que saem e entram num 
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positivos, 0,05.  

Ao nível do país, as oscilações são bem mais subtis, demonstrando um período positivo entre 2005 
e 2011, uma fase negativa até 2016, e uma leve recuperação entre 2017 e 2018.   
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Gráfico 23. Taxa Crescimento Migratório em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE 2005-2018) 

 

A taxa de crescimento efetivo faz referência à variação da população a cada ano, considerando o 
saldo natural e migratório face à população média observada. Como supramencionado, a taxa 
natural em Olhão foi marcada por dois momentos, sendo positiva até 2011 e, a partir daí, manteve-
se negativa por todo o período, e revela certa recuperação entre 2017 e 2018. Por outro lado, a taxa 
migratória, regista um período positivo até 2010, seguido de uma quebra acentuada, alcançando 
valores negativos e marcando o início de uma fase com muitas oscilações. 

De modo geral, os dados evidenciam uma taxa de crescimento efetivo positiva em todos os 
contextos territoriais entre 2005 e 2010. Estes dados são coincidentes com o crescimento 
populacional verificado em termos da evolução da população residente em Olhão nesse período 
temporal. Este indicador apresenta uma descida mais acentuada de 2010 para 2011, e nova queda 
após 2015, acompanhando o movimento da região, ainda que com valores negativos superiores (-
0,54%). Desde 2011, o comportamento do indicador é negativo, com a exceção do ano de 2015 para 
o Algarve e Olhão. A partir deste ano, reinicia-se a tendência de perda de população até 2017 (-
0,65), com uma leve recuperação em 2018 (-0,54). 

Gráfico 24. Taxa Crescimento Efetivo em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE 2005-2018) 
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1.6 Estrutura familiar em que predomina agregados simples 

O concelho de Olhão apresentou um total de 17.642 famílias clássicas em 2011, sendo que 
aproximadamente 72% são famílias simples constituídas com apenas 1 núcleo – casal com ou sem 
filhas e/ou filhos, ou mãe ou pai a viver só com crianças (núcleo monoparental). Observa-se também 
a predominância das famílias sem núcleos, cerca de 23%, representadas pelas pessoas sozinhas que 
mesmo residindo com outras, não mantém qualquer relação de parentesco. Com um número mais 
reduzido surgem as famílias complexas, isto é, agregados com 2 núcleos (3,2%) e com 3 núcleos ou 
mais (0,15%), este último bastante residual. 

Tabela 6. Famílias clássicas em Olhão, por tipologia, nº (INE, Censos 2011) 

sem núcleos com 1 núcleo com 2 núcleos com 3 ou mais núcleos Total 

4.200 12.856 558 28 17.642 

Ao nível das freguesias, ainda no mesmo ano, Quelfes e Olhão destacam-se com o maior número 
de famílias com apenas 1 núcleo (4.771 e 4.308 respetivamente), seguido de Moncarapacho (2.199), 
Pechão (1.045) e Fuseta (533). Essa ordem mantém-se também para agregados com 2 núcleos. No 
entanto, essa tendência inverte-se quando se trata dos agregados sem núcleos, ficando Olhão com 
o maior valor, seguido de Quelfes, enquanto as demais freguesias apresentam a mesma sequência. 
Quanto as famílias com 3 ou mais núcleos, nota-se a liderança de Quelfes (13), e um empate entre 
Olhão e Moncarapacho, ambas com 5 situações. As demais freguesias demostram valores mais 
residuais. 

Gráfico 25. Famílias clássicas em Olhão, por freguesia, nº (INE, Censos 2011) 
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Quelfes (2,71) apresentaram números acima do concelho, estando as demais com a média abaixo, 
mas com valores próximos. 

Gráfico 26. Dimensão média das famílias clássicas em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, Censos 
2011) 

 

Tabela 7. Dimensão média das famílias clássicas em Olhão por freguesia, nº (INE, Censos 2011) 

Concelho Fuseta Moncarapacho Olhão Freg. Pechão Quelfes 

2.56 2.45 2.52 2.42 2.59 2.71 

 

❖ Síntese das dinâmicas demográficas
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2016); 
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Quelfes apresentou o maior incremento na 
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- Entre 2010 e 2018, diminuição da 
população entre os 0-14 anos (-1,1%) e 25-
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(+2,6%). 
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- A partir de 2009, o peso da população idosa 
no total do grupo ativo tem vindo a 
aumentar 25,5 para 31,1 [índice de 
dependência das pessoas idosas]. 

 

Imigrantes 

- Entre 2008 e 2011, aumento da população 
estrangeira; 2012 a 2014, fase de declínio; 
a partir de 2015, incremento acelerado, 
com inversão nos perfis de imigração que 
passa de sobrevivência para elite em 2018; 

- A partir de 2015, o número de residentes 
começa a reduzir-se e o de imigrantes a 
aumentar;  

- Em 2018, a população estrangeira 
representava 9.1% do total dos residentes 
do concelho, com maior expressão das 
nacionalidades Brasil, França, Itália, Reino 
Unido, Roménia e Ucrânia; 

- Entre 2008 e 2018, diminuição da 
população estrangeira com origem em 
países europeus fora de União Europeia 
(UE) e da América Latina, e aumento dos 
imigrantes originários na EU. 

 

Saldo natural e migratório 

- Entre 2010 e 2018, a proporção de 
mulheres em idade fértil (15-49 anos) no 
total da população feminina tem vindo a 
diminuir; 

- A partir de 2014, taxa bruta de natalidade 
com comportamento ascendente, apesar 
das diversas oscilações (9,0 em 2017 e 9,5 
em 2018); 

- A partir de 2015, taxa bruta de mortalidade 
com comportamento ascendente e ligeira 

estabilização entre 2017 (11,5%) e 2018 
(11,6%); 

- A partir de 2012, taxa de crescimento 
natural com saldo negativo, com leve 
recuperação entre 2017 (-0,25) e 2018 (-
0,21); 

- A partir de 2015, taxa de crescimento 
migratório com saldo negativo, com leve 
recuperação entre 2017 (-0,41) e 2018 (-
0,34). 

 

Estrutura familiar 

- Em 2011, predominava as famílias simples 
constituídas com apenas 1 núcleo e sem 
núcleo; 

- Entre 2001 e 2011, a dimensão média das 
famílias diminuíram, seguindo uma 
tendência regional e nacional; 

- Em 2011, as freguesias de Pechão e 
Quelfes apresentaram a dimensão média 
das famílias acima dos valores identificados 
no concelho. 
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02 
DINÂMICAS SOCIOECONÓMICAS  
Duas crises no período de uma década marcam avanços 
e recuos, gerando instabilidade e incerteza no futuro 

2.1 
Aumento da taxa de atividade geral pela progressiva inclusão 
das mulheres no mercado de trabalho 

Gráfico 27. Taxa de atividade Geral da 
população residente em Portugal, Algarve e 
Olhão, % (INE/Censos 2001 e 2011) 

 

Relativamente à realidade das freguesias, é em Pechão e Quelfes que se registam valores acima da 
média do concelho, em 2011. A Fuseta, apresenta a menor proporção de população ativa na 
residente, ao passar de 38,2% em 2001 para 40,3% em 2011. Moncarapacho e a freguesia de Olhão 
apresentam valores intermédios, ainda que abaixo dos registados no território municipal, em 2011, 
ou seja, 43,8% e 47,5% respetivamente. 
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De acordo com os últimos dados disponíveis 

dos Censos, registou-se uma quebra da taxa de 

atividade geral em Portugal, de 48,1% para 

47,6%, de 2001 para 2011. Por outro lado, essa 

evolução foi inversa no Algarve e em Olhão, 

tendo aumentado em ambos, ainda que de 

forma muito mais acentuada no concelho, uma 

vez que este apresentava o valor mais baixo em 

2001, dos três contextos em análise. Apesar da 

grande recuperação, os seus 47,8% em 2011, 

são ainda inferiores aos registados na região, 

isto é, 49% e ligeiramente superior à média 

nacional. 
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Tabela 8. Taxa de atividade geral da população residente em Olhão, por freguesia, % (INE/Censos 
2001 e 2011) 

 Fuseta Moncarapacho Olhão Freg. Pechão Quelfes 
2001 38,2 42,9 46,5 50,1 48,5 
2011 40,3 43,8 47,5 51,3 50,1 

 

No que concerne à taxa de atividade feminina, Olhão progrediu de 40% de mulheres residentes ativas 
em 2001, para 44,9% em 2011, situando-se acima da média nacional, mas, ainda assim, inferior aos 
46,1% registados no Algarve. Este indicador evidencia, deste modo, um aumento de 4,9 pontos 
percentuais (p.p.), no último período intercensitário, enquanto no Algarve e no país o crescimento 
registado foi de 3,7p.p. e 1,9p.p. respetivamente.  

Gráfico 28. Taxa de atividade feminina da população residente em Portugal, Algarve e Olhão, % 
(INE/Censos 2001 e 2011) 

 

O mesmo indicador olhado à luz das freguesias, demonstra que a inserção das mulheres no mercado 
de trabalho, apesar da melhoria, é bastante mais reduzida na Fuseta e Moncarapacho, apresentando 
respetivamente 35,6% e 39,8% em 2011. Pechão (49,4%) e Quelfes (47,7%) possuíam valores acima 
da média concelhia nesse mesmo ano. A freguesia de Olhão apresentava valores muito similares ao 
território municipal, ou seja, 41% em 2001 e 44,5% em 2011. 

Tabela 9. Taxa de atividade feminina da população residente em Olhão, por freguesia, % 
(INE/Censos 2001 e 2011) 

 Fuseta Moncarapacho Olhão Freg. Pechão Quelfes 
2001 31,6 35,2 41,0 42,1 42,6 
2011 35,6 39,8 44,5 49,4 47,7 

A partir da constatação de que o peso da população jovem no total dos residentes é cada vez menor, 
fruto do acentuado envelhecimento que se tem registado, não surpreende a redução da taxa de 
atividade jovem de 2001 para 2011, nos três contextos territoriais. Assim, o indicador traduz a 
relação entre o grupo de pessoas ativas dos 15 aos 24 anos no total da população, revelando um 
decréscimo de 11,7 pontos percentuais em Portugal, 8,8p.p. no Algarve e 8,1p.p. em Olhão.  
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Por outro lado, considerando que o concelho é relativamente mais jovem, é também na taxa de 
atividade que Olhão apresenta o resultado mais favorável em 2011, ou seja, 38,8%, contra 38,1% no 
Algarve e 37,6% em Portugal. 

Gráfico 29. Taxa de atividade jovem em Portugal, Algarve e Olhão, % (adaptado INE/Censos 2001 
e 2011) 

 

2.2 Tendência de envelhecimento da população em idade ativa  

No Gráfico 30, explicita-se a relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que 
está a sair do mercado de trabalho, pelo que se conclui, que o indicador tem vindo a decrescer ao 
longo do período em análise em todos os contextos territoriais. Essencialmente, a partir dos anos 
de 2009/2010, deixou de ser possível a renovação da população em idade ativa. Ainda assim, é em 
Olhão que se registam as tendências menos negativas, evidenciando um peso de população jovem 
ligeiramente superior. 

Gráfico 30. Índice de Renovação da População em Idade Ativa em 
Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE, 2005-2018) 
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Em 2005, existiam em Olhão 
cerca de 129 pessoas entre 
os 20 e 29 anos, por cada 
100 com idades entre os 55 
e 64. Em 2018 eram 
aproximadamente 84. Tanto 
no Algarve como em 
Portugal esse valor era 
próximo de 77, no último ano 
em análise. 
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2.3 
As dinâmicas do mercado de trabalho pautadas por mudanças 
estruturais e conjunturais  

Por forma a compreender as dinâmicas do mercado de trabalho no concelho, recorreu-se ao 
indicador do pessoal ao serviço dos estabelecimentos4 e a sua distribuição, tendo em consideração 
a atividade económica (CAE Rev.35). 

Assim, analisando os dados constantes na Tabela 10, denotam-se dois períodos distintos: 

i. Decréscimo de 2008 até 2013, em linha com a época de forte crise económica que se fez sentir, 
provocando uma quebra de 22,4%, ou seja, de 12706 para 9855 no pessoal ao serviço; 

ii. Incremento a partir de 2013 até 2018, evidenciando uma fase de recuperação deste indicador, 
apresentando uma taxa de variação positiva de 30,9%, isto é, de 9855 para 12900. 

De uma forma geral, em 2008, os cinco sectores mais empregadores no concelho eram o “G - 
comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos” com 3121 
trabalhadores/as; “F- construção”, com 2295; “A - agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca”, com 1725; “C – indústrias transformadoras”, com 1434; e “I – alojamento, restauração e 
similares”, com 1109. 

Uma vez terminado o período de crise, ocorreram algumas transformações no mercado de trabalho. 
Apesar de em 2018 o sector do comércio por grosso continuar a ser o mais empregador, com 3011 
pessoas, por exemplo, a construção passou para quarto, dando trabalho a 1417. O alojamento e 
restauração passou de quinto para segundo, ocupando 1689. Por fim, as indústrias 
transformadoras saíram dos cinco mais importantes, dando lugar ao “N – Atividades 
administrativas e dos serviços de apoio”, com 1327 trabalhadores/as. 

 

 

 

 
4 De acordo com a definição do INE compreende as “pessoas que, no período de referência, participaram na atividade da 

empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à 

empresa/instituição por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal ligado à empresa/instituição, 

que por não estar vinculado por um contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho 

fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras 

empresas/instituições que trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) pessoas nas condições das 

alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação 

profissional, assim como por doenças mais estáveis e acidente de trabalho. Não são consideradas como pessoal ao serviço as pessoas 

que: i) se encontram nas condições descritas nas alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a 

um mês; ii) as pessoas que trabalham com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras empresas/instituições, sendo nessas 

diretamente remunerados; iii) as pessoas que trabalham com vínculo à empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras 

empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores/as temporários/as); iv) as pessoas que trabalham de forma independente (p. ex.: 

prestadores de serviços, também designados por "recibos verdes").”. 
5 O âmbito de atividade económica considerado compreende as empresas classificadas nas secções A a S da CAE Rev.3, com exceção 

das Atividades Financeiras e de Seguros (Secção K) e da Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (Secção O). 
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Tabela 10. Pessoal ao serviço dos estabelecimentos em Olhão, por atividade económica (CAE 
Rev. 3), nº (INE. Sistema de contas integradas das empresas, 2008-2018) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 12706 12153 11135 10632 10115 9855 10252 11298 11497 12630 12900 

A - Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e 
pesca 

1725 1752 1398 1352 1253 1351 1348 1820 1711 1709 1620 

B - Indústrias extrativas 80 101 94 46 57 - - 43 45 44 39 

C - Indústrias 
transformadoras 

1434 1117 1050 1007 969 923 899 912 913 876 928 

D - Eletricidade, gás, 
vapor, água quente e fria e 
ar frio 

- - - - 0 - - 8 17 12 14 

E - captação, tratamento 
e distribuição de água; 
saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

- - - - 190 210 210 213 219 226 228 

F - Construção 2295 2005 1611 1314 1087 905 914 1098 1166 1354 1417 

G - Comércio por grosso e 
a retalho; reparação de 
veículos automóveis e 
motociclos 

3121 3197 3076 2907 2913 2739 2672 2738 2688 2891 3011 

H - Transportes e 
armazenagem 

269 247 253 249 254 275 266 288 325 340 359 

I - Alojamento, 
restauração e similares 

1109 1032 1027 1060 986 937 1118 1233 1350 1614 1689 

J - Atividades de 
informação e de 
comunicação 

35 33 33 44 44 31 44 46 41 54 58 

L - Atividades imobiliárias 163 183 157 118 112 117 144 170 185 217 255 

M - Atividades de 
consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

519 507 477 505 496 527 536 562 574 607 600 

N - Atividades 
administrativas e dos 
serviços de apoio 

786 792 794 785 765 806 966 1009 1038 1396 1327 

P - Educação 356 347 321 300 271 271 285 289 297 308 316 

Q - Atividades de saúde 
humana e apoio social 

237 275 182 293 298 296 327 367 393 375 410 

R - Atividades artísticas, 
de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

169 172 159 160 153 137 198 215 203 245 240 

S - Outras atividades de 
serviços 

350 346 338 305 267 266 275 287 332 362 389 

 

Neste período de dez anos, alguns setores de atividade saíram reforçados e outros fragilizados, não 
tendo conseguido recuperar o volume de trabalhadores/as que detinham antes da crise económica. 
Um dos exemplos mais flagrantes é a construção. Através dos dados disponibilizados, é possível 
concluir que de 2008 para 2013 se registou uma quebra de quase 61% no emprego, enquanto que 
a recuperação para 2018 foi de aproximadamente 57%. Por outro lado, as atividades administrativas 
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e dos serviços de apoio permaneceram praticamente imperturbáveis pela crise, apresentando um 
aumento gradual contínuo, apesar de uma ligeira quebra de 2017 para 2018, demonstrando uma 
variação positiva de sensivelmente 69% no período em questão.  

Também o alojamento e restauração apresentou um ligeiro decréscimo até 2013, tendo de seguida 
registado uma rápida recuperação de cerca de 80% até 2018. 

O sector agrícola e das pescas, apesar de algumas oscilações, manteve a sua importância (terceiro 
mais empregador) tanto em 2008 como em 2018, sendo, a par com o comércio por grosso, dos 
mais estáveis. 

Salienta-se ainda a performance das atividades de consultoria, científicas técnicas e similares que 
se mantiveram relativamente estáveis e com tendência crescente, bem como dos transportes e 
armazenagem que apresenta um comportamento similar. 

A partir de 2012, surgem no concelho atividades relacionadas com a captação, tratamento e 
distribuição de água, saneamento e gestão de resíduos e despoluição, fruto das novas tendências e 
preocupação com o meio ambiente. Este evidencia um comportamento crescente. 

Grosso modo, todos os restantes setores demonstram o efeito da crise, com quebra até 2013 e 
recuperação posterior até 2018. 

Um pouco à semelhança de alguns setores de atividade, também o número de empresas que 
operam no concelho de Olhão sofreu uma evolução semelhante, ou seja, uma forte quebra até 2013 
e posterior recuperação até ao ano mais recente em análise. Em 2008, existiam no concelho 5597 
empresas, tendo-se registado uma quebra de 19,3% até 2013, quando totalizavam 4519. O período 
seguinte, marcado por uma recuperação, registou um aumento de 23,2% até 2018, o que representa 
5569 empresas. Ainda assim, um valor inferior em 28, relativamente ao valor inicial em análise. 

Tabela 11. Evolução de Empresas em Olhão, nº (INE. Sistema de contas integradas das 
empresas, 2008-2018) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5597 5484 5143 4861 4577 4519 4901 5118 5140 5459 5569 

Quanto à dimensão das empresas, é inegável que a esmagadora maioria tem menos de 10 pessoas 
ao serviço, evidenciando que o setor privado olhanense é essencialmente constituído por pequenos 
estabelecimentos. Apesar de numa primeira fase se ter assistido a uma redução no número de 
empresas que empregam entre 10 e 49 trabalhadores/as, estas têm tido um ligeiro aumento. Em 
2013 eram pouco mais que 2% (94), ao passo que em 2018 representavam quase 3% do total (143). 
A partir de 2012, registou-se também um ténue crescimento de empresas com pessoal ao serviço 
entre 50 e 249 funcionários/as. Estas passaram de 0,2% (9) para 0,38% (21) no último ano em 
análise. 
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Tabela 12. Evolução das Empresas em Olhão quanto ao Escalão de pessoal ao serviço, % (INE. 
Sistema de contas integradas das empresas, 2008-2018) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Menos de 10 97,27 97,26 97,38 97,47 97,47 97,70 97,74 97,34 97,33 97,14 97,06 

10 - 49 2,54 2,59 2,43 2,30 2,34 2,08 1,98 2,34 2,30 2,49 2,57 
50 - 249 0,18 0,15 0,19 0,23 0,20 0,22 0,29 0,31 0,37 0,37 0,38 
250 e + 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Os dados relativos aos/às Trabalhadores/as por Conta de Outrem (TCO)6 são também importantes 
a ter em conta para se perceber as dinâmicas no mercado de trabalho. Estes têm por base o conceito 
de estabelecimento que, de acordo com a definição do INE, é uma “unidade local que, sob um único 
regime de propriedade ou de controlo, produz exclusiva ou principalmente um grupo homogéneo de 
bens ou serviços, num único local”.  

A Tabela 13 demonstra a tendência já observada, ou seja, em 2008 registavam-se 6166 TCO, 
tendo-se reduzido para 4463 em 2013, iniciando-se depois um período de recuperação até 2017, 
altura em que totalizavam 5332. 

Tabela 13. Evolução dos/as trabalhadores/as por conta de outrem nos estabelecimentos em 
Olhão, nº (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social/MTSSS, 2008-2017) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6166 5783 5068 4682 4463 4758 4904 5301 5332 6166 5783 

No que concerne aos/às TCO quanto ao sexo, conclui-se que durante todo o período em análise, os 
homens foram sempre em maior número que as mulheres. Foi no ano em que a crise mais se 
agudizou, ou seja, 2013, que esses valores observaram maior convergência, contribuindo para 
atenuar as diferenças. Uma explicação para este facto pode estar ligada à tipologia dos setores de 
atividade mais fortemente atingidos pela crise, como a construção, por empregarem na sua maioria 
trabalhadores masculinos. Uma vez iniciado o processo de recuperação, o gap entre TCO do sexo 
masculino e feminino tem vindo a alargar-se, em especial em 2017, quando comparado com o ano 
anterior. 

 

 
6 Os dados dizem respeito a trabalhadores/as por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. Estes derivam dos 

Quadros de Pessoal fornecidos pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e respeitam a todas as entidades com 

trabalhadores/as ao seu serviço, com exceção da administração central, regional e local e os institutos públicos (sendo para estas 

entidades apenas aplicável relativamente aos trabalhadores/as em regime de contrato individual de trabalho) e a empregadores/as de 

trabalhadores/as de serviço doméstico. 
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Gráfico 31. Trabalhadores/as por conta de outrem nos 
estabelecimentos em Olhão, por sexo, nº (Anuários 
Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS, 2008-2017) 

 

O Gráfico 32 permite a desagregação dos TCO por setores de atividade. Permitindo confirmar que o 
terciário é o mais predominante no concelho. No entanto, ao longo do período em análise ocorreram 
algumas transformações: 

i. De 2008 a 2012, o sector terciário ganhou importância relativa, ao empregar 59,6% (3675) dos 
TCO, para 71,1% (3330). A partir desse ano iniciou-se um período de decréscimo em termos de 
proporção, até atingir os 65,2% (3478) em 2017; 

ii. Por outro lado, o sector secundário viu a sua capacidade empregadora reduzir-se de 31,4% 
(1934), em 2008, para 19,8% (929), em 2012, voltando a aumentar a sua proporção em 2017 
para 25,2% (1343); 

iii. No sector primário verificou-se o mínimo em 2011 com 7,7% (391), tendo crescido 
gradualmente até 2015, quando registou 11,8% (580), voltando a perder peso até 2017, 
ficando-se pelos 9,6% (511). 

Apesar de não diretamente comparáveis, estes dados estão em linha com as tendências 
identificadas na Tabela 10, em que se chegou à conclusão que alguns sectores foram gravemente 
afetados pela crise, como por exemplo a construção. 
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Gráfico 32. Trabalhadores/as por conta de outrem nos estabelecimentos em Olhão, por sector de 
atividade, % (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS) 

 

Ao analisar os/as TCO nos estabelecimentos quanto às suas habilitações literárias, depreende-se 
que a importância dos que detêm ensino secundário ou superior tem vindo a aumentar ao longo do 
período. A título de exemplo, em 2008 estes representavam 26,6% do total, tendo aumentado 
gradualmente para 42,8% em 2017. 

Por outro lado, denota-se uma redução do peso daqueles que detêm menor nível de escolaridade. 
Esta tendência é particularmente notória nos/as TCO com o primeiro ciclo do ensino básico, que 
correspondiam 25,4% (1566) em 2008, reduzindo-se para 12,6% (672) em 2017. Os/as que 
completaram o segundo ciclo também perderam peso, embora com menor intensidade, passando 
de 17,6% (1083) em 2008, para 12,7% (676) no último ano em análise. 

Os/As detentores/as do terceiro ciclo têm-se mantido relativamente estáveis, embora 
evidenciando um aumento muito ligeiro, isto é, de 26,8% (1650) no início da série, para 30,5% (1627) 
no final. Conclui-se que os/as TCO mais qualificados, ou seja, os que completaram o ensino 
secundário ou superior, representavam em 2017 perto de 50%, implicando um aumento de 16,2 
pontos percentuais relativamente a 2008. 

Estes resultados são extremamente positivos, uma vez que evidenciam que a retoma implicou 
também um aumento de atividades económicas que absorvem mão-de-obra mais qualificada. Esta 
tendência é igualmente observável nos dados expostos na Tabela 10, permitindo concluir que certos 
setores, como por exemplo as atividades de consultoria, científicas técnicas e similares, bem como 
as administrativas e serviços de apoio, entre outras, demonstraram um comportamento 
ascendente. 
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Gráfico 33. Trabalhadores/as por conta de outrem nos estabelecimentos em Olhão quanto às 
habilitações literárias, % (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS 2008-2017) 

 

Relativamente à distribuição de TCO quanto ao escalão de pessoal ao serviço, é possível observar 
que são os estabelecimentos até 9 pessoas os maiores empregadores do concelho, apesar de 
registarem um ligeiro decréscimo durante o período em análise, uma vez que representavam 35,3% 
(2174) em 2008, 29,9% (1400) em 2012, e por fim, 30,3% (1616) em 2017.  

Estabelecimentos com dimensão de 10 a 19 pessoas revelaram uma tendência semelhante à 
anterior, perdendo peso de 2008 (15,1%; 928) a 2013 (10,4%; 465) e recuperando até 2017 (13,5%; 
721), ainda que para valores inferiores aos iniciais.  

No caso do escalão de pessoal de 20 a 49, a evolução foi inversa, ou seja, de 17,4% (1071) em 2008, 
19,3% (863) em 2013 e 18,3% (976) em 2017. 

Os/As TCO que trabalhavam em estabelecimentos de 50 a 99 pessoas registaram um aumento na 
sua importância praticamente constante, apenas interrompido em 2013 e 2014. Em 2008 
representavam 9,9% (611), ao passo que em 2017 atingiam os 14,7% (785). 

O escalão dos 100 aos 249 revelou-se relativamente estável, embora tenha perdido algum peso de 
2008 (12,2%; 753) para 2017 (11,2%; 599). 

Os restantes escalões, ou seja, os de maior dimensão apresentam uma evolução semelhante, uma 
tendência de crescimento até 2013 e posterior perda até 2017. No entanto, no caso dos/as TCO 
em estabelecimentos com mais de 500 pessoas, o seu valor em 2017 era igual a 2008 (9,2%), 
enquanto que os/as trabalhadores/as em estabelecimentos de 250 a 499, assumiram uma 
importância inicial inferior à identificada no final da série temporal em análise, ou seja, passou de 
1,0% para 2,7% 

Destes dados se conclui que os/as TCO mais prejudicados com a crise foram os pertencentes aos 
estabelecimentos de menor dimensão, ou seja, de 1 a 9 e de 10 a 19 trabalhadores/as. 
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Gráfico 34. Trabalhadores/as por conta de outrem nos estabelecimentos em Olhão por escalão 
de pessoal da empresa, % (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS/Gabinete de 
Estratégia e Planeamento-GEP, Quadros de pessoal, 2008-2017) 

 

Numa comparação com a realidade experienciada no continente e Algarve, é possível depreender 
que em Olhão a importância dos estabelecimentos com menos de 10 pessoas foi superior durante 
todo o período em análise. Apesar de se assistir a uma certa convergência entre os valores do 
concelho e da região em 2011 e 2012, os mesmos afastaram-se novamente, em especial no ano 
de 2017. 

As tendências decrescentes do Algarve e do continente seguem a mesma trajetória, apesar de a 
taxa ser bastante superior no primeiro. Por outro lado, em Olhão, em especial a partir de 2015, o 
indicador revela uma trajetória ascendente ao atingir os 30,3%, ainda assim, bastante inferior aos 
35,3% registados em 2008. 

De qualquer das formas, estes dados corroboram que o tecido empresarial do concelho é 
essencialmente composto por empresas e estabelecimentos de pequena dimensão, isto é, com 
menos de 10 trabalhadores/as. 

Gráfico 35. Taxa de TCO em estabelecimentos com < 10 trabalhadores/as no Continente, Algarve 
e Olhão, % (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS/GEP, Quadros de pessoal, 2008-
2017) 

 

Em termos de ganho médio mensal, tanto o Algarve como Olhão estão abaixo dos valores do 
continente, sendo, no entanto, o território concelhio o que regista as tendências mais desfavoráveis. 
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Gráfico 36. Ganho médio mensal no Continente, Algarve e Olhão, € (Anuários Estatísticos 
Regionais do Algarve, MTSSS/GEP, Quadros de pessoal, 2008-2017) 

 

Até 2012, assistiu-se a um aumento do indicador em todos os contextos em análise, com os valores 
de Olhão a convergir com os da região, tendo a menor diferença entre ambos sido assinalada em 
2013, nomeadamente 17,9€. Iniciou-se posteriormente uma fase de perda que persistiu até 
sensivelmente 2015. Esta foi mais ligeira no continente e no Algarve e bastante mais acentuada no 
município. A partir de 2015, assistiu-se novamente a uma recuperação do ganho médio mensal, 
sendo, no entanto, de assinalar que no concelho, em 2017, se ganhava cerca de 70,70€ menos do 
que na região e 236€ que no continente. Esta diferença é menor do que a que se registava em 2008, 
em que a média de 793,73€ auferidos em Olhão era inferior em 85,5€ à região, existindo, no 
entanto, menor disparidade com o continente, ao registar 216,65€. 

Analisando as diferenças salariais entre homens e mulheres, conclui-se que o ganho mensal 
feminino é sempre inferior ao masculino no período temporal em análise. Observa-se que os 
rendimentos associados às pessoas do sexo masculino sofreram as maiores oscilações no período 
em causa, enquanto, no caso do sexo feminino, nota-se um aumento muito lento e contínuo. 
Salienta-se que é em 2016 e 2017 que esse crescimento é mais acentuado. 

Os montantes auferidos por homens subiram, de 2008 a 2012, de forma bastante significativa, 
passando de 868,60€ para 1051,76€, sendo neste último ano que se regista o maior gap salarial 
entre géneros. Em média, os elementos do sexo masculino ganhavam mais 278€ que as pessoas 
do sexo feminino. De 2012 a 2015 registou-se uma perda acentuada nos rendimentos de homens, 
chegando a 866,55€, voltando a recuperar novamente até 2017. 

Curiosamente, a diminuição de gap salarial que se assiste a partir de 2015, foi em grande parte fruto 
de perda de rendimento dos homens, do que pelo aumento considerável das remunerações das 
mulheres, apesar de se assistir a um maior incremento deste último em 2017. De facto, foi nesse 
ano que se registou a menor diferença de toda a série temporal, isto é, de 87,80€. 

Em suma, em 2017, o ganho mensal de uma pessoa do sexo feminino em Olhão era de 850,60€; 
dos elementos do sexo masculino era de 938,38€; a média total era de 897,50€. 
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Gráfico 37. Ganho médio mensal dos/das trabalhadores/as por conta de outrem nos 
estabelecimentos por sexo, em Olhão, € (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, MTSSS/GEP, 
Quadros de pessoal, 2008-2017) 

 

 

Gráfico 38. População residente com 15 e mais 
anos de idade em Portugal, Algarve e Olhão (à data 
dos Censos 2011) e condição perante o trabalho, 
% (INE, Censos 2011) 

 

As freguesias de Pechão e Quelfes estão acima da média concelhia em termos de proporção de 
população ativa, ou seja, 60,9% e 61,8% respetivamente. Moncarapacho e Olhão apresentam valores 
mais próximos da média. Por outro lado, é na Fuseta que a proporção de população inativa (54,9%) 
é superior à ativa (45,1%). 
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No que concerne à população residente 
quanto à sua condição perante o trabalho, 
é possível observar que tanto no Algarve 
como em Olhão a proporção de população 
ativa era superior à média nacional.  

Os valores da região algarvia e do território 
olhanense são muito semelhantes, apesar 
da primeira apresentar 57,5% de ativos e 
42,5% de inativos, ao passo que no 
segundo a população ativa representa 
57,3% e a inativa 42,7%. 
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Gráfico 39. População residente com 15 e mais anos de idade nas freguesias do concelho de Olhão 
(à data dos Censos 2011) e Condição perante o trabalho, % (INE, Censos 2011) 

 

Quanto à composição da população inativa nos vários territórios pode concluir-se que ela é 
semelhante em termos de proporção dos vários públicos, embora com algumas diferenças. Por 
exemplo, em Olhão, regista-se um menor peso de reformados/as (55%), ao passo que representam 
59,2% no Algarve e 59% em Portugal. Também no concelho se observa apenas 15,2% de estudantes, 
15,4% na região e 16,7% no país. 

Os/as domésticos/as aparecem menos representados/as na região algarvia com 9,4%, enquanto a 
nível nacional ascendem aos 10,6% e no município aos 10,8%.  

Em termos de pessoas com incapacidade permanente para o trabalho, essas assumem maior 
importância no território olhanense, isto é, 5%. 

Gráfico 40. Estrutura da População Inativa, em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, Censos 2011) 

 

Ao nível das freguesias existem algumas particularidades no que concerne à população inativa. Os 
territórios da Fuseta, Moncarapacho e Olhão estão acima da média do concelho relativamente à 
população reformada com 59,3%, 59,7% e 56,8% respetivamente. Existem sensivelmente mais 
estudantes em Quelfes (19,3%) e em Pechão (16,5%). Os domésticos estão mais presentes na 
Fuseta (16,3%), em Moncarapacho (12,6%) e em Pechão (11,2%). Por outro lado, apenas em Quelfes 
se registam 6,6% de pessoas incapacitadas permanentemente para o trabalho, valor acima da média 
registada no município. 
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Gráfico 41. Estrutura da População Inativa nas várias freguesias do concelho de Olhão, % (INE, 
Censos 2011) 

 

O indicador seguinte, apesar de ser referente apenas aos anos dos Censos, é muito útil para 
perceber o poder de atratividade do mercado de trabalho de determinado território. Através dos 
dados disponibilizados conclui-se que a proporção de população residente que trabalha ou estuda 
fora do concelho aumentou em todos os contextos nos períodos analisados. No entanto, Olhão que 
em 1991 ficava posicionado em segundo lugar, melhor que a média nacional, foi o que mais terreno 
perdeu em 2001 e 2011, tendo registado 33,22%, enquanto a média nacional apontava para 29,43% 
e a regional para 21,03%. 

Gráfico 42. Proporção da população residente que trabalha ou estuda noutro município em 
Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, Censos 2011) 
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também o maior crescimento no período em análise. No extremo oposto estava a Fuseta, que 
reduziu essa proporção, situando-se nos 24,8% em 2011. Também na freguesia de Olhão e Quelfes 
se registaram decréscimos intercensitários, mas muito mais leves, totalizando 30% e 34,3%. 
Moncarapacho teve um aumento ligeiro, ficando-se pelos 30,2%, valor abaixo da média do concelho. 
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Gráfico 43. Proporção da população residente que trabalha ou estuda noutro município por 
freguesia do concelho de Olhão, % (INE, Censos 2011) 

 
 
 

2.4 Saldo natural de empresas no mercado de trabalho de Olhão  

Em termos da dinâmica de empresas no mercado de trabalho, denotam-se duas fases distintas: 

i. De 2008 a 2012, morreram mais empresas do que nasceram, fazendo com que o saldo natural 
fosse persistentemente negativo; 

ii. De 2013 a 2018, criaram-se mais empresas do que encerraram, tornando essa diferença 
positiva. Este facto foi particularmente evidente no ano de 2014, tendo decrescido até 2016 e 
voltado a ter um forte incremento até 2018. 

Em termos de forma jurídica é inequívoco que predominam a empresas em nome individual, algo 
que está em linha com os dados sobre a dimensão das empresas (ver Tabela 12). 

 
Gráfico 44. Saldo natural de empresas total e quanto à forma jurídica, em Olhão , nº (adaptado 

INE. Sistema de contas integradas das empresas, 2008-2018) 
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Quanto às taxas de natalidade (TNE) e mortalidade (TME) de empresas, os dados refletem 
basicamente a tendência identificada no gráfico acima, ou seja, durante o período da crise 
económica, que se fez sentir com grande intensidade até 2013, morreram mais empresas do que 
as que nasceram, situação que se inverteu após esse ano. 

Gráfico 45. Taxa de natalidade e mortalidade de empresas 
em Olhão, % (adaptado INE. Sistema de contas integradas das 
empresas, 2008-2018) 
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Em 2008, nasciam cerca de 148 
empresas por cada mil; em 2014 
esse valor passou para 210,4 e 
em 2018 representava 174. 

Quanto à taxa de mortalidade, em 
2008 morriam cerca de 157 por 
cada 1000 empresas, atingindo o 
valor mais alto de 183,5 em 2011, 
reduzindo-se para 127,5 em 
2018. 
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 2.5 
Poder de compra concelhio com tendência divergente face ao 
Algarve  

Por fim, de forma a obter um panorama mais abrangente, relativamente às condições económicas 
das famílias, optou-se por realizar uma análise aos rendimentos dos agregados fiscais no concelho 
relativamente aos vários escalões declarados. 

Através dos dados apresentados, verifica-se que houve uma redução na proporção de agregados 
que auferem menos de 5.000€ e entre este valor e menos de 10.000€, de 2015 a 2017, em todos 
os territórios em análise. 

Gráfico 46. Agregados fiscais em Portugal, Algarve e Olhão por Escalões de rendimento bruto 
declarado, % (INE, Estatísticas do Rendimento ao nível local com base na informação produzida 

pelo Ministério das Finanças - Autoridade Tributária e Aduaneira, 2015, 2016 e 2017) 
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15,2%. A realidade média nacional indica 12,7%. 

Ainda que se trate de um escalão superior, não deixa de ser preocupante que uma parte significativa 
dos agregados aufere entre 5.000 e 10.000€ por ano, ou seja, na prática dispõe de entre 416,67 e 
833,33€ brutos mensais para as suas despesas. Esta proporção situou-se nos 32,8% em Olhão, 
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32,1% no Algarve e 30% em Portugal, no ano de 2017. Assim, no concelho, quase 50% da população 
sobrevive com menos de 10.000€ anuais. 

Olhando para os que se encontram no escalão mais elevado, conclui-se que estão em menor 
proporção no território municipal, ou seja, 8,9%, enquanto na região atingem os 9,5% e a nível 
nacional os 12,4%. 

Ainda que os valores registados em Olhão estejam próximos da realidade regional, em alguns casos 
mais favoráveis, outros mais desfavoráveis, é inequívoco que o número de agregados familiares nos 
escalões mais baixos nos dois contextos é superior ao da média nacional. 

Corroborado pelos dados anteriores, denota-se que o poder de compra em Olhão é 
sistematicamente inferior ao do Algarve e do país. De facto, este tem vindo a divergir do mesmo ao 
longo da série temporal, uma vez que, em 2005 era mais próximo do nacional e em 2017 mais 
afastado. Apenas de 2015 para 2017 se registou uma ligeira melhoria de 80,8 para 81,13. 

Também a região Algarvia viu o seu poder de compra per capita perder terreno, passando de uns 
confortáveis 112,98, para o valor mais baixo de 95,17 em 2015. No entanto, de 2015 a 2017, 
ocorreu uma melhoria significativa, voltando a ficar muito próximo do valor médio nacional. 

Gráfico 47. Poder de compra per capita em Portugal, Algarve e Olhão (INE, 2005-2017) 
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❖ Síntese das dinâmicas socioeconómicas

- Aumento da taxa de atividade geral em 
Olhão, com destaque para Pechão e 
Quelfes. Esta tendência ocorreu 
essencialmente devido à progressiva 
inserção da mulher no mercado de 
trabalho. Por outro lado, assiste-se a uma 
quebra do indicador para a população 
jovem; 

- A partir de 2009/2010 denota-se uma 
incapacidade de renovação da população 
em idade ativa; 

- A crise económica provocou uma quebra de 
22,4% no pessoal ao serviço nos 
estabelecimentos em Olhão. No entanto a 
recuperação até 2018 foi mais forte 
traduzindo-se num aumento de 30,9%; 

- A retoma económica fez-se com algumas 
alterações estruturais nos setores de 
atividade e no mercado de trabalho, ou seja, 
a construção sofreu uma grave quebra, não 
conseguindo recuperar os seus valores 
pré-crise, bem como o setor das indústrias 
transformadoras;  

- As atividades relativas ao alojamento e 
restauração saíram reforçadas e as 
atividades administrativas e dos serviços 
de apoio ganharam terreno, bem como as 
de consultoria, científicas e similares. 
Assim, setores que exigem uma maior 
qualificação da mão-de-obra têm ganho 
uma maior importância no mercado de 
trabalho; 

- Tendo Olhão uma forte atividade piscatória, 
não é de surpreender que o sector da 
agricultura e pescas tenha mantido a sua 
importância como o terceiro maior 
empregador de 2008 para 2018; 

- O número de empresas que operam em 
Olhão foi fortemente agravado pela crise, 
levando a uma taxa de variação negativa de 
2008 a 2013, no valor de 19,3%. No 
entanto, até 2018 o indicador tem vindo a 
recuperar; 

- O tecido empresarial olhanense é 
composto por empresas com menos de 10 
pessoas ao serviço, sendo a sua proporção 
sempre superior a 97%; 

- Em termos de trabalhadores/as por conta 
de outrem ao serviço dos estabelecimentos 
em Olhão quanto ao sexo, conclui-se que 
os homens estão sempre em maioria, 
tendo sido no ano que a crise mais se 
agudizou, ou seja, 2013, que estiveram 
mais próximos, isto é 51,2% enquanto as 
mulheres representavam 48,8%, voltando a 
divergir até 2017; 

- Ao nível das qualificações, estas têm vindo 
a aumentar gradualmente, em especial a 
proporção de TCO com ensino secundário e 
superior, que no seu conjunto 
representavam 26,6%, em 2008, e 42,8%, 
em 2017; 

- Olhão regista os menores valores em 
termos de ganho médio mensal quando 
comparado com o Algarve e Portugal. Na 
prática, em 2017 ganhava-se menos 
70,70€ que na região e 235,80€ que no 
país; 
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- O ganho mensal feminino é sempre inferior 
ao masculino. Curiosamente, a diminuição 
do gap salarial a partir de 2015, foi em 
grande parte fruto de perda de rendimento 
dos homens, mais do que pelo aumento 
considerável das remunerações das 
mulheres; 

- Em 2011, em Olhão, a população ativa 
representa 57,3% e a inativa 42,7%. 

- A proporção de população residente que 
trabalha ou estuda fora do concelho 
aumentou em Olhão. Em 1991 era 19,42% 
e 33,22% em 2011; 

- Até 2013, morriam mais empresas do que 
as que nasciam, logo, a taxa de mortalidade 
era superior à natalidade, quadro que se 
inverteu após esse ano; 

- Houve uma redução na proporção de 
agregados que auferem menos de 5.000€ 
e entre este valor e menos de 10.000€, de 
2015 a 2017. 32,8% dos agregados fiscais 
em Olhão dispõe de entre 416,67€ e 
833,33€ brutos mensais para as suas 
despesas; 

- O poder de compra em Olhão é 
sistematicamente inferior ao do Algarve e 
de Portugal; 

- Devido à indisponibilidade de dados, não é 
ainda possível identificar os impactos da 
pandemia Covid-19 no mercado de 
trabalho. No entanto, as pessoas 
desempregadas inscritas no IEFP têm 
batido recordes desde março 2020. 
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03 
GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS  

Os grupos sociais vulneráveis são conjuntos de pessoas pertencentes a uma minoria que, por 
motivação diversa, tem acesso, participação e/ou oportunidade igualitária dificultada ou vetada, a 
bens e serviços universais disponíveis para a população. São grupos que sofrem os efeitos da 
exclusão, tanto material, social e psicologicamente, seja por motivos religiosos, de saúde, opção 
sexual, etnia, cor de pele, por incapacidade física ou mental, género, de entre outras.  

  

3.1 
Aumento dos casos de violência doméstica, maus-tratos e 
bullying associados a crianças e jovens 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Crianças7, criança é todo ser humano menor de 18 
anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo. A Convenção 
estabelece quatro pilares fundamentais, que se encontram relacionados com todos os outros 
direitos das crianças, a saber:  

- a não discriminação, que significa que todas têm o direito de desenvolver todo o seu potencial;  

- o interesse superior da criança deve ser uma consideração prioritária em todas as ações e 
decisões que lhe digam respeito;  

- a sobrevivência e desenvolvimento sublinha a importância vital da garantia de acesso a serviços 
básicos e à igualdade de oportunidades para que essas possam desenvolver-se plenamente;  

- o direito de opinião, que significa que a voz das crianças deve ser ouvida e tida em conta em 
todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos (direito à participação). 

Além disso, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens (CNPCJ) reconhece não somente 
o papel do pai e da mãe, mas também da sociedade em satisfazer as necessidades específicas das 
crianças, adotando um perfil mais responsável e de defesa do bem-estar e segurança das mesmas. 

 
7 Resolução da Assembleia da República n.º 20, de 26 de janeiro de 1990. 

A análise das pessoas em situação de vulnerabilidade social em Olhão divide-se em nove grupos: i) 

crianças e jovens em situação de perigo; ii) idosos/as; iii) deficientes ou com incapacidades; iv) pessoas 

desempregadas ou beneficiárias de apoios sociais; v) comunidade cigana; vi) vulnerabilidades nos bairros 

de habitação social; vii) população sem-abrigo; viii) desigualdades e violência doméstica; ix) famílias 

unipessoais, monoparentais e com indivíduos a cargo. 
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As três necessidades perfazem diversas dimensões, procurando abranger a criança, bem como ao 
mundo que a rodeia.  

As necessidades de carácter físico-biológico referem-se às condições que devem cumprir-se para 
garantir a subsistência e um desenvolvimento físico saudável (p. ex., saúde, alimentação, 
vestuário…). As carências cognitivas dizem respeito às condições que se devem facultar para que as 
pessoas possam conhecer e estruturar as experiências do mundo que as rodeia (p. ex., estimulação 
sensorial/física e a compreensão da realidade). As necessidades sociais e emocionais prendem-se 
com as condições que se devem cumprir para que os indivíduos tenham um desenvolvimento 
afetivo adequado e adaptado às circunstâncias do meio envolvente8.  

Em Olhão, cerca de 21% da população estimada em 2018 era composta por crianças e jovens até 
os 19 anos de idade, valor superior à região e ao país.  A taxa de mortalidade infantil (4,7%) também 
se situava acima de ambos os contextos comparados. Por outro lado, a taxa bruta de natalidade 
(9,5%) era menor do que a percentagem identificada no Algarve, mas maior do que a de Portugal.  

Tabela 14. Síntese de caracterização demográfica de Olhão, do Algarve e de Portugal, % e nº (INE, 
2018) 

 Olhão Algarve Portugal 
População residente (n.º) 44 607 438 864 10 276 617 

Pessoas de 0-19 anos (%) 21% 20% 19% 

Nados-vivos (n.º) 425 4 334 87 020 

Taxa de mortalidade infantil (%) 4,7% 4,2% 3,3% 

Taxa Bruta de Natalidade (%) 9,5% 9,9% 8,5% 

É certo que os cuidados inadequados ou omissos às necessidades das crianças dão lugar a 
diferentes formas de risco e perigo. “Nessas situações, a protecção à infância e juventude converte-se 
numa tarefa que, por imperativo legal, compete ao conjunto da sociedade e aos cidadãos que a integram”. 
Por essa razão, é importante ter em conta os dados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ), por forma a traçar um panorama acerca dos problemas que afetam esta classe etária no 
concelho e perceber quais as ameaças a que estão mais expostas. São dados importantes para criar 
perfis de exclusão social local, pese embora estejam muitas vezes associados a situações 
cumulativas de pobreza e de exclusão social. 

 
8 Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças: Guia de orientações para os profissionais da acção social na abordagem de situações 

de maus tratos e outras situações de perigo. Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, s/d. 
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Tabela 15. Entrada de processos na CPCJ em Olhão entre 
2016 e 2019, nº (Relatórios anuais CPCJ/Olhão) 

 
2016 2017 2018 2019 

Transitados 392 279 240 217 

Instaurados: 
 

Novos processos 187 239 197 234 

Recebidos de outras CPCJ 8 5 16 3 

Reabertos 72 66 56 61 

  659 589 509 515 

 

Tabela 16. Problemáticas sinalizadas associadas aos novos processos, recebidos de outras 
CPCJ/Olhão e reabertos entre 2016 e 2019 (Relatórios anuais CPCJ/Olhão) 

 
2016 2017 2018 2019 

Exposição a comportamento que pode afetar o bem-estar e 
desenvolvimento da criança 

13 35 19 6 

Violência doméstica 46 87 66 85 
Maus-tratos físico e psicológico 22 12 14 26 
Negligência 69 75 50 56 
Criança/jovem assume comportamentos que afetam seu bem-estar 
sem que o pai ou a mãe interfiram 42 51 58 14 

Abandono, Absentismo ou Insucesso escolar 48 50 38 34 
Consumos (droga, álcool…) 4 - 5 6 
Abuso/aliciamento sexual, pornografia infantil 4 - 3 - 
Bullying 3 - 2 13 
Comportamentos graves antissociais e/ou indisciplina - - - 50 
A criança está aos cuidados de terceiros em simultâneo com o não 
exercício pelo pai e mãe das suas responsabilidades parentais - - - 1 

Ausência permanente de suporte familiar ou outro - - - 1 
Outras situações de perigo 3 - - - 
Não aplicáveis 15 - - - 

 

Ao nível das problemáticas, notam-se que estas são muito variadas. As situações mais sinalizadas 
nos processos e recorrentes em todos os anos são: i) a exposição da criança a comportamento que 
pode afetar o seu bem-estar e desenvolvimento; ii) a violência doméstica; (iii) os maus-tratos físicos 
e psicológicos; iv) a negligência; v) a criança/jovem assume comportamentos que afetam seu bem-
estar sem que o pai ou a mãe interfiram; vi) o abandono, absentismo ou insucesso escolar. 

A análise dos últimos quatro anos 
dos relatórios da CPCJ de Olhão 
revelam uma diminuição do 
número de processos, conforme 
pode ser visto na tabela seguinte. 
De 2016 para 2017, os casos 
reduziram cerca de 11,9% e, para 
2018, em torno de 15,7%. Em 
2019, voltaram a aumentar, 
porém, com uma menor 
percentagem – 515 casos, mais 
1,1% do que no ano anterior.  
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De acordo com o gráfico seguinte, que compara as diversas situações entre o ano de 2018 e 2019, 
notam-se diversas oscilações.  

Quanto aos casos que sofreram acréscimos entre períodos, destacam-se a violência doméstica que 
apresentava o maior número de entre as ocorrências em 2019, passando de 66 para 85 processos, 
o que representa um aumento de 28%. De acordo com o Relatório da CPCJ do respetivo ano, 66% 
das sinalizações envolvem crianças entre a 1ª e 2ª infância. Os maus-tratos físicos e psicológicos 
demonstraram uma subida acentuada de 85% – de 14 para 26 casos, bem como o bullying que 
registou apenas 2 ocorrências em 2018, evoluiu para 13 no ano seguinte. Acerca deste último, os 
contributos a partir do Fórum temático ‘Grupos Vulneráveis’ revelam que esse acréscimo decorre 
de uma maior consciencialização das crianças e jovens sobre essa problemática que, por sua vez, 
desencadeou mais denúncias. Além disso, a negligência registou 56 ocorrências em 2019, o que 
equivale a um pequeno aumento face ao ano anterior (50), assim como os consumos de drogas e 
álcool de 5 casos para 6.  

Por outro lado, algumas situações sofreram reduções importantes no período. O abandono, 
absentismo e insucesso escolar marcou 34 casos em 2019, menos 4 que no período anterior. Essa 
diminuição pode ser atribuída aos projetos de incentivo que tem sido desenvolvido no contexto 
escolar, como foi referido no fórum temático. As situações em que as crianças e jovens assumem 
comportamentos perigosos reduziu de forma considerável – de 58 para 14 ocorrências, mas em 
contrapartida emergiram os valores elevados de comportamentos graves antissociais e/ou indisciplina 
por parte da criança (50).  Por fim, a exposição das crianças a comportamentos nocivos também tem 
vindo a diminuir, passando de 19 para 6 situações.   
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Gráfico 48. Problemáticas mais sinalizadas nos processos da CPCJ/Olhão (adaptado Relatórios 
CPCJ/Olhão) 

 

No entanto, é certo que essas problemáticas atingem de forma desigual os diferentes grupos 
etários e, por essa razão, é importante desenvolver uma análise mais detalhada. A CPCJ de Olhão 
acompanhou 509 crianças e jovens até os 21 anos em 2018 e 515 em 2019, dos quais 4 
apresentavam alguma deficiência. A tabela seguinte permite ter uma noção das tipologias mais 
recorrentes por idade nos respetivos anos. 

As situações presentes em todos os escalões são os diferentes níveis de negligência (saúde, 
educação…), a exposição da criança a comportamentos comprometedores da sua integridade e as 
ocorrências de violência doméstica. Contudo, conforme o indivíduo cresce são acrescentadas novas 
tipologias de risco, com maior presença dos casos em que o jovem assume comportamentos 
nocivos para o seu bem-estar e desenvolvimento, assim como as ações graves antissociais e/ou 
indisciplina e o absentismo escolar.  
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Tabela 17. Crianças e Jovens acompanhados/as pela CPCJ de Olhão em 2018 e 2019, por idade e problemática (adaptado Relatórios CPCJ/Olhão) 
 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
0-2 anos 3-5 anos 6-8 anos 9-10 anos 11-14 anos 15-17 anos 18-21 anos 

Negligência ao nível da saúde, educação, psico-afetivo… 10 10 7 15 9 12 4 10 19 11 7 12 4 2 
Comportamentos graves anti-sociais e/ou indisciplina e outros comportamentos     1 4 3 4 15 13 7 23 2 1 
Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e 
desenvolvimento da criança 9 4 12 9 16 8 5 4 20 12 4 6 2 1 

Violência doméstica 1 7 6 4 4 10  6 4 8 3 3  2 
A criança assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento 
sem que o pai e a mãe se oponham de forma adequada 

    2 1 2 1 23 12 29 19 9 6 

Absentismo escolar       1 1 4 1 17 6 7 4 
A criança está aos cuidados de terceiros em simultâneo com o não exercício pelo pai e 
mãe das suas responsabilidades parentais 

1 1 1 1    2 2 3 2 3  1 

Bullying          3 1 1  1 
Abandono escolar         1 1 3 2 1 1 
Consumo de bebidas alcoólicas por parte dos cuidadores 1 1 2 2  1         

Consumo de estupefacientes        1  1 1 1 1 1 
Consumo de bebidas alcoólicas       1 1   2 2   

Castigos corporais que afetem o bem-estar a integridade da criança        1 1 1  1   

Consumo de estupefacientes por parte dos cuidadores  2  1           

Ofensa física (dentro ou fora do contexto de violência doméstica)      1   1   1   

Depreciação/humilhação/discriminação        1 1   1   

Mau-trato físico       1 1 1    1  

Violência ou outro ato sexual           1 1   

Ausência permanente de suporte familiar ou outro             2 1 
Mendicidade     1   1       

Outras situações de perigo 2  3  4  2      1  

Crianças e jovens não acompanhados         2  1    

Ausência temporária de suporte familiar ou outro     1        1  

Mau-trato psicológico ou indiferença afetiva       1        

A criança está abandonada ou entregue a si própria             1  

Insucesso escolar           1    

Situações de Perigo em que esteja em causa o Direito à Educação             1  
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Tendo em conta a complexidade de cada período etário, apresentam-se algumas considerações, 
com destaque para as tipologias de risco que surgem com o avançar da idade.  

- Na primeira infância, 0-5 anos, além das situações de negligência e exposição, muito presentes 

neste período etário, identificam-se os casos de consumo de bebidas alcoólicas e 

estupefacientes por parte dos cuidadores; 

- Dos 6 aos 8, notam-se ocorrências em que a criança assume comportamentos que afetam o 

seu bem-estar sem a oposição do pai e da mãe, bem como as graves ações antissociais e/ou 

indisciplina. Além disso, acrescem os casos de ofensa física, ausência temporária de suporte 

familiar e mendicidade; 

- Dos 9-10, acumulam-se às situações de comportamentos prejudiciais a partir da criança/jovem, 

os casos de absentismo escolar, de maus-tratos físicos e psicológicos e de consumo de bebidas 

alcoólicas e estupefacientes por parte não somente dos cuidadores, mas também do próprio; 

- Dos 11 aos 14, observa-se o surgimento dos casos de abandono e absentismo escolar, de 

crianças não acompanhadas pelo pai, mãe ou cuidadores, de bullying e de contextos de 

depreciação, humilhação e discriminação da criança; 

- Dos 15 aos 17, para além das ocorrências de negligência e exposição do/a jovem à contextos 

perigosos, somam-se ainda os comportamentos e vícios nocivos por parte do/a próprio/a, as 

situações de violência ou outro ato sexual, o bullying, e o abandono, absentismo e insucesso 

escolar; 

- Dos 18 aos 21, reduz significativamente o peso das situações de negligência e exposição dado 

o nível de independência adquirido pela idade, mas permanecem os casos de comportamento e 

vícios prejudiciais por parte do/a próprio/a jovem, e o abandono e insucesso escolar. Surgem 

ainda as ocorrências da ausência temporária ou permanente de suporte familiar, as situações 

em que esteja em causa o Direito à Educação, o bullying e os maus-tratos físicos. 

No que toca às principais entidades sinalizadoras, esses são a autoridade policial, o estabelecimento 
de ensino, o pai/mãe e familiares, a CPCJ e o Ministério Público. Por outro lado, é importante 
mencionar também as ‘situações sem informação’ que dizem respeito às denúncias anónimas.  
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Tabela 18. Entidades sinalizadoras nos processos da CPCJ em Olhão (Relatórios anuais 
CPCJ/Olhão)  

% nº nº nº  
2016 2017 2018 2019 

Atendimento dos serviços da Segurança Social - - 1 - 
Vizinhos e particulares 1 - 3 - 
Rendimento Social de Inserção (RSI) - Comissão Local de Acompanhamento 4 - 6 5 
Sem informação 13 37 28 34 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 1 11 2 4 
Ministério Público 2 17 27 7 
Estabelecimento de saúde 8 12 9 12 
Pai/mãe e família 8 24 18 15 
CPCJ 6 38 13 18 
Estabelecimento de ensino 30 65 64 59 
Autoridade policial 27 103 83 148 
Próprio  - 1  - 2 
Projetos comunitários  - -   - 2 
Instituição de acolhimento        1 

Finalmente, ao nível dos apoios sociais destinados às crianças e jovens, o Gráfico 49 revela que o 
abono de família teve os seus maiores valores em 2008, 2009 e 2010, período da crise financeira 
no país. No entanto, observa-se o quarto maior montante no ano de 2018, que coincide com o 
período de subida da taxa bruta de natalidade no concelho (ver Gráfico 20).  

Gráfico 49. Abono de família para crianças e jovens da Segurança Social, valor em milhares de €  
(MSST/Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade - IIES, 2005-2018) 
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3.2 
Tendência de aumento das pessoas idosas a viverem sós em 
territórios isolados 

A população idosa constitui um grupo muito vulnerável a situações de pobreza e exclusão social, 
uma vez que o envelhecimento em Portugal é crescente, e acarreta diversas dificuldades. De forma 
geral, os indivíduos que se inserem na faixa etária com 65 anos ou mais caracterizam-se por 
limitações de vários níveis – parcos rendimentos auferidos face às despesas, baixa escolaridade, 
condições precárias de alojamento, privação material e falta de acesso a serviços de saúde.  

De 2011 a 2015, a população do concelho registou um aumento, ainda que ligeiro, porém, de 2015 
a 2019, este crescimento inverteu-se, sendo que desde então a população tem vindo a sofrer um 
decréscimo gradual e constante. No que diz respeito à população com menos de 15 anos, esta tem 
vindo a decrescer de forma sistemática desde 2011, representando, em 2019, 15,3% da população 
total do município. Também as pessoas com idades entre os 15 e os 64 anos têm vindo a diminuir, 
sendo que representavam 65,4% da população total em 2011 e 58,0% em 2019 (ver Gráfico 3). No 
entanto, relativamente ao grupo com 65 e mais anos, esta tendência tem sido no sentido oposto, 
sendo que em 2011 contabilizava 8022 indivíduos, cerca de 17,9% no total da população e, em 2019, 
20,4%.  

Estes dados vêm confirmar a necessidade de apoios e estratégias direcionados a esta população, 
principalmente pelo seu peso relativamente às outras faixas etárias e por todas as complicações 
que advém desta tendência de envelhecimento.  

De acordo com os gráficos seguintes, nota-se que o índice de dependência de idosos em 2018, ou 
seja, o número de idosos/as por cada 100 pessoas em idade ativa era mais elevado na Fuseta (45,7) 
e mais baixo em Quelfes (20). Com a mesma tendência, o índice de envelhecimento, era novamente 
maior na Fuseta, tendo cerca de 260,7 por cada 100 jovens. Este indicador, quando analisado em 
relação ao sexo, mostra que existiam 308,8 mulheres idosas por cada 100 jovens e um valor bem 
inferior de homens, 213,5%. De modo geral, estes dados chamam a atenção, uma vez que evidencia 
uma concentração de residentes com 65 anos ou mais, face a população entre os 15-64 anos em 
um determinado território do concelho.  
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Gráfico 50. Índice de dependência de idosos/as e de envelhecimento em Olhão por freguesia, nº 
(INE, 2018) 

 
 

Por outro lado, este último índice em Quelfes apresentava valores bastante mais baixos, com cerca 
de 71 idosos/as, sendo a única freguesia com menos pessoas acima dos 65 anos do que jovens, 
tornando-se um indicador bastante positivo relativamente ao concelho. Outro dado relevante é que 
em todas as freguesias, exceto a de Pechão, o índice de envelhecimento era superior nas mulheres 
comparativamente aos homens.  

Os gráficos seguintes demonstram a taxa de risco de pobreza antes e após as transferências sociais 
por ciclo etário em Portugal. Segundo a definição do INE, essas transferências incluem pensões 
provenientes de planos individuais, privados ou públicos (prestações de velhice e sobrevivência) e 
outras transferências sociais relativas a família, educação, habitação, doença/invalidez, 
desemprego, combate à exclusão social. 

Gráfico 51. Taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais em Portugal, % (PORDATA. 
Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, 2005-2017) 
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Gráfico 52. Taxa de risco de pobreza após as transferências sociais , % (PORDATA. Inquérito às 
Condições de Vida e Rendimento, 2005-2017) 

 

A partir dos gráficos acima, é possível concluir que a taxa diminuiu significativamente após as 
transferências sociais em todos dos grupos, mas com maior ênfase nas pessoas dos 65 anos ou 
mais anos. Antes dos apoios do Estado, as pessoas idosas apresentavam taxas consideravelmente 
mais elevadas do que os restantes, contudo, após as transferências essa diferença deixa de se 
verificar. Outro dado relevante é que após as transferências sociais, entre 2005 e 2017, a taxa de 
risco de pobreza deste grupo apresentou um decréscimo bastante evidente, embora com alguns 
períodos com pequenos aumentos, passando de 26,1% para 17,7%.  

Relativamente às pensões de aposentação (Gráfico 53), reforma e outras, o panorama nacional 
evidencia mais uma vez a tendência de envelhecimento, sendo que em 2012 havia cerca de 1,1 
indivíduos a receber pensões da Caixa Geral de Aposentações por cada 1 indivíduo que descontava, 
havendo um crescimento gradual até 2019, ano em que passam a existir cerca de 1,5 indivíduos a 
receber pensões da CGA por cada pessoa que descontava.  

Gráfico 53. Pensões de aposentação, reforma e outras por 
subscritor da Caixa Geral de Aposentações (CGA) em Portugal 
e Olhão, nº (PORDATA. CGA/MTSSS 2012-2019)  

 

Como referido anteriormente e de acordo com os gráficos apresentados é possível perceber que a 
população idosa é bastante vulnerável e representa, cada vez mais, uma grande parte da população 
do país e do concelho. Assim, a Segurança Social tem prestações destinadas exclusivamente a este 
grupo de pessoas, como é o caso das pensões de velhice. Essa pensão consiste num valor pago 
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mensalmente, destinado a proteger os/as beneficiários/as do regime geral de Segurança Social, na 
situação de velhice, substituindo as remunerações de trabalho9. 

Relativamente a esta prestação, como demonstrado no Gráfico 54, o número de indivíduos a 
receber este benefício em Olhão aumentou de 6251, em 2005, para 7750, em 2016. Durante este 
período, a tendência de crescimento foi apenas interrompida entre 2013 e 2015, tendo ocorrido 
uma ligeira diminuição. A partir de 2016, verifica-se uma descida do número de pensionistas por 
velhice que totalizavam 7716 em 2018.  

Quanto ao valor médio anual da prestação por beneficiário/a, observa-se um aumento de 35,5% 
entre 2005 e 2018, em que esta passou de 4.055€ para 5.493€. A título comparativo, neste último 
ano em análise, esse benefício apresentou uma média anual de 6.289€ para Portugal e 5.657€ para 
o Algarve. 

Gráfico 54. Pensionistas por velhice em Olhão, 
nº (MSST/IIES, 2005 a 2018) 

Gráfico 55. Valor médio anual da pensão de 
velhice em Olhão, € (MSST/IIES, 2005 a 2018) 

  
Por outro lado, não são somente as limitações financeiras que vulnerabilizam esta população. É do 
conhecimento geral que o envelhecimento acarreta certas dificuldades, entre as quais figuram 
problemas a nível auditivo e comunicativo, cognitivo (memória e concentração) e motor (dificuldades 
em andar/subir escadas). Estes representam, em muitos casos, um deterioramento substancial da 
sua qualidade de vida. O gráfico seguinte comprova estas evidências, sendo que em Olhão, a 
população residente com 64 e mais anos e portadora de pelo menos uma dificuldade, ascende aos 
40% em todas as freguesias, atingindo mesmo 50,6% em Pechão. Estes dados reforçam a ideia de 
que as pessoas idosas são um grupo vulnerável que requer cuidados especializados e focalizados 
nas suas necessidades específicas, de forma a poderem ter melhores condições de vida. 

 

 

 

 

 
9 Conceito e regras de atribuição: pensão de velhice. http://www.seg-social.pt/pensao-de-velhice. 
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Gráfico 56. População residente com pelo menos uma dificuldade em Olhão, por freguesia e grupo 
etário, nº (INE/Censos 2011) 

 

Além disso, diversos idosos/as estão a viver em territórios isolados do concelho e, por vezes, de 
forma cumulativa, encontram-se sozinhos/as. Dados de 2020, relativos ao município de Olhão, 
revelam um total de 234 residentes com 64 e mais anos nestas condições, acompanhados pela 
Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP). A GNR tem apoiado 
cerca de 191 idosos/as, dos quais 138 estão completamente sozinhos/as, enquanto a PSP tem 
acompanhado em torno de 43 pessoas.  

Tabela 19. População idosa isolada acompanhada pela GNR e PSP de Olhão (GNR/Casa do Povo; 
PSP, 2020) 

  
Nº de pessoas idosas 

acompanhados 
 GNR PSP 

Moncarapacho e Fuseta 100 - 

Quelfes 23 21 

Olhão 3 21 

Pechão 12 1 

 138 43 
 

Os dados dos Censos de 2011, relativos às famílias 
unipessoais compostas por indivíduos com 64 e mais 
anos, demonstram certa compatibilidade com os 

supramencionados, na medida em que era na Fuseta e em Moncarapacho que se verificava a maior 
concentração de pessoas idosas a viverem sós. Por outro lado e em oposição, Olhão também surgia 
com valores elevados, tendo em conta que o indicador se trata do isolamento social, não territorial.  
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Ao nível das freguesias, segundo a 
tabela abaixo, Moncarapacho e Fuseta 
apresenta o maior número de pessoas 
com 64 e mais anos nestas 
circunstâncias (100), enquanto Pechão 
detém o menor valor (13). Com valores 
intermediários, está Quelfes com 44 
idosos/as acompanhados/as e Olhão 
com 24.  
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Gráfico 57. Proporção de famílias clássicas unipessoais de pessoas com 64 e mais anos de idade 
em Portugal, Algarve e Olhão, por freguesia, % (INE, Censos 2011) 

 

Finalmente, outra tendência é o crescimento do número de pessoas com mais de 75 anos, fruto do 
progressivo aumento da esperança média de vida, que em 2018 era de 81,5 anos. Em Olhão, em 
2019, este índice era de 47,4, o que indica que havia cerca de 47 indivíduos com mais de 75 anos 
por cada 100 pessoas com mais de 65 anos. Apesar deste indicador não ter sofrido alterações 
significativas nos últimos anos, demonstra que os indivíduos permanecem na ‘categoria’ de idoso/a 
mais tempo, requerendo, por isso, apoios de forma mais prolongada e a implementação de 
estratégias a longo prazo. 

Em relação às freguesias, Pechão era a que apresentava um menor índice (40,8) e Olhão o maior 
valor (49,1). Analisando este indicador por sexo, verifica-se que o mesmo acompanha a tendência 
relativa à esperança média de vida que, em 2018, era de 78,3 anos para os homens e 84,5 anos 
para as mulheres. Em todas as freguesias, o índice de longevidade é superior nas pessoas do sexo 
feminino. 

Gráfico 58. Índice de longevidade em Olhão, por freguesia e Sexo, nº (INE/Censos 2011) 

 
 

 

 

3.3 
Significativa percentagem de pessoas com muita dificuldade em 
realizar funções básicas, como andar, ver, ouvir… 

Um dos fatores de risco de exclusão social mais relevante é o das dificuldades variadas que geram 
limitações à autonomia individual. Como um problema transversal a todos os grupos 
socioeconómicos e etários, as incapacidades ou deficiências têm um especial impacto na população 
idosa e nas pessoas de baixos rendimentos.  
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Tendo em atenção as especificidades deste grupo vulnerável, foi publicada a Lei n.º 38/2004 – ‘Lei 
de Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa 
com Deficiência’ – que considera a “pessoa com deficiência aquela que, por motivo de perda ou 
anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções 
psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os factores do 
meio, lhe limitar ou dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais 
pessoas.” 

A Lei de Bases tem por referência diversos princípios, tais como, a singularidade, a cidadania, a não 
discriminação, a autonomia, a participação e outros, que em conjunto buscam a realização de uma 
política global, integrada e transversal de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da 
pessoa com deficiência, através da: 

- Promoção da igualdade de oportunidades, no sentido de que a pessoa com deficiência disponha 
de condições que permitam a plena participação na sociedade; 

- Promoção de oportunidades de educação, formação e trabalho ao longo da vida; 

- Promoção do acesso a serviços de apoio; 

- Promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de barreiras e da adoção de 
medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência. 

No município de Olhão existiam um total de 1.929 residentes com 15 ou mais anos com algum tipo 
de dificuldade em 2011, por exemplo, não conseguiam ver, ouvir, andar, memorizar e outras. Isso 
perfaz cerca 4,3% desta população. De acordo com o gráfico e tabela seguintes, no concelho 
destacavam-se as pessoas com limitações para tomar banho ou vestir-se sozinho/a (1,19%), 
problemas de memória e concentração (0.96%) e em andar e subir escadas (0,89%). Com valores 
mais reduzidos estavam as restrições em compreender outros ou fazer-se compreender (0,59%), 
ouvir (0,32%) e ver (0,29%). 

Ao nível das freguesias, as problemáticas seguiam, de certa forma, a mesma tendência 
supramencionada. No entanto, Fuseta e Moncarapacho registaram valores superiores ao município 
para todas as dificuldades. Isso justifica-se pelo facto de que, segundo os Censos de 2011, ambas 
as freguesias possuíam as maiores percentagens de população com 64 e mais anos face ao número 
de residentes, em torno de 28% e 23% respetivamente. Para fins de comparação, no mesmo ano, 
cerca de 18% da população total do município era idosa. Por outro lado, a freguesia de Olhão 
apresentou dados semelhantes ao concelho, enquanto as demais marcaram percentagens 
inferiores. 
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Gráfico 59. Proporção da população residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades face 
a população total em Olhão, % (INE, Censos 2011) 

 

Tabela 20. População residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades em Olhão, por 
tipo de dificuldade, nº (INE, Censos 2011) 

Ver Ouvir Andar ou subir 
degraus 

Memória ou 
concentração 

Tomar banho ou 
vestir-se sozinho/a 

Compreender outros 
ou fazer-se 

compreender 
133 145 406 437 542 266 

Um olhar mais atento para a tabela abaixo revela que os valores são bastante superiores, se 
ampliada a contagem para as pessoas que têm muita dificuldade em realizar certas funções, ainda 
que estas não estejam de todo comprometidas. O número total cresce para os 13.044 indivíduos, 
cerca de 29% da população em 2011.  

Quanto ao grau da limitação e a condição perante ao trabalho, eram as pessoas reformadas, 
aposentadas e pensionistas que detinham as maiores percentagens de entre as situações 
analisadas, representando 66% daqueles com muita dificuldade e 63% dos que não conseguiam 
exercer suas capacidades. O grupo de incapacitados/as permanentes para o trabalho apresentavam 
valores bem inferiores, com ênfase nos indivíduos com suas funções comprometidas inteiramente 
(15%). Ressalta-se ainda que, no caso dos/as reformados/as e de incapacitados/as, as principais 
dificuldades eram: andar ou subir degraus, memorizar/concentrar, tomar banho ou vestir-se 
sozinho/a e compreender outros ou fazer-se compreender.  

Quanto às pessoas desempregadas, ainda que essas situações tivessem menor expressividade, 
revelam uma sobreposição de vulnerabilidades, tendo em conta a dificuldade desta população em 
encontrar um emprego. Segundo o relatório do Ministério da Solidariedade e Segurança Social10, a 

 
10 O Emprego das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade - uma abordagem pela igualdade de oportunidades. Gabinete de Estratégia 

e Planeamento. Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. João Gonçalves (coord.), 2012.  
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integração da pessoa com deficiências ou incapacidade no mercado de trabalho é atualmente 
entendida como um fator decisivo para a inclusão social, independência económica e consequente 
valorização e realização pessoal destes cidadãos.  

Tabela 21. População residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades, por tipo e grau 
de dificuldade e condição perante o trabalho (INE, Censos 2011) 
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Ver 3761 133 256 3 2020 88 209 15 

Ouvir 1927 145 62 9 1408 82 75 18 

Andar ou subir degraus 3140 406 66 0 2269 312 235 60 

Memória ou concentração 1920 437 78 23 1249 252 168 64 

Tomar banho ou vestir-se sozinho/a 1095 542 9 1 868 431 106 77 
Compreender outros ou fazer-se 
compreender 1201 266 38 7 813 159 132 58 

 
É importante mencionar que o aumento das pessoas com 64 e mais anos em Olhão nos últimos 10 
anos (ver Tabela 3) tem influência direta sobre os números e as tipologias de dificuldades, como 
analisado no ponto anterior. Entretanto, este não é o único grupo etário que apresenta pessoas com 
limitações de diferentes dimensões. Em 2011, segundo o Gráfico 56, 3,1% dos residentes entre os 
0-14 anos e 10,8% dos indivíduos entre os 15-64 anos tinham pelo menos uma dificuldade.  

Quanto aos apoios sociais, destaca-se o subsídio mensal vitalício, uma prestação destinada a 
pessoas que apresentem alguma deficiência física, orgânica, sensorial, motora ou mental, que lhes 
impeça de assegurar a subsistência pelo exercício de uma atividade profissional. De acordo com o 
gráfico abaixo, os valores e o número de beneficiários/as oscilaram no período em análise, atingindo 
os máximos em 2013 e 2016. Contudo, nota-se uma quebra acentuada em 2017, devido a criação 
da Prestação Social para a Inclusão, em que uma parte dos apoiados pelo Subsídio Vitalício migraram 
para o novo benefício.  
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Gráfico 60. Subsídio mensal vitalício em Olhão, por beneficiários/as e valor em milhares de € 
(MTSSS/IIES, 2005-2017) 

 

Outro apoio é o subsídio de assistência de 3ª pessoa, destinado a crianças ou adultos com deficiência 
que necessitam de acompanhamento permanente. É possível verificar pelos gráficos que, apesar de 
inconstantes, os valores em milhares de euros estão num processo ascendente, duplicando de 42, 
em 2005, para 84, em 2018, enquanto, no mesmo período, os beneficiários/as registaram um 
aumento, mas não tão acentuado – de 47/47 para 67/67 de beneficiários/as e descendentes ou 
equiparados no início do período.   

Gráfico 61. Subsídio de assistência de 3ª pessoa, valor em milhares de € e número de 
beneficiários/as (MTSSS/IIES, 2005-2018) 
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indivíduos.  A perda do emprego acarreta uma desvalorização do estatuto social, apresentando-se 
como um fator potenciador de exclusão. Por outro lado, o desemprego resulta também na 
diminuição ou quebra total de rendimentos e poder de compra, originando, por vezes, situações de 
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pobreza. O conceito de ‘desempregado’, segundo o IEFP11, refere-se ao “candidato inscrito num 
Centro de Emprego, que não tem trabalho, procura um emprego como trabalhador por conta de 
outrem, está imediatamente disponível e tem capacidade para o trabalho”. 

Relativamente as pessoas desempregadas inscritas no IEFP no concelho de Olhão, apresentados 
no gráfico seguinte, é de notar que: 

i. Entre o ano de 2005 e o ano de 2008, este número manteve-se mais ou menos estável, 
apresentando valores entre 1470 e 1540;  

ii. A partir de 2008 até 2013, os inscritos por motivo de desemprego no IEFP no concelho 
aumentaram de forma significativa, passando de 1470 para 3593, um acréscimo de 144%. Este 
foi o período em que mais se fizeram sentir os impactos da crise financeira internacional; 

iii. A partir de 2013 até fevereiro de 2020, a tendência inverteu-se, sendo que houve uma quebra 
de cerca de 68,6% no número de desempregados inscritos no IEFP, resultado da retoma 
económica do país e da região; 

iv. Entre fevereiro e maio de 2020, volta a verificar-se uma subida que, nesse período, registou um 
aumento de 54,6%, totalizando 1744 pessoas em situação de sem emprego. Esta tendência 
crescente está associada à pandemia da Covid-19.  

v. Em junho, nota-se um ligeiro decréscimo no número registos no IEFP, cerca de 2,75%, passando 
de 1744 para 1696. 

Gráfico 62. Pessoas desempregadas inscritas no IEFP em Olhão, nº (IEFP, 2005-2020) 

 

 

Analisando o número de desempregados inscritos no IEFP no concelho de Olhão por idade, percebe-
se que, entre o ano de 2005 e o ano de 2020 ocorreram várias alterações, com destaque para as 
seguintes: 

- Em 2005, a faixa etária com menor número de pessoas nesta situação inscritas no IEFP era a 
dos 55 e mais anos (227), porém, em 2020, passou a ser os indivíduos com menos de 25 anos 

 
11 Instituto do Emprego e Formação Profissional. Estatísticas – Metainformação. 
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(131). Entretanto, ao analisar os dados de junho de 2020, nota-se que a percentagem de jovens 
sem emprego representava cerca de 11,7% (199) do total de registos (1696).  

- A faixa etária entre os 35 e os 54 anos, apresenta o maior número de desempregados inscritos 
no IEFP, em todos os anos de análise, sendo que com uma tendência crescente entre 2005 e 
2013, ano em atingiu o pico com 1749 nesta situação. De 2013 a junho de 2020, esta tendência 
inverteu-se, verificando-se um decréscimo para 721. Contudo, entre os meses de fevereiro e 
junho de 2020, a tendência volta a ser crescente, com uma subida de cerca de 53%; 

- O número pessoas em situação de desemprego apresentava, nos últimos anos, melhorias, com 
uma acentuada diminuição, especialmente a partir de 2013 e 2014. Contudo, desde fevereiro 
de 2020, é possível verificar uma tendência crescente em todas as faixas etárias, exceto em 
junho, provavelmente devido ao efeito sazonalidade. Este agravamento está relacionado com a 
pandemia da Covid-19, que tem afetado de forma muito expressiva a economia e o mercado de 
trabalho. 

Gráfico 63. Pessoas desempregadas inscritas no IEFP em Olhão, por idade, nº (IEFP, 2005-2020) 

 
Nos últimos anos, o desemprego associado à população jovem tem sido alvo de atenção e 
intervenções, com medidas voltadas principalmente para os que não trabalham, estudam ou 
frequentam formações, denominados como jovens ‘nem-nem’ ou ‘NEET’ (not in employment, 
education or training). Tendo em conta essa tendência, em 2013, foi implementado o Programa 
Garantia Jovem (Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2013, de 31 de dezembro)12, que se 
configura como um compromisso de promover num prazo máximo de 4 meses após o jovem sair 
do sistema de ensino ou do mercado de trabalho, uma outra oferta de emprego, de continuação dos 
estudos, de formação profissional ou de estágio.  

Dados recentes do INE ao nível nacional (segundo trimestre de 2020) revelam que 12,8% das 
pessoas entre os 15-34 anos se encontram numa situação de NEET13. Esse contexto é reflexo da 

 
12 https://www.garantiajovem.pt/ 
13 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=415270375&DESTAQUESmodo=2 
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pandemia que tem apresentado sérias consequências para a economia e o mercado de trabalho. Ao 
nível do concelho, em junho de 2020, a análise dos dados do IEFP com idade até os 34 anos 
demonstraram um total de 659 desempregados, ou seja, cerca de 39% da totalidade de inscrições. 
Na região esse grupo etário alcançava os 38% e no Continente perto dos 33%14. De facto, essa 
percentagem não pode ser atribuída exclusivamente à geração ‘nem-nem’, e ainda não há 
informações detalhadas disponíveis para aferir o seu papel no território olhanense, mas permite ter 
uma noção da dimensão desta população face as outras realidades.  

De modo geral, antes o impacto da Covid-19, ambas as faixas etárias estavam numa dinâmica 
descendente, acompanhando a tendência de recuperação identificada em todas as idades. Os 
inscritos com menos de 25 anos e entre os 25-34 anos assumiram uma fase decrescente mais 
constante a partir 2914/2015. Contudo, a partir de fevereiro/março de 2020 tem início os impactos 
do Coronavírus, em que se nota um crescimento intenso ao nível das inscrições no IEFP.  

No que diz respeito ao nível de escolaridade desse grupo em Olhão, a partir do gráfico seguinte, é 
possível concluir que: 

- Em 2005, cerca de 77,6% do número total de pessoas em situação de desemprego tinha, no 
máximo, o 3º ciclo de escolaridade, sendo que este valor diminuiu consideravelmente em maio 
de 2020, 61,8%; 

- Entre 2005 e 2013, a tendência dos/das inscritos/as no IEFP apresentou-se crescente para 
todos os níveis de escolaridade, sendo que de 2013 para 2014 esta inverteu-se, demonstrando 
uma diminuição geral até fevereiro de 2020; 

- A partir de fevereiro de 2020 observa-se uma subida acentuada em todos os níveis de 
escolaridade, com maior incidência no ensino básico do 3º ciclo, com um aumento de cerca de 
61%, seguida do ensino básico do 2º ciclo, com 54%. Por outro lado, o nível de ensino onde se 
verificou uma menor subida do número de desempregados foi o ensino superior, com 31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.iefp.pt/documents/10181/9774394/SIE+-+Desemprego+registado+por+concelhos+junho+2020.pdf/401d84b0-f500-

4676-aaac-ef75a777d4cb 

https://www.iefp.pt/documents/10181/9774394/SIE+-+Desemprego+registado+por+concelhos+junho+2020.pdf/401d84b0-f500-4676-aaac-ef75a777d4cb
https://www.iefp.pt/documents/10181/9774394/SIE+-+Desemprego+registado+por+concelhos+junho+2020.pdf/401d84b0-f500-4676-aaac-ef75a777d4cb
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Gráfico 64. Pessoas desempregadas inscritas no IEFP em Olhão, por escolaridade, nº (IEFP, 2005-
2020) 

 

Como é de conhecimento geral, o Algarve é uma região caraterizada pelo efeito da sazonalidade, ou 
seja, sendo uma região turística o mercado de trabalho é afetado por uma procura periódica, 
nomeadamente na chamada ‘época alta’. Assim, as pessoas desempregadas tende a aumentar nos 
meses de inverno e a diminuir no período do verão. O panorama do concelho de Olhão não é exceção. 
A partir do gráfico seguinte, analisando o período entre 2005 e 2019, é de ressaltar que, entre os 
meses em análise (janeiro, abril, julho e outubro), o mês de julho é o que apresenta, em 73% dos 
anos, o menor número de desempregados, e janeiro, pelo contrário, o maior número, em 80% do 
total de anos analisados. 

Gráfico 65. Pessoas desempregadas inscritas no IEFP em Olhão, efeito sazonalidade, nº (IEFP, 
2005-2020) 

 

No que concerne às pessoas a receber o subsídio de desemprego no concelho, é possível observar 
que, entre 2007 e 2013, este apresentou uma distribuição crescente, atingindo o pico em 2013, 
com 3327 beneficiários/as.  
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Gráfico 66. Beneficiários/as de subsídio de desemprego em Olhão, por género, nº (MTSSS/IIES, 
2005-2018) 

  

A partir de 2013, a tendência mostrou-se decrescente, sendo que havia 1561 beneficiários/as em 
2018, uma quebra de cerca de 53%. Quando analisado por sexo, este indicador demonstra que, entre 
2005 e 2018, o número de pessoas beneficiárias de subsídios de desemprego era, na sua maioria 
composto por mulheres, sendo que apenas em 2012 e 2013 é que este número se verificou superior 
nos homens. 

Ao nível dos apoios sociais, destaca-se o Rendimento Social de Inserção (RSI) que, de acordo com a 
Segurança Social15, é destinado a proteger as pessoas que se encontram em situação de pobreza 
extrema, sendo constituído por: 

- uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas, e; 

- um programa de inserção que integra um contrato (conjunto de ações estabelecido de acordo 
com as características e condições do agregado familiar do requerente da prestação, visando 
uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos seus membros). 

É de ressaltar que, em 2018, existiam no concelho de Olhão cerca de 21 pessoas a receber do RSI 
por cada 1000 habitantes em idade ativa, valor bastante inferior comparativamente aos 54 
registados em 2011. Este indicador permite concluir que o número de indivíduos a viver em situação 
de pobreza extrema diminuiu consideravelmente no período em análise. 

No município de Olhão, relativamente ao número de beneficiários/as de RSI, podem notar-se dois 
períodos: 

i. Entre 2005 e 2009, verificou-se uma evolução crescente, passando de 1394 para 2938 
beneficiários/as, representando um aumento de cerca de 111%;  

ii. De 2009 em diante, observou-se uma tendência decrescente, sendo que em 2018 o número 
era de 786, representando um decréscimo de cerca de 73%, demonstrando uma tendência 
bastante favorável de redução das situações de pobreza. 

 
15 Departamento de Prestações e Contribuições (2020) Guia Prático – Rendimento Social de Inserção, Instituto da Segurança Social. 
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Relativamente ao sexo das pessoas beneficiárias de RSI no concelho de Olhão, também é de 
ressaltar três períodos distintos. Entre 2005 e 2012, verificou-se uma maioria de mulheres. Em 
2012, registou-se um equilíbrio nos números entre os dois sexos. De 2012 até 2018, os homens 
passaram a ter um número superior. 

Gráfico 67. Beneficiários/as de RSI em Olhão, por género, nº (MTSSS/IIES, 2005-2018) 

  

Em função da idade, a faixa etária que apresenta o maior número de beneficiários/as de RSI em 
Olhão é os que têm menos de 24 anos, representando 51,2% do total em 2005, e 41,5% em 2018. 
Contudo, esta foi também a faixa etária que, desde 2009, teve a maior queda, com menos 77,8%. O 
grupo dos mais de 55 anos, pelo contrário, é a que apresentava um menor número de pessoas 
beneficiárias de RSI, entre 2005 e 2018. 

Gráfico 68. Beneficiários/as de RSI em Olhão, por idade, nº (MTSSS/IIES, 2005-2018) 
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Por outro lado, ao nível das prestações sociais, destaca-se o subsídio de doença, uma prestação em 
dinheiro atribuída ao/à beneficiário/a para compensar a perda de remuneração, resultante do 
impedimento temporário para o trabalho, por motivo de doença16.  

Segundo os dados do gráfico seguinte, é possível perceber que, entre 2005 e 2018, podem ser 
apontados 3 períodos, nomeadamente: 

i. Entre 2005 e 2009, o número de beneficiários/as de subsídios de doença da Segurança Social, apresentava 

uma tendência crescente, passando de 1760 para 2585, o que representa um aumento de 31,9%; 

ii. A partir de 2009 até 2012, houve um decréscimo de cerca de 32,1% neste grupo; 

iii. Entre 2012 e 2018, o número de situações voltou a crescer, desta vez, de forma mais acentuada, 

designadamente 38,8%, sendo que em 2018 existiam 2869 pessoas beneficiárias deste subsídio em Olhão.  

Gráfico 69. Beneficiários/as de Subsídios de doença da Segurança Social, por género, nº 
(MTSSS/IIES, 2005-2018) 

 

 

A incidência deste subsídio é maior nas mulheres do que nos homens. Estas representavam 59,9% 
dos casos em 2005 e 61,2% em 2018. 

Além disso, outras prestações importantes são as pensões de invalidez e de sobrevivência.  

De acordo com a Segurança Social17, as pensões de invalidez são atribuídas “às pessoas que se 
encontram em situação de incapacidade permanente para o trabalho”, ou seja, toda a situação 
incapacitante, de causa não profissional, que impeça a realização das funções laborais. Segundo o 
Gráfico 70, o número de beneficiários/as a receber esta pensão, entre 2005 e 2010, sofreu uma 
ligeira subida, com algumas oscilações. A partir de 2010, o número teve um decréscimo gradual e 
constante até 2018, passando de 1024 para 799. A diminuição quanto ao número de pessoas 
beneficiárias pode estar relacionada com aos critérios de atribuição da situação de invalidez que está 
cada vez mais exigente18. 

 
16 Direção de Serviços de Instrumentos de Aplicação (2020) Proteção Social – Subsídio de Doença, Lisboa, Direção-Geral da Segurança 

Social. 
17 Centro Nacional de Pensões (2020) Guia Prático. Instituto da Segurança Social, I.P.  
18 https://www.publico.pt/2017/06/25/sociedade/noticia/pensoes-de-invalidez-diminuem-para-quase-metade-em-duas-decadas-

1776675. 
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Ao nível do valor médio anual das prestações, embora tenha apresentado um aumento gradativo, 
sofreu oscilações, com maior destaque para o período entre 2017 e 2018, no qual decresceu de 
4.296€ para 3.734€, registando uma quebra considerável de 13%. Essa diminuição ocorreu devido 
à criação da Prestação Social para a Inclusão, que simplificou o quadro de benefícios do MTSSS, 
substituindo o Subsídio Mensal Vitalício, a Pensão Social de Invalidez e a Pensão de Invalidez do 
Regime Transitório dos Trabalhadores Agrícolas. 

Gráfico 70. Pensionistas por invalidez em 
Olhão, nº (MTSSS/IIES, 2005 a 2018) 

Gráfico 71. Valor médio anual da pensão de 
invalidez em Olhão, € (MTSSS/IIES, 2005 a 
2018) 

  
No que concerne às pensões de sobrevivência, são atribuídas em dinheiro, mensalmente e destinam-
se “a compensar os familiares do beneficiário da perda de rendimentos de trabalho resultante da 
morte deste”. Segundo o Gráfico 72, este indicador apresenta uma tendência crescente entre 2005 
e 2013, aumentando de 2712 para 2949 pensionistas. Após este período, o número de indivíduos 
a receber esta prestação diminuiu até atingir os 2908 beneficiários/as em 2018. Esta pensão sofreu 
aumentos graduais e praticamente constantes entre 2005 e 2018, passando de um valor médio 
anual de 2.091€ para 2.989€ no período em análise. 

Gráfico 72. Pensionistas por sobrevivência em 
Olhão, nº (MTSSS/IIES, 2005 a 2018) 

Gráfico 73. Valor médio anual da pensão de 
sobrevivência em Olhão, € (MTSSS/IIES, 2005 a 
2018) 
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3.5 
Persistência das dificuldades de integração da comunidade 
cigana  

A chegada das comunidades ciganas a Portugal ocorreu em meados do século XV e, atualmente, 
somam entre 40 e 60 mil, espalhados pelo território nacional. No entanto, desde muito cedo têm 
sido alvo de discriminação e marginalização devido às inúmeras diferenças ao nível da sua 
identidade e cultura, que os remeteu “ao esquecimento, à desconfiança da sociedade maioritária e 
à sua própria exclusão”19. Apesar das transformações sociais que têm ocorrido e de algumas 
melhorias nesta situação, observa-se ainda uma série de fatores que concorrem para uma grande 
resistência à sua integração, por exemplo, dificuldade de mobilização, resistência à escolarização, 
perda de recursos económicos, profissões tradicionais em declínio, entre outros. 

Tendo em atenção a necessidade de intervenção urgente, foi desenvolvida a Estratégia Nacional para 
Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020, que visa impulsionar as áreas mais carenciadas 
associadas a este grupo, de modo a reduzir as vulnerabilidades enraizadas ao longo dos muitos 
anos. O documento assenta num eixo transversal com oito dimensões (p. ex., discriminação, história 
e cultura cigana, justiça e segurança, etc.) e em quatro eixos temáticos – educação, habitação, 
emprego/formação e saúde. Além disso, para cada eixo estão previstos prioridades, medidas, metas 
e indicadores para apoiar a sua implementação e monitorização. 

Em Olhão, segundo o Relatório de Caracterização e Diagnóstico, realizado no âmbito do Plano 
Estratégico Municipal para a Habitação (PEMHO) em 2019, existiam seis núcleos formados por 
pessoas de etnia cigana no município, além de algumas famílias dispersas, nomeadamente em 
bairros sociais. O território de maior expressão é o ‘Acampamento Azul’ com cerca de 30 agregados 
e, em seguida, os núcleos localizados em Algueirão e Junto ao Estádio/Pavilhão Municipal, com 7 e 
5 respetivamente. Os demais acampamentos têm entre 1 e 2 famílias. Isto equivalia a um total de 
46 famílias, a viver em barracas ou tendas, na sua maioria concentradas na freguesia de Pechão. 

  

 
19 Estratégia Nacional para Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020. Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 

(ACIDI) e Governo de Portugal. https://www.acm.gov.pt/pt/-/estrategia-nacional-para-as-comunidades-ciganas-enicc-concig 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/estrategia-nacional-para-as-comunidades-ciganas-enicc-concig
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Tabela 22. População de etnia cigana, de acordo com atualização do Levantamento Nacional das 
necessidades de realojamento habitacional de 2017, nº (adaptado PEMHO, 2019) 

Núcleo/localidade Descrição N.º famílias Freguesia 
Acampamento azul  Conjunto de barracas 30 Pechão  

Algueirão  Conjunto de barracas 7 Pechão  

Ribeira de Pechão - Sítio da Igreja  Barraca  1 Pechão 

Sítio do Paraíso  Conjunto de barracas 2 Pechão 

Junto ao Estádio e Pavilhão Municipal Núcleo constituído por tendas  5 Pechão 

Sítio do Pereiro (Foupana)  Barraca de Chapa  1 Moncarapacho  

 
Em 2015, um estudo sociodemográfico da população cigana em Olhão20 trouxe resultados que 
permitiram ampliar a compreensão destas comunidades ao nível de sua composição e cultura. A 
análise partiu de uma amostra de 47 pessoas e 10 indicadores (p. ex., idade/sexo, estado civil, 
escolaridade, etc.), recolhidos através de visitas domiciliárias e dados do Município.  

De modo geral, a maioria dos indivíduos inquiridos eram naturais do Algarve (29), do Alentejo (13) e, 
por último, de Lisboa e Vale do Tejo (5), sendo que 30 pessoas viviam num acampamento itinerante 
e 17 em residências fixas. O estudo revela também a predominância do estado civil casado (38), com 
um número reduzido de solteiros e viúvos, e nenhum divorciado. Por outro lado, destacava-se o 
número acentuado de indivíduos que não frequentaram a escola (45%) e aqueles que completaram 
apenas o ensino primário e básico (51%). É importante mencionar que o baixo grau de escolaridade 
identificado nessa comunidade é muito superior à realidade concelhia registada em 2011, que na 
altura representavam 6,1% dos residentes sem qualquer nível de estudo.  

Quanto à expectativa de trabalho, prevaleciam as pessoas que nunca trabalharam (21) e as que já 
exerceram alguma atividade laboral (20), porém, 24 dos inquiridos declararam querer trabalhar. Por 
fim, ao nível dos apoios sociais, destacavam-se o banco alimentar (15), o abono (16), a pensão e a 
reforma (1) e, com valores empatados, o banco do bebé e o rendimento social de inserção (7). As 
tipologias de apoio declaradas podem ser justificadas pela elevada média de filhos/as por agregado 
(3,59) que, se comparada com a realidade municipal, era de 1,5 em 2018; e também pela situação 
laboral, em que um número reduzido estavam empregados no momento do estudo (5). 

 

 

 

 

 
20 Estudo Sociodemográfico da população de Etnia Cigana em Olhão. Realizado por Tatiana Narciso e Isadora Barbosa (Associação 

Cultural e de Apoio Social de Olhão – ACASO, 2015) 
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Gráfico 74. Amostra da população de etnia cigana em Olhão, segundo estado civil, escolaridade, 
expectativa de trabalho e apoios sociais, nº (adaptado Associação Cultural e de Apoio Social de 
Olhão - ACASO, 2015) 

    

Por outro lado, tendo em atenção indicadores mais descritivos, alguns apresentados no gráfico 
seguinte, observa-se que a liderança da casa era um papel desempenhado pelo homem (21) ou pelo 
casal (24), enquanto, no caso das tarefas domésticas, estas eram realizadas pela mulher (33) ou por 
ambos (14). Quando à autoridade perante os filhos e/ou filhas, predomina o cuidado a partir do casal 
(27) e do pai (15), e com um valor bem menor, da mãe (5).  

Ao nível das atividades, os inquiridos, na sua maioria, preferiam a leitura e a escrita (19), a informática 
(9) e a costura (6). Com números mais reduzidos, registou-se o esteticismo, as formações, a 
fotografia e a pintura. No entanto, é relevante mencionar aqueles que declararam não ter 
preferência alguma (16). 

Gráfico 75. Amostra da população de etnia cigana em Olhão, segundo liderança em casa, tarefas 
domésticas, autoridade perante os filhos e/ou filhas e preferência de atividades, nº (adaptado 
ACASO, 2015) 
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3.6 
Adensamento dos problemas e vulnerabilidades nos Bairros 
Sociais  

O concelho de Olhão, segundo o PEMHO, apresenta uma percentagem elevada de habitação pública, 
cerca de 3% do total de alojamentos existentes no município, se comparada com a média nacional 
de 2%. Isso perfaz 813 fogos, dos quais 729 pertencem à autarquia e estão distribuídos em 14 
empreendimentos, e 84 são propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). 
Do total municipal, apresentado na tabela seguinte, a maioria está em regime de arrendamento 
apoiado, renda social ou condicionada (726), e demais ocupados para funcionamento da CPCJ de 
Olhão e cedidos à Santa Casa da Misericórdia de Olhão.  

No recente trabalho desenvolvido no âmbito do PEMHO, sistematizou-se uma diversidade de 
situações críticas, destacando as graves carências económicas e habitacionais das famílias 
residentes nos alojamentos municipais. Identificou-se, por um lado, 33 casos de sobreocupação 
(4,5% do total de agregados), onde coabitavam casal com filhos e/ou filhas maiores e seus respetivos 
cônjuges, sendo registado 17 situações concretas. Por outro, um número excessivo de agregados a 
viverem em condições de insalubridade e insegurança, uma vez que cerca de 400 fogos estavam a 
necessitar de intervenções profundas de reabilitação, além de alguns casos críticos que exigiam 
realojamento21.  

Contudo, sabe-se que as problemáticas que acometem os bairros de habitação social têm um 
caráter multidimensional, em que os casos de degradação urbana e sobrelotação concentram-se (e 
relacionam-se) “com situações muito diferenciadas de privação, ou de ruptura, face aos padrões 
correntes de qualidade urbana, de vitalidade funcional e económica, e de bem-estar social”22.  

 

 

 
21 ver Relatório de Caracterização e Diagnóstico (2019) e Plano de Ação (2020) do PEMHO; Estratégia Local de Habitação (ELH) de 

Olhão (2020).  
22 Breda Vázquez, Isabel (2006). A reabilitação do património edificado no contexto da regeneração urbana. Em 2º Seminário – A 

intervenção no património. Práticas de conservação e reabilitação. 3-14. 

A síntese do estudo destaca 6 pontos essencialmente: i) elevado número de pessoas de etnia 

cigana no concelho, a maioria residentes em acampamentos; ii) existência de fatores sociais 

desfavoráveis; iii) baixa escolaridade das crianças; iv) elevado grau de analfabetismo; v) falta de 

formação (escolar, saúde, orientação e gestão económica e segurança); vi) elevada taxa de 

desemprego. Além disso, é importante destacar as condições precárias de habitabilidade de 

algumas famílias que vivem em barracas ou tendas (ver Tabela 22). 
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Tabela 23. Fogos de propriedade do Município de Olhão, por tipologia, nº (adaptado PEMHO, CMO 
2019) 

Núcleo Freguesia 
Tipologias Nº de 

fogos T1 T2 T3 T4 T5 

B.F.F. Habitação  Quelfes - 52 80 32 - 171 

Rua Manuel de Oliveira  Olhão 15 36 39 - - 93 

Horta da Cavalinha  Olhão - 7 13 8 - 28 

Rua N.ª Sr.ª do Carmo  UF MF - 12 11 - - 24 

Horta do Pádua  Olhão 5 40 41 8 - 97 

Largo da Feira  Olhão 12 25 21 9 - 71 

Rua da Cruz Vermelha Portuguesa  Pechão - 5 5 - - 11 

Largo do Carmo  UF MF - - - 4 - 4 

Rua Dr. José Afonso  Olhão - 1 - - - 1 

Rua José Lopes de Sousa  Olhão - 1 - - - 1 

Loteamento Municipal da Atalaia  UF MF 6 6 6 - - 18 

Loteamento Municipal dos Murtais  UF MF 6 5 6 - - 18 

Rua da Armona  Quelfes 25 55 55 19 8 168 

Rua das Olarias  UF MF - 11 9 - - 21 

  - 69 256 286 80 8 726 

Considerando a dimensão do parque habitacional municipal, torna-se uma tarefa difícil caracterizar 
os seus residentes e os constrangimentos envolvidos nesses territórios. No entanto, o Estudo de 
Caracterização da população residente no Bairro Social Fundo Fomento de Habitação e Rua Manuel 
de Oliveira, realizado pela Divisão de Planeamento Estratégico e Coesão Social do Município de 
Olhão em 2016, pode configurar-se como uma amostra e contribuir com algumas perceções sobre 
a temática. Toma-se, então, o primeiro como amostragem. 

Bairro Social Fundo Fomento de Habitação  

O Bairro Fundo Fomento de Habitação (Bairro FFH), construído entre 1978 e 1982, localiza-se na 
freguesia de Quelfes e contém um total de 174 frações, das quais 41 foram vendidas, 131 estavam 
arrendadas e 2 devolutas.  

Ao nível de sua composição social, o empreendimento apresentava um total de 421 moradores/as 
(207 homens e 214 mulheres), com idades compreendidas entre 0 e 80 anos. Em geral, comparando 
o sexo masculino e feminino, nota-se que os ciclos etários possuíam um número relativamente 
equilibrado de representantes por grupo, exceto aqueles entre os 10-19 e 50-59 anos, em que as 
mulheres sobressaíam.  
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É interessante citar o elevado número de pessoas entre os 0-19 anos (122), cerca de 28% da 
população do bairro, valor superior à realidade concelhia, 21% em 2018 (ver Gráfico 6, pirâmides 
etárias). Por outro lado, os/as moradores/as com 64 e mais anos ocupavam em torno de 14%, 
percentagem bem inferior face ao registado no município em 2018, 20% (ver Gráfico 3). 

Gráfico 76. Amostra da população do Bairro Fundo Fomento de Habitação, segundo idade e 
tipologia do agregado familiar, nº e % (adaptado Câmara Municipal de Olhão, 2016) 

  

Quanto ao estado civil predominavam os/as solteiros/as (227) e casados/as (127), estando as 
demais situações com valores mais reduzidos.  Por outro lado, a estrutura familiar revelou uma 
percentagem acentuada de famílias alargadas (32,1%) e com núcleos com mais de 2 filhos/as 
(18,3%). Isso resulta numa média de 4 pessoas por agregado, valor superior ao registado no concelho 
em 2011, 2,56 (ver Gráfico 26).  A tipologia monoparental feminina também era expressiva no 
universo analisado, representando 13,8% e a masculina, 1%, porém, mantendo-se abaixo dos dados 
identificados em Olhão e em Portugal, 18,6% e 14,9% respetivamente. 

No gráfico seguinte, para além de observar que a maioria das pessoas inquiridas frequentaram até 
ao 3º Ciclo do Ensino Básico (300; 71%), destacam-se três situações que merecem atenção. 
Primeiro, 5% relataram não saber ler/escrever, valor semelhante à média concelhia (5,2%), de acordo 
com os Censos de 2011. Segundo, uma percentagem mínima concluiu o ensino superior (1,9%), 
enquanto no concelho esse grupo alcançava os 14,1% em 2011. Terceiro, 41 jovens, entre os 15 e 
19 anos, pertenciam à geração ‘nem-nem’, ou seja, não estavam a estudar ou trabalhar. 

Ainda sobre os/as jovens ‘NEET’ do Fundo Fomento de Habitação, estes/as representavam 95% do 
total da população entre os 15-19 anos do bairro (43). A escolaridade predominante era o 2º e 3º 
Ciclo do Ensino Básico, e identificou-se apenas 2 residentes que concluíram o Ensino Secundário e 
nenhum caso de frequência no Ensino Superior.  
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A situação face ao mercado de trabalho apresentou os seguintes resultados: 101 pessoas 
empregadas e 114 desempregadas. Ao considerar o número de moradores/as entre os 15-64 anos, 
nota-se que o universo dos/as ‘sem emprego’ era demasiado, em torno de 27%, sendo que, em 
2015, os/as inscritos/as no IEFP em Olhão alcançavam os 7,3% (ver Gráfico 62). Além disso, 
ressalta-se ainda o número de reformados/as (76) e estudantes (122), que representam 
respetivamente cerca de 18% e 29% do total de residentes do bairro. O estudo destaca que a elevada 
taxa de desemprego e de estudantes “reflete o grande nível de dependência económica face às 
famílias”23. 

Este contexto justifica as tipologias de apoios sociais existentes – abono/pensão de alimentos (33), 
pensão (26), RSI (5) e subsídio/social de desemprego (5). Entretanto, 30 entrevistados/as 
declararam receber salário e 25 não possuir qualquer fonte de rendimento ou apoio. 

Gráfico 77. Amostra da população do Bairro Fundo Fomento de Habitação, segundo escolaridade, 
situação face ao mercado de trabalho e tipo de apoio/rendimento, nº (adaptado Câmara Municipal 
de Olhão, 2016) 

   
Por outro lado, o nível dos problemas de saúde citados no estudo, cerca de 20% do/as inquiridos/as 
mencionaram possuir alguma situação, com ênfase nos/as portadores/as de diabetes (14), asma 
(10), doenças oncológicas (9), osteoporose (8), hipertensão (7), toxicodependência (6), entre outros.  

 
23 Habitação Social: Caracterização da população residente no Bairro Social Fundo Fomento Habitação e Bairro Social na Rua Manuel 

de Oliveira. Câmara Municipal de Olhão, 2016, pg. 25. 
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Finalmente, as pessoas reconhecem os principais fatores de risco do local, como conflitos entre 
residentes, falta de fiscalização camarária, toxicodependência, criminalidade, falta de segurança e de 
limpeza; degradação dos espaços comuns e das habitações, desemprego, alcoolismo e outros.  

É certo que se trata apenas de uma amostra, face a um universo muito mais amplo, mas permite 
algumas questões e desafios associados aos bairros de habitação social. A amostra revela uma 
sobreposição de constrangimentos de diferentes dimensões (social, económica, espacial, etc.), que 
somadas conformam uma espiral de declínio, dificultando qualquer esforço de reversão. Assim, esse 
contexto exige intervenções de caráter integrado, tendo em atenção a degradação física/funcional 
dos alojamentos municipais, mas também as fragilidades económicas e as vulnerabilidades sociais 
das pessoas e famílias a viverem nesses territórios urbanos em ‘degenerescência’24.   

3.7 
População sem-abrigo com tendência de crescimento e em 
busca de respostas sociais  

A ‘Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023’ 
(ENIPSSA 2017-2023) propõe “uma abordagem estratégica e holística de prevenção e intervenção”, 
de modo a que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas. Neste sentido, a 
ENIPSSA considera uma pessoa em situação de sem-abrigo “aquela que, independentemente da sua 
nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição 
socioeconómica e condição de saúde física e mental”, se encontre ‘sem teto’ ou ‘sem casa’. 

Tendo em atenção, a complexidade deste grupo vulnerável, a ENIPSSA 2017-2023 propõe três eixos 
de atuação, nomeadamente: (i) a promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em situação 
de sem-abrigo – informação, sensibilização e educação; (ii) o reforço de uma intervenção promotora 

 
24 Para os conceitos de ‘territórios urbanos em degenerência’, ver Breda Vázquez, Isabel (2006). 

O estudo conclui com um conjunto de perceções acerca das problemáticas envolvidas, por 
exemplo: 

- Isolamento da população residente no bairro em relação à comunidade envolvente; 
- A presença de diversas culturas traduz-se em conflitos de vizinhança; 
- A ocupação dos tempos livres das crianças/jovens é no espaço rua, sem qualquer 

vigilância; 
- População com baixas qualificações escolares; 
- Taxa elevada de desemprego e de residentes sem rendimento; 
- Famílias monoparentais e isoladas são um grupo de risco; 
- Condições de habitabilidade negativas, entre outros. 
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da integração das pessoas em situação de sem-abrigo; (iii) a coordenação, monitorização e avaliação 
da Estratégia.  

No concelho de Olhão, os serviços municipais, com apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), têm 
desenvolvido ações para identificar o número de pessoas sem-abrigo. Ainda que este trabalho 
esteja em execução e, consequentemente, o número seja provisório, regista-se um total de 28 
indivíduos nessa condição. Apesar do caráter flutuante desta população, os dados permitem obter 
alguns elementos de caracterização, nomeadamente: 

- 23 homens e 5 mulheres; 

- 5 declararam a idade, compreendida entre os 26 e 

70 anos; 

- 3 mencionaram a nacionalidade estrangeira; 

- 6 informaram ser beneficiários/as do Refeitório 

Social Celeiro de Amor e Cantina Social (ACASO); 

- 1 deficiente físico; 

- Existem relações de parentesco – pessoas a viver 

na rua com companheiros ou com irmãos. 

Gráfico 78. População sem-abrigo 
em Olhão por sexo, nº (CMO, 2020) 

 

Segundo o gráfico seguinte, a maior parte das pessoas sem-abrigo identificados pernoitava em 
casas precárias ou em ruínas (8), normalmente sem instalações de água, luz e sanitárias; nas ruas 
(6); em carros, carrinhas ou caravanas abandonadas (7); e em armazéns (3). Em menor número, 
barco e barraca. Quanto à localização da pernoita, muitas mencionaram dormir na zona das Docas, 
Patinha, Quatrim Sul, Baixa de Olhão, Zona industrial e Quinta da Nau. 

Além disso, a partir do questionário aplicado às Juntas de Freguesia e entidades sociais presentes 
concelho, no âmbito da elaboração do PEHMO, foi possível verificar que “todas as Juntas de 
Freguesia identificaram diversas situações de carência habitacional que vão desde as pessoas sem-
abrigo, a famílias que residem em casas degradadas e abandonadas ou mesmo em núcleos 
habitacionais a necessitar de intervenção”. O apuramento dos resultados da inquirição revelou a 
‘perceção das principais situações de carência habitacional’ por parte das entidades de cariz social, 
estando a população sem-abrigo no nível de 2.5, ou seja, 1 (inexistente) e 4 (muito relevante). 
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Gráfico 79. População sem-abrigo em Olhão, por tipologia e local de pernoita, nº (CMO, 2020) 

 

 

Importa ainda mencionar que este grupo vulnerável tem merecido reconhecimento ao nível de 
diversos instrumentos de política do Município de Olhão, por exemplo, da recente Estratégia Local 
de Habitação (ELH), que prevê o reforço das estruturas de alojamento de emergência, este em fase 
de formalização de manifestações de interesse, com vista à implantação dos Centros de Alojamento 
de Emergência Social (CAES).  

3.8 
Aumento do número de vítimas de violência doméstica 
evidenciam disparidades entre mulheres e homens  

A promoção da igualdade de género e o combate a qualquer tipo de discriminação têm sido 
temáticas presentes no Município de Olhão, incentivadas principalmente pelos dados que atestam 
a existência de algumas necessidades: 

- Em 2017, o ganho médio mensal de uma mulher era inferior em 87,80€ ao de um homem 
(Anuários Estatísticos Regionais do Algarve – AERA/INE).  

- Em 2011, a população ativa feminina representava 48% e a masculina 52% (INE – Censos 2011).  
- O desemprego atinge mais as mulheres. A título de exemplo, em maio de 2020 encontravam-

se registadas 967 mulheres e 777 homens no IEFP. Estes dados evidenciam que o sexo 
feminino se encontra mais dependente de prestações sociais, como o subsídio de desemprego.  

- Em 2018, existiam 946 beneficiárias, contra 615 beneficiários (AERA/INE). Por outro lado, 
remunerações tendencialmente mais baixas implicam que as pensões também sejam menores, 
ampliando o risco de pobreza da população do sexo feminino.  

- Em 2018, registaram-se 130 ocorrências de crime de violência doméstica contra cônjuge ou 
análogos (AERA/INE). Cruzando este dado com o relatório de atividades da APAV Algarve (janeiro 
a março de 2020), conclui-se que cerca de 88% dos atendimentos são realizados a mulheres, 
sendo estas as maiores vítimas dos crimes de violência doméstica. 

Tendo em atenção esse contexto, o concelho elaborou o Plano Municipal para a Igualdade 2019-
2021, com a finalidade de ser um documento estratégico que permita enquadrar a ‘igualdade e a 
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não discriminação’, enquanto mecanismo de promoção da coesão social e ferramenta de redução 
de desigualdades. O documento está estruturado em três Planos de Ação, nomeadamente, para a 
Igualdade entre Mulheres e Homens (IMH) no Município de Olhão; a Prevenção e Combate à 
Violência contra Mulheres e à Violência Doméstica; e o Combate à Discriminação em razão da 
Orientação Sexual, Identidade de Género e Características Sexuais. 

A partir dos planos de ação, a Autarquia e seus parceiros/as têm desenvolvido inúmeras atividades 
nos últimos anos, com a finalidade de introduzir os temas em causa em diferentes contextos e para 
variados públicos, bem como responder aos objetivos e medidas de forma ativa. Segundo o 
Relatório anual do Plano para a Igualdade de 2019, foram realizadas ações neste âmbito, tais como, 
Comemoração do ‘Dia Municipal para a Igualdade’ e atividades inseridas na Semana Nacional pelo 
Combate às Desigualdades, como sessões de Mindfulness Yoga, distribuição de flyers para 
sensibilização para as questões da igualdade, Conferência ‘Violência Doméstica - Reflexões e 
Intervenção Técnica’, entre outras, além de campanhas de informação e sensibilização da 
comunidade para as questões envolvidas, em parceria com entidades da Rede Social.  

Destacam-se ainda, a adesão ao Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica e ao Protocolo entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género (CIG) e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) – ‘Municípios Solidários 
com as Vítimas de Violência Doméstica”. Ambos os acordos decorrem, por um lado, do agravamento 
dos casos de violência no concelho nos últimos anos e, por outro, da inadequação das ferramentas 
de intervenção existentes ao nível local e regional. Segundo informações obtidas no âmbito do 
Fórum Temático ‘Grupos Vulneráveis’, o número de casos de violência doméstica no município, não 
somente têm aumentando e alcançado todas as faixas etárias, com ênfase nas crianças e nas 
pessoas idosas, mas também se tornado mais agressivo, quanto ao tipo de violência exercida.  

No primeiro trimestre de 2020, a APAV Algarve25 registou 1130 atendimentos, sendo que 439 
estavam associados a novos casos e 691 a processos transitados de 2019, que se encontram em 
acompanhamento. Os dados referem-se aos diversos municípios algarvios aderentes ao protocolo, 
dos quais 16 eram procedentes do concelho de Olhão.   

Dos diversos tipos de apoio prestados, 743 ocorrências são referentes a suporte prático e genérico, 
que consiste na prestação de informações sobre outras entidades, reencaminhamento de 
correspondência e apoio emocional às vítimas; 109 de apoio jurídico, dirigido à informação das 
vítimas de crime acerca dos seus direitos, ao auxílio na elaboração dos requerimentos e peças 
processuais, e ao acompanhamento em diligências judiciais; 239 de apoio psicológico, com objetivo 
de contribuir para a minimização do sofrimento da vítima; e 39 de apoio social que visa a integração 
das vítimas em casas de abrigo, quando necessário. 

 
25 Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Relatório Trimestral. Atividades 

desenvolvidas entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de março de 2020. 
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É importante mencionar que, do conjunto de atendimentos, 88% das vítimas eram mulheres e 80% 
tinham a nacionalidade portuguesa, porém, o relatório cita um aumento de ocorrências associadas 
a pessoas estrangeiras. No período em análise, registaram-se casos de vítimas do Brasil (77), 
Moldávia (17), Reino Unido (10), Rússia (9), Espanha (8), entre outras.  

No segundo trimestre de 2020, os dados preliminares apontam para 14 atendimentos a vítimas 
procedentes do concelho de Olhão, realizados via telefone, devido à suspensão temporária dos 
serviços presenciais em decorrência da pandemia da Covid-19.  

3.9 Famílias monoparentais revelam maior vulnerabilidade  

Segundo o INE, nas famílias unipessoais incluem-se as pessoas que residem sozinhas, bem como 
aquelas que vivem no mesmo alojamento, mas têm vidas e orçamentos separados. Em Olhão, cerca 
de 22% dos agregados eram unipessoais, valor semelhante ao país e inferior à realidade algarvia. Ao 
nível das freguesias, Olhão, Fuseta e Moncarapacho tinham percentagens acima da identificada no 
município e, no caso da primeira, superior à região. As demais localidades detinham números 
inferiores, mas não menos que 18%. 

Tabela 24. Proporção de famílias clássicas unipessoais em Portugal, no Algarve e em Olhão, por 
freguesia, % (INE, Censos 2011) 

Portugal Algarve Concelho Fuseta Moncarapacho Olhão Freg. Pechão Quelfes 

21.44 24.89 21.91 24.12 22.17 25.37 19.74 18.62 

Quanto aos indivíduos a cargo, os dados dos Censos de 2011 demonstram que cerca de 53% das 
famílias clássicas olhanenses possuem 1 a 2 pessoas cuja subsistência provinha do agregado. Nos 
extremos, existem ainda cerca de 35% sem indivíduos a cargo e 11% com 3 ou mais dependentes.  

Tabela 25. Indivíduos a cargo nas famílias clássicas em Olhão, por dimensão, nº (INE, Censos 
2011) 

sem pessoas a cargo 
1 pessoa a 

cargo 
2 pessoas a cargo 

3 pessoas a 
cargo 

4 ou mais pessoas a 
cargo 

16.183 13.788 10.166 3.262 1.681 
 
Tendo em atenção as freguesias, conclui-se que, em 2011, Olhão e Quelfes registavam os maiores 
valores associados às diferentes dimensões de indivíduos a cargo, sendo que, exceto na situação de 
‘sem pessoas a cargo’, a última marcava os números mais elevados em todos os casos. Em seguida, 
situavam-se Moncarapacho e Pechão e, por último, Fuseta. Importa destacar que na condição de 4 
ou mais indivíduos a cargo, a freguesia de Pechão e Fuseta encontravam-se bastante próximas, 
com 114 e 99 pessoas respetivamente.  



03 | GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE OLHÃO   2020   86 

Gráfico 80 . Indivíduos a cargo nas famílias clássicas em Olhão, por freguesia, nº (INE, Censos 
2011) 

 

Finalmente as famílias monoparentais26 no concelho, ou seja, os núcleos familiares que integram 
apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com filhas e/ou filhos, aumentaram em torno de 30% entre 
2001 e 2011, passando de 13,8% para 18,06%, conforme tabela abaixo. Além disso, em 2011, o 
concelho apresentava percentagens superiores a Portugal (14,89%) e ao Algarve (16,35%). 

Tabela 26. Proporção de núcleos familiares monoparentais em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 
Censos 2011) 

 

 

 

Ao olhar para as freguesias, nota-se que todas tiveram um acréscimo entre os períodos em análise, 
sendo Olhão e Quelfes as que registaram valores acima do identificado no município, 
respetivamente 21,18% e 18,32%. Fuseta emerge logo em seguida, com 17,14% e, com 
percentagens mais reduzidas, Moncarapacho (14,11%) e Pechão (12,95%). Por outro lado, ao 
comparar os dados de 2001 e 2011, é possível concluir que a freguesia da Fuseta teve o maior 
acréscimo neste período de 5,04%, em seguida Quelfes (4,72%) e Olhão (4,48%) 

 

 

 
26 A proporção do núcleo familiar monoparental no concelho é calculada com base no número total de famílias clássicas com 1 núcleo 

ou mais. https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0006974&lingua=PT. 
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Gráfico 81. Proporção de núcleos familiares monoparentais em Olhão, por freguesia, % (INE, 
Censos 2011)  

 

Contudo, uma análise mais detalhada dos agregados monoparentais, a partir dos Censos 2011, 
permite caracterizar melhor essa população no concelho.  

Em linhas gerais, predominava a mãe (86,1%), em detrimento ao pai (13,9%). Ao nível da idade, 19% 
das mães tinham entre os 20-34 anos, enquanto, no caso dos pais, a percentagem neste grupo 
etário atingia os 11.9%. Além disso, 0,6% das mulheres declararam ter menos de 20 anos, porém, 
não se identificou essa condição nos homens, revelando um contexto de famílias monoparentais 
jovens, lideradas por mulheres. 

Gráfico 82. Núcleos familiares monoparentais em Olhão, por idade e sexo, % (INE, Censos 2011)  

 
É interessante ressaltar ainda a alta percentagem de núcleos com mães e pais acima dos 50 anos. 
No caso feminino, essa faixa etária alcançava os 40,9%, superada pelos 54,2% registados no 
contexto masculino.  

A definição da monoparentalidade adotada pelo INE é bem ampla, e ajuda a compreender as idades 
em destaque, uma vez que abrange a coresidência de pais e mães sós (sem cônjuge) com os/as 
seus/suas filhos/as, de qualquer idade e em situações diversas em termos de estado civil (solteiros, 
viúvos, divorciados, casados); o filho/filha a viver com a mãe viúva; a criança com a guarda partilhada, 
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entre outras situações27. Assim, considerando que se tratava de um período de crise económica 
internacional, muitos filhos e filhas retornaram para a casa do pai e/ou mãe por questões 
económicas.  

É certo que a antiguidade dos dados não permite uma avaliação mais precisa da situação, porém, 
estimativas mais recentes do INE, ao nível nacional, revelam uma tendência crescente deste tipo de 
configuração familiar, sugerindo que esta dinâmica não é passageira. Identificou-se um crescimento 
de famílias monoparentais na ordem dos 4,6% entre 2017 e 2018, sendo que os últimos 5 anos foi 
marcado por um aumento de cerca de 12%. 

❖ Síntese dos grupos vulneráveis

Crianças e jovens  

- As situações de violência doméstica, de 
maus-tratos, de bullying e de 
comportamentos graves antissociais e/ou 
indisciplina tiveram um aumento 
considerável;  

- As ocorrências de negligência e de 
abandono, absentismo e insucesso escolar, 
bem como de consumos de drogas e álcool 
mantiveram-se relativamente estáveis e, 
no caso das duas primeiras, ainda com 
valores elevados;  

- Os processos em que as crianças e jovens 
assumem comportamentos perigosos, 
assim como a exposição das crianças a 
comportamentos nocivos diminuíram 
drasticamente;  

- Não se registou casos de abuso ou outras 
situações de caráter sexual no último ano 
de análise.  

População Idosa 

- Em Portugal, a taxa de risco de pobreza da 
população com 64 e mais anos diminui 

 
27 Marinho, Sofia. "Famílias monoparentais: linhas de continuidade e de mudança." Famílias nos censos 2011: diversidade e 

mudança (2014): 177-195. 

drasticamente após as transferências 
sociais, passando de 89,8% para 17,7%; 

- O concelho mostra uma tendência de 
crescimento relativamente às pensões de 
aposentação, sendo que, em 2011, 
apresentava um rácio de 1,1 e, em 2019, 
um rácio de 1,5; 

- O número de pensionistas por cada 1000 
habitantes em idade ativa no concelho 
aumentou ligeiramente, passando de 295, 
em 2011, para 303 em 2018; 

- A população residente com 64 e mais anos 
e pelo menos uma dificuldade ascende os 
40% em todas as freguesias do concelho, 
atingindo a percentagem máxima em 
Pechão, mais de 50,6%; 

- O concelho possui 138 pessoas idosas 
isoladas acompanhadas pela GNR e 43 pela 
PSP, situadas maioritariamente nas 
freguesias de Moncarapacho/Fuseta e 
Quelfes.  

Pessoas com incapacidades ou deficiências 

- No concelho existiam um total de 1.929 
residentes com 15 ou mais anos com 
algum tipo de dificuldade em 2011. Cerca 
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de 4,3% desta população, por exemplo, não 
conseguiam ver, ouvir, andar, memorizar, 
entre outras; 

- As freguesias de Fuseta e Moncarapacho 
registaram valores superiores ao município 
para todas as dificuldades mencionadas; 

- Ao ampliar a contagem para as pessoas 
que tinham muita dificuldade em realizar 
certas funções, ainda que estas não 
estivessem de todo comprometidas, o 
número total cresce para os 13.044 
indivíduos, cerca de 29% da população em 
2011; 

- Identificou-se que desse total de pessoas 
que não conseguiam realizar determinadas 
funções básicas ou que tinham muita 
dificuldade, 3,7% estavam desempregadas, 
66% eram reformadas, aposentadas ou 
estavam na reserva e 8,1% eram 
incapacitadas permanentes para o 
trabalho. 

Pessoas desempregadas e beneficiárias de 
apoios sociais 

- O número de pessoas desempregadas 
inscritas no IEFP, nos últimos anos, 
apresentava melhorias, com uma 
acentuada diminuição, porém, partir de 
fevereiro de 2020, em todas as faixas 
etárias, é possível verificar uma tendência 
de crescimento muito expressivo devido à 
pandemia da Covid-19; 

- De 2009 em diante, observa-se uma 
dinâmica decrescente do número de 
beneficiários/as do RSI, sendo que em 
2018 se registou um decréscimo de cerca 
de 73%, face ao início do período em análise. 
Contudo, a presente pandemia deve elevar 
novamente os valores;  

- Entre 2012 e 2018, aumentou o número de 
pessoas que recebem subsídios de doença, 
na ordem dos 38,8%. 

Comunidade cigana 

- Em 2019, segundo dados do PEMHO, 
existiam 46 famílias de etnia cigana a viver 
em barracas ou tendas, na sua maioria 
concentradas na freguesia de Pechão; 

- Segundo o Estudo Sociodemográfico da 
ACASO, realizado em 2015, foram 
identificadas 47 pessoas de etnia cigana, 
residentes em acampamentos, com 
fatores sociais desfavoráveis, baixa 
escolaridade das crianças, elevado grau de 
analfabetismo; entre outros. 

Vulnerabilidades nos Bairros de Habitação 
Social 

- O concelho de Olhão, segundo o PEMHO, 
apresenta uma percentagem elevada de 
habitação pública, cerca de 3% do total de 
alojamentos existentes no município, se 
comparada com a média nacional de 2%; 

- O parque habitacional público é composto 
por 813 fogos, dos quais 729 pertencem à 
autarquia e estão distribuídos por 14 
empreendimentos, e 84 são propriedade 
do IHRU; 

- Segundo o Estudo de Caracterização da 
população residente no Bairro Social Fundo 
Fomento de Habitação, realizado em 2016, 
as problemáticas envolvidas são, por 
exemplo, baixas qualificações escolares 
dos/as residentes; taxa elevada de 
desemprego; residentes sem rendimentos; 
presença de famílias monoparentais e 
isoladas em situação de risco; condições de 
habitabilidade negativas; entre outros. 
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População sem-abrigo  

- Identificou-se um total de 28 pessoas em 
situação de sem-abrigo (nº provisório); 

- Ao nível da caracterização, são 23 homens 
e 5 mulheres; 5 declararam a idade, 
compreendida entre os 26 e 70 anos; 3 
mencionaram a nacionalidade estrangeira; 
e 1 deficiente físico; 

- Existem relações de parentesco – pessoas 
a viver na rua com companheiros/as ou 
com irmãos/irmãs; 

- Ao nível do local de pernoita, a maioria 
estava a dormir em casas precárias ou em 
ruínas (8), normalmente sem instalações de 
água, luz e sanitárias; nas ruas (6); em 
carros, carrinhas ou caravanas 
abandonadas (7); e em armazéns (3). 

  

 

Desigualdades e violência doméstica 

- Em 2017, o ganho médio mensal de uma 
mulher era inferior em 87,80€ ao de um 
homem; 

- Em 2011, a população ativa feminina 
representava 48% e a masculina 52%; 

- O desemprego atinge mais as mulheres. 
Em maio de 2020, encontravam-se 
registadas 967 mulheres e 777 homens no 
IEFP; 

- Em 2018, existiam 946 beneficiárias de 
pensões, contra 615 beneficiários; 

- Em 2018, registaram-se 130 ocorrências 
de crime de violência doméstica contra 
cônjuge ou análogos. Cruzando este dado 
com o relatório de atividades da APAV 
Algarve (1º trimestre de 2020), conclui-se 

que cerca de 88% dos atendimentos são 
realizados a mulheres.  

 

Famílias unipessoais, monoparentais e com 
indivíduos a cargo 

- Em 2011, cerca de 22% das famílias 
clássicas do concelho eram unipessoais, 
valor inferior à região (24,9%) e levemente 
superior ao país (21,4%); 

- Ao nível das freguesias, em 2011, Olhão 
(25,4%), Fuseta (24,1%) e Moncarapacho 
(22,2%) tinham percentagens de agregados 
unipessoais acima dos identificados no 
município; 

- Em 2011, cerca de 53% das famílias 
clássicas olhanenses possuem 1 a 2 
pessoas a cargo; 35% sem indivíduos a 
cargo e 11% com 3 ou mais dependentes; 

- As famílias monoparentais no concelho 
aumentaram em torno de 30% entre o ano 
de 2001 e 2011, passando de 13,8% para 
18,06%; 

- A mãe predominava nos núcleos 
monoparentais (86,1%), sendo que 19% das 
mulheres tinham entre os 20-34 anos e 
0,6% menos de 20 anos, configurando 
agregados jovens. 

- Alta percentagem de agregados 
monoparentais com mães e pais acima dos 
50 anos. No caso feminino, essa faixa etária 
alcançava os 40,9%, superada pelos 54,2% 
registados no contexto masculino. 
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04 
SAÚDE 
Insuficiência nos números de médicos/as e 
enfermeiros/as e agravamento significativo dos casos de 
doença mental 

A saúde é um dos temas mais importantes e transversais da atualidade, uma vez que condiciona 
todas as outras dimensões da vida em sociedade. O seu conceito tem sofrido mudanças ao longo 
dos anos. De um paradigma centrado na doença, reação à mesma e seu tratamento, para outro 
orientado para a saúde e sua promoção, com carácter integrador, incorporando ações de prevenção 
de riscos28, para além dos cuidados e tratamentos.  

Uma estrutura demográfica que se insere num contexto de baixa natalidade e envelhecimento, 
acarreta naturalmente uma maior pressão nos serviços de saúde. Por um lado, a esperança média 
de vida tem vindo a aumentar, por exemplo, no período de 1997 a 1999, uma mulher com 65 anos 
esperava viver mais 17,91 anos e um homem da mesma idade 14,63. Em 2017 a 2019, esses 
valores aumentaram para 21 e 17,7 respetivamente29. Por outro lado, o indicador referente ao 
número de anos de vida saudáveis aos 65 deteriorou-se, tendo em conta que, em 1998, as 
portuguesas esperavam viver 8,2 anos sem incapacidades, doenças ou limitações de longa duração, 
enquanto os portugueses 7,8. No entanto, em 2018, reduziu-se para 6,9 nas mulheres e manteve-
se o valor para os homens30.  

Comparando a realidade portuguesa com a europeia, em 2018, as pessoas do sexo feminino podiam 
contar com 10 anos de vida saudável aos 65 e os do sexo masculino 9,8. Por exemplo, na Suécia, 
esses valores eram muito semelhantes entre sexos, ficando-se em 15,8 para as mulheres e 15,6 
para os homens. Estes dados demonstram que o aumento da esperança média de vida à nascença 
não implica necessariamente uma melhoria da qualidade de vida, sendo necessário investir em 
cuidados de saúde, sobretudo preventivos, bem como em estilos de vida mais saudáveis. O próprio 
Plano Nacional de Saúde estabelece como meta um aumento de 30% da esperança de vida saudável 
aos 65 anos de idade. 

 

  

 
28 Consultar Carta de Ottawa. 
29 Dados disponíveis no INE: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001723&contexto=bd&selTab=tab2 
30 Dados da PORDATA: https://www.pordata.pt/Europa/Anos+de+vida+saud%c3%a1vel+aos+65+anos+por+sexo-1590-313371 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001723&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.pordata.pt/Europa/Anos+de+vida+saud%c3%a1vel+aos+65+anos+por+sexo-1590-313371
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4.1 
Indicadores gerais de saúde em Olhão aquém da média regional 
e nacional  

No que concerne ao número de médicos/as por cada mil habitantes, é possível concluir que esse 
tem vindo a melhorar em todos os contextos territoriais em análise. No entanto, é em Olhão que os 
valores são mais baixos. Este facto pode ser justificado por não existir no concelho um hospital de 
grande dimensão, algo que provoca uma maior concentração de serviços e de pessoal afeto à área 
da saúde. A título de exemplo, em 2005, existiam no município cerca de 1,4 médicos/as por cada mil 
habitantes, ao passo que em 2018 esta média era de 2,3. 

Gráfico 83. Médicos/as por mil habitantes em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE,2005 – 2018) 

 
Outro dado importante prende-se com o número de enfermeiros/as por cada mil habitantes. 
Também aqui a evolução é bastante positiva em Portugal, Algarve e Olhão. Convém salientar que a 
quebra registada no concelho, de 2016 para 2017, deve-se a uma mudança metodológica no 
registo dos dados31. Apesar desta alteração, tendo em consideração que não existem limiares 
mínimos, pode, contudo, recorrer-se a uma estimativa apresentada no Relatório Mundial de Saúde 
de 2006, segundo o qual países com densidade inferior a 2,28 médicos/as, enfermeiros/as e 
parteiras/os para cada 1000 pessoas, geralmente não atingem a taxa ideal de 80% de cobertura 
para atendimento profissional em partos e imunização infantil. Ora, considerando que apenas se 
apresentam números de enfermeiros/as e médicos/as por cada mil habitantes, é seguro afirmar 
que se atinge pelo menos esta recomendação, para não falar dos restantes cuidados relativamente 
à saúde juvenil e do adulto. 

 

 

 

 

 
31 Em 2017, a Ordem dos Enfermeiros solicitou a todos os associados que procedessem à atualização da informação sobre local de trabalho, de 

modo a evitar situações de informação em falta, substituída pelo local de residência para fins estatísticos. Deste procedimento de atualização 

resultaram diferenças relevantes no número de enfermeiros/as de alguns municípios e NUTS III em 2017 face ao ano anterior. 
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Gráfico 84. Enfermeiros/as por mil habitantes em Portugal, Algarve e Olhão, nº (INE,2005 – 2018) 

 
A taxa quinquenal de mortalidade infantil traduz a relação entre os óbitos de crianças com menos 
de um ano por cada mil nados vivos num período de cinco anos. Posto isto, é possível observar que 
os valores do indicador para o país e a região são muito próximos, com tendência decrescente 
apesar de um agravamento no período de 2014-2018. Entre 2009 e 2013, Olhão detinha uma 
performance semelhante ao Algarve e Portugal ou, até melhor, veja-se o período de 2008 e 2012 
por exemplo. Posteriormente tem-se vindo a registar um agravamento na taxa, assinalando valores 
bastantes superiores, atingindo 3,9% entre 2014 e 2018.  

Gráfico 85. Taxa quinquenal de mortalidade infantil em Portugal, Algarve e Olhão , % (INE, 2005-
2018) 

 
Em termos de taxa de mortalidade neonatal – a relação entre óbitos de crianças com menos de 28 
dias de vida por cada mil nados vivos –, verifica-se um comportamento semelhante à taxa de 
mortalidade infantil. A performance de Olhão foi melhor nos períodos de 2008-2012 e 2009-2013, 
tendo piorado posteriormente, apresentando os valores mais elevados dos contextos em análise. 
Ainda assim, regista-se uma ligeira recuperação entre 2014-2018 face a 2013-2017. 
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Gráfico 86. Taxa quinquenal de mortalidade neonatal em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-
2018) 

 
Relativamente à taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, denota-se que apesar 
da maior oscilação em Olhão ao longo da série temporal, o concelho revela melhores resultados em 
termos deste indicador do que o Algarve e Portugal. Estes últimos registaram uma melhoria até 
2013 e posterior agravamento até 2018.  

No último ano em análise, assinalaram-se cerca de 2,9 óbitos por doenças deste tipo por cada 1000 
habitantes no município, contra 3,2 em Portugal e 3,3 no Algarve. 

Gráfico 87. Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório  em Portugal, no Algarve e 
em Olhão, % (INE, 2005-2018) 

 
Por outro lado, as doenças oncológicas têm vindo a assumir uma elevada prevalência na nossa 
sociedade, constituindo-se como uma grande preocupação. O indicador referente à taxa de 
mortalidade por tumores malignos demonstra uma tendência crescente em Portugal, Algarve e 
Olhão entre 2005 e 2018. No entanto, no concelho regista-se uma melhoria mais acentuada a partir 
de 2016, enquanto na região é mais ténue e no país se mantém. É no território olhanense que se 
notam as maiores oscilações nos valores, apesar de no seu cômputo não serem muito díspares 
relativamente aos restantes contextos em análise. 

Em 2018, atingiram-se 2,4 óbitos por doença oncológica por cada 1000 habitantes no município, 
enquanto Portugal e Algarve marcaram ambos 2,7. 
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Gráfico 88. Taxa de mortalidade por tumores malignos em Portugal, Algarve e Olhão, % (INE, 2005-
2018) 
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iii. Nascer Cidadão; 

iv. Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR); 

v. Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

vi. Saúde Escolar; 

vii. Equipa de Cuidados Continuados; 

viii. Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA); 

ix. Cinesioterapia Respiratória Pediátrica; 

x. Intervenção Nutricional; 

xi. Fisioterapia em Meio Aquático; 

xii. Saúde Oral para pessoas com necessidades especiais; 

xiii. Atendimento de Serviço Social; 

xiv. Projeto Reutilizar (Farmácia Social); 

xv. Ajudas Técnicas; 

xvi. Prevenir a Gripe Sazonal; 

xvii. Curso de Preparação para Prestadores de Cuidados Informais. 

A UCC Olhar +, para além dos projetos descritos, colabora também com um elemento representante 
na CPCJ, no Rendimento Social de Inserção, no Conselho Local de Ação Social (CLAS) Olhão e no 
Núcleo Executivo da Rede Social. 

Durante o ano de 2019, estavam registados no Centro de Saúde de Olhão 45.461 utentes, dos quais 
51,3% (23.323) eram mulheres e 48,7% (22.138) eram homens. Nesse mesmo ano, existiam 35 
médicos/as de família, dos quais 10 eram internos e 36 enfermeiros/as. 

Quanto às consultas, foram realizadas 87.927, das quais 1.718 de planeamento familiar, 1.340 de 
saúde materna, 7.494 de saúde infantil (0 – 13), 1.835 de saúde juvenil (13 – 18), 64.828 de saúde 
do adulto, 4.140 de consulta de diabetes, 419 domicílios realizados por médicos/as de família e 
6.153 visitas domiciliárias a cargo da Equipa de Cuidados Continuados Integrados. 

4.3 
A problemática da saúde mental e a sua incidência crescente e 
cada vez mais precoce 

Uma das principais problemáticas assinaladas durante os fóruns temáticos da Rede Social de Olhão 
foi a questão da saúde mental. Esta foi particularmente discutida no evento dedicado ao tema da 
saúde, concluindo-se que os sintomas aparecem cada vez mais cedo, ainda enquanto crianças e 
jovens. O principal fator identificado é o ambiente familiar desestruturado e a sua replicação, ou seja, 
a reprodução do problema no seio do agregado e entre gerações. Estes contextos levam a certos 
comportamentos nos mais novos, tais como: consumo de substâncias tóxicas e aditivas, atitudes 
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agressivas e violentas, quadros de ansiedade e depressão, défice de atenção e dificuldades de 
aprendizagem, perturbações que podem conduzir à doença mental.  

Apesar das graves dificuldades e carências em termos de pessoal médico especializado e formação 
de equipas multidisciplinares, estão a ser levadas a cabo algumas iniciativas e projetos. No entanto, 
a intervenção ao nível do concelho de Olhão é essencialmente até aos 12 anos de idade, o que é 
claramente insuficiente. 

Uma dessas iniciativas é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI), de âmbito regional. No 
Algarve existem cinco Equipas Locais de Intervenção (ELI). O concelho está integrado na ELI Faro 
que engloba Faro, Olhão e São Brás de Alportel. As referenciações são feitas a partir de vários 
organismos, tais como, maternidade, hospital, ACES, creche, pré-escolar, CPCJ, entre outras. O 
número de crianças sinalizadas no Algarve tem vindo a aumentar – 569 em 2016, 583 em 2017 e 
614 em 2018 –, dados constantes do relatório de 2018. De uma forma global, o total de 
beneficiários/as acompanhados/as em 2018 foram 1537, destes, 225 pertenciam ao concelho de 
Olhão. Quanto aos critérios de elegibilidade, a maior parte insere-se no grupo I – alterações nas 
funções ou estruturas do corpo, outras no II – crianças com risco grave de atraso de 
desenvolvimento, enquanto uma grande parte se enquadrava em ambos os grupos.  

O Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) de Olhão trata-se de uma resposta para 
situações de maus tratos, permitindo melhorar a capacidade de prevenção e deteção de situações 
de perigo e risco, prestar cuidados, encaminhar para outras entidades e prevenir recorrências. De 
acordo com o relatório de atividades, em 2019 foram instaurados 179 processos, 85 associados a 
beneficiários do sexo feminino e 94 do masculino, com maior incidência na faixa etária dos 6 aos 10 
anos. As tipologias de maus tratos assinaladas são: exposição a violência doméstica; negligência 
passiva e ativa; exposição a comportamentos aditivos; ações que afetam o bem-estar e 
desenvolvimento pessoais sem que o pai, mãe ou representantes legais se oponham de forma 
adequada; abuso sexual; violência no namoro e bullying. 

O Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) de Olhão tem como objetivo prestar cuidados de 
saúde primários a crianças e jovens, em estreita colaboração e articulação com o Hospital Pediátrico 
de Dona Estefânia, em Lisboa. As equipas multidisciplinares são constituídas por psicólogos/as, 
médicos/as de família, enfermeiros/as, assistentes sociais, e terapeutas nos Centros de Saúde. 
Através dos dados constantes do relatório de 2019, das 78 crianças referenciadas, 49 são do sexo 
masculino e 28 do feminino, sendo que a maioria se encontra na faixa etária dos 6 aos 10 anos, 
frequenta o 1º ciclo do ensino básico e possui nacionalidade portuguesa. Grande parte dos pedidos 
é feita pela equipa de saúde, escola e pelas famílias.  

Além disso, existem várias modalidades de intervenção previstas no GASMI, tais como: supervisão, 
consulta de pedopsiquiatria, farmacológica, sessão individual, grupo terapêutico, grupo de pais e 
mães ou cuidadores, acompanhamento e orientação parental, terapia familiar, visita 
domiciliária/observação naturalista, consultadoria e articulação com outras estruturas da 
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comunidade e atividades em meio aquático. No entanto, a equipa salientou durante o fórum 
temático a grande escassez de pedopsiquiatras, havendo apenas um profissional para toda a região 
algarvia, o que dificulta o acesso a consultas e exige a deslocação do utente a Lisboa. 

Por fim, salienta-se o recém-criado projeto SER Mental, promovido pela Associação Movimento 
Juvenil em Olhão, que se iniciou em setembro de 2019 e terminará em agosto de 2022. Este tem 
como principal objetivo prevenir precocemente os fatores de risco e incentivar a proteção na saúde 
mental na infância e adolescência no concelho. Esta iniciativa tem como destinatários os jovens 
entre os 13 e 21 anos, as famílias com pelo menos um filho/a (até aos 21 anos), os alunos/as do 3.º 
ciclo do ensino básico e secundário, o pessoal docente e não docente, os técnicos e/ou outros 
profissionais da comunidade e a sociedade civil em geral. O projeto tem permitido ampliar a 
capacidade de resposta local aos problemas enunciados, assegurando atendimento em regime de 
itinerância nas diferentes freguesias do concelho. 

❖ Síntese da saúde

- O número de médicos/as e de 

enfermeiros/as por cada mil habitantes 

tem vindo a melhorar no concelho, mas é, 

ainda assim, inferior às médias do país e da 

região; 

- A taxa quinquenal de mortalidade infantil 

em Olhão teve uma performance 

semelhante às registadas em Portugal e no 

Algarve, agravando-se, no entanto, nos 

anos mais recentes; 

- O concelho regista uma taxa de 

mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório inferior às do país e da região;  

- O mesmo acontece com a taxa de 

mortalidade por doenças oncológicas;  

- Os casos de doença mental têm vindo a 

agravar-se no concelho, sem que existam 

as respostas necessárias para cobrir as 

necessidades existentes.
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05 
EDUCAÇÃO 
Enfrentar o desafio das baixas qualificações e do 
abandono escolar32 

A escolarização é uma ferramenta essencial para facilitar o acesso ao mercado de trabalho e 
melhorar as condições de vida da população. Olhão, face ao panorama nacional, apresenta baixas 
qualificações e níveis de abandono escolar elevados, o que representa uma realidade que deve 
imperativamente ser tomada em consideração, de forma a prevenir futuros problemas sociais.  

Outra problemática prende-se com o facto de, apesar de em Portugal a escolaridade ser obrigatória 
para todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, verifica-se no município 
de Olhão a existência de um considerável número de crianças que não frequentam o sistema de 
ensino. Contudo, apesar de ainda existirem várias questões no âmbito da educação que podem e 
devem ser melhoradas, as tendências mais recentes evidenciam algumas melhorias. 

5.1 Alunos/as matriculados/as no ensino não superior   

Segundo a tabela abaixo, é de notar que o número de alunos/as matriculados/as no ensino não 
superior em Portugal tem vindo a decrescer de forma gradual e constante desde o ano letivo 
2012/13, registando menos 7,6% em 2017/18. Contudo, em Olhão, este indicador tem sofrido 
oscilações entre períodos, mas assumiu uma tendência crescente a partir de 2014/15. 

Tabela 27. Alunos/as matriculados/as no ensino não superior, nº (Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência - DGEEC, 2013) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Portugal 1768977 1719627 1712155  1671084 1658551 1633726 

Olhão 7109 6875 7005 7149 7116 7181 

 

Gráfico 89. Alunos/as matriculados/as no ensino não superior em Olhão, por nível de Ensino, nº 
(DGEEC, 2012-2018) 

 
32 O Município de Olhão encontra-se a elaborar uma nova Carta Educativa Municipal, documento que trata de forma mais detalhada e 

aprofundada o tema da Educação, razão pelo qual se optou por destacar no Diagnóstico Social os aspetos mais relevantes e que podem 

oferecer implicações no domínio social.  
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Ao analisar o gráfico anterior, é possível verificar que de 2012 a 2018, o 3º Ciclo do Ensino Básico 
(CEB) foi o nível de escolaridade que registou um maior aumento de alunos/as matriculados/as, 
cerca de 137, representando um crescimento de 8,7%. Por oposição, o 1º CEB sofreu a maior 
diminuição em relação a este indicador, com uma quebra de cerca de 6% no mesmo período, embora 
mantendo a liderança no número de crianças inscritas. 

5.2 Alunos/as com necessidades educativas especiais  

Os/As alunos/as com necessidades educativas especiais, matriculados/as no ensino básico, 
representavam, no ano letivo 2017/2018, cerca de 9,7% do total de matrículas nesse nível. 
Analisando a evolução a partir de 2013/2014 percebe-se que houve um crescimento no número 
destes/as estudantes em todos os CEB, o que caracteriza um acréscimo de 27,9% em 2017/2018. 
Em resposta a esta problemática, registou-se um aumento de 39,4% no período em análise de 
docentes especializados nesta temática. 

Gráfico 90. Evolução do número de alunos/as com necessidades educativas especiais em Olhão, 
por ciclo de ensino, entre 2013/14 a 2017/18 (Revisão da Carta Educativa do Município de Olhão, 
outubro de 2019) 
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5.3 Abandono escolar e temáticas correlacionadas  

Outro tema relevante quanto se trata da 
educação é a taxa de abandono escolar.  
Tanto no Algarve como em Olhão, esse 
indicador era superior ao contexto 
nacional, o que expressa a necessidade 
de desenvolver medidas de prevenção e 
de recuperação desses/as estudantes.  

Gráfico 91. Taxa de abandono escolar em Portugal, 
Algarve e Olhão, % (INE, Censos 2011) 

 
No âmbito das freguesias, a proporção da população residente com idade entre 6 e 15 anos que não 
se encontra a frequentar o sistema de ensino é maior na Fuseta (2,88%), Moncarapacho (2,47%) e 
Pechão (2,12%). Por oposição, Quelfes (1,67%) e Olhão (1,92%) apresentam as percentagens mais 
reduzidas. Relativamente ao sexo feminino, Pechão apresenta a maior proporção de mulheres 
ausentes da escola com 2,99%, seguida de Moncarapacho (2,81%) e Quelfes (1,91%). Quanto aos 
homens, a maior percentagem incide na Fuseta com 3,23% e Moncarapacho com 2,18%.  

Gráfico 92. Proporção da população residente com idade entre 6 e 15 anos que não está a 
frequentar o sistema de ensino em Olhão, por freguesia e sexo, % (INE, Censos 2011) 
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momentos registados no concelho de Olhão: um período de diminuição entre 2005/06 e 2010/11; 
uma fase de subida até 2013/14; uma nova regressão da percentagem, registando menos 5,8% em 
2017/18.  
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Gráfico 93. Taxa de retenção e desistência no ensino básico em Portugal e Olhão, % (DGEEC, 2005-
2018) 

 

5.4 População analfabeta e sem nível de escolaridade completo 

Um dos grandes problemas relativamente à educação no município é a proporção da população 
residente com 15 e mais anos de idade sem nenhum nível de escolaridade completo que, em 2011, 
registava valores perto dos 10%. Ao nível das freguesias, Fuseta, Moncarapacho e Pechão 
destacavam-se com percentagens acima do concelho e, por oposição, Quelfes e Olhão 
demonstraram os números mais baixos.  

No que diz respeito ao sexo, em todas as freguesias, as mulheres apresentam valores superiores 
aos homens, com destaque para Fuseta, em que 16,14% da população residente com 15 ou mais 
anos não apresenta qualquer nível de escolaridade completo. Neste sentido, é de salientar que estes 
dados podem ter elevadas consequências relativamente à entrada e permanência no mercado de 
trabalho e conduzir a situações de pobreza e exclusão social, especialmente no caso das mulheres.  

Gráfico 94. Proporção da população residente com 15 e mais anos de idade sem nenhum nível de 
escolaridade completo em Olhão, por sexo, % (INE, Censos 2011)
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A taxa de analfabetismo diz respeito à percentagem de homens e mulheres que não sabem ler nem 
escrever. A nível nacional, de acordo com os Censos de 2011, a taxa de analfabetismo era 5,22%, 
superior à de Olhão (5,19%). Em relação às freguesias, esta taxa varia entre 4,5%, em Quelfes e 7,16%, 
na Fuseta. Uma das razões possíveis para Fuseta apresentar uma percentagem tão elevada face 
aos demais contextos comparados pode ser o alto índice de envelhecimento registado no local. É 
de destacar que as mulheres demonstram uma taxa de analfabetismo superior à dos homens em 
todos as freguesias, tendência que se pode vir a alterar, uma vez que as mesmas registam níveis de 
escolaridade cada vez mais elevados, inclusive no ensino superior. 

Gráfico 95. Taxa de analfabetismo em Olhão, por sexo e freguesia, % (INE, Censos 2011) 
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06 
HABITAÇÃO 
Escassez de fogos para habitação permanente e 
degradação do edificado no concelho33 

Nos últimos anos, o mercado de habitação no concelho de Olhão tem sofrido com o aumento da 
procura turística que desencadeou a alta dos preços dos alojamentos habitacionais e a escassez de 
fogos para residência permanente; com um processo de degradação intensa do edificado, tanto 
público quanto privado; com a persistência dos núcleos precários com famílias a necessitar de 
realojamento; com o crescimento da população sem-abrigo; entre outras problemáticas que 
atingem, não somente o município, mas também toda a região algarvia.  

Tendo em atenção esse contexto, o município elaborou dois instrumentos estratégicos, como forma 
de diagnosticar os problemas, bem como estruturar as respostas de intervenção. Ambos os 
documentos compõem a política local em matéria de habitação, sustentada em diversos objetivos, 
nomeadamente: 

- Reforçar e diversificar a intervenção do Município na promoção do acesso à habitação; 

- Promover a coesão social; 

- Fixar residentes;  

- Qualificar o parque habitacional; 

- Promover a qualificação e a coesão territoriais; e 

- Consolidar o modelo territorial municipal. 

Em primeiro lugar, destaca-se o Plano Estratégico Municipal para a Habitação de Olhão (PEMHO) 2020-
2030, que se constitui como “o instrumento da política municipal de habitação para responder 
adequadamente aos desafios que a Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) coloca e para 
assegurar uma gestão e respostas apropriadas dirigidas às necessidades diagnosticadas, 
mobilizando recursos e instrumentos de apoio à sua concretização”.  

Em segundo lugar, a Estratégia Local de Habitação de Olhão (ELHO), que se coloca como uma 
componente parcial do PEMHO, focada nas intervenções a candidatar ao Programa 1º Direito. A 
ELHO cumpre um papel específico, dirigido ao universo de pessoas que vivem em condições 
indignas, nomeadamente, precariedade, insalubridade e insegurança, sobrelotação e inadequação, 
e que não dispõem de capacidade financeira para aceder, sem apoio, a uma solução habitacional 
adequada.  

 
33 O Município de Olhão elaborou recentemente dois documentos estratégicos no domínio da habitação, no âmbito dos quais diagnostica 

de forma mais detalhada a situação habitacional do concelho.  
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6.1 Diagnóstico da situação habitacional 

De acordo com o PEMHO, a situação habitacional do município sofre atualmente com quatro 
problemáticas: o défice habitacional, a dificuldade de acesso geral à habitação, as carências graves 
vividas por parte da população e a insuficiente capacidade de resposta da oferta pública, como se 
apresentam de seguida. 

Défice habitacional 

Entre 2011 e 2017, as dinâmicas demográfica e do parque habitacional conduziram à escassez de 
oferta no mercado para habitação permanente agravada pelo crescimento da procura turística, com 
consequente orientação do parque habitacional para alojamento local e para arrendamento a 
turistas. Segundo o PEMHO, entre 2011 e 2019, o número de alojamentos locais passou de 151 
para 1005. Esta tendência verificou-se com maior intensidade a partir de 2017, principalmente nas 
freguesias de Olhão e Quelfes que concentravam a maioria desses imóveis. Além disso, em 2011, 
os fogos destinados a segunda habitação representavam 19% do total, mas devido a atratividade 
turística do concelho identificada nos últimos anos, é provável que esta proporção tenha sido 
reforçada. 

Dificuldade de acesso geral à habitação 

O Município identificou uma dificuldade crescente e generalizada, de acesso à habitação para 
residência permanente por parte das famílias locais, no mercado residencial privado, principalmente 
por parte de jovens e casais dos 20 aos 35 anos; das famílias em processo de mobbing imobiliário 
e/ou mobilidade residencial; e dos agregados em processo de reestruturação familiar 
(monoparentais e pessoas idosas isoladas). Essa população, apesar de não viver uma situação de 
carência económica e habitacional extrema e, consequentemente não se enquadrar nos critérios de 
acesso a uma habitação social, deparam-se cada vez mais com dificuldades em aceder a uma 
moradia no mercado livre e/ou em satisfazer um compromisso assumido de arrendamento. 

Essa problemática, de acordo com o Plano, decorre do défice habitacional supramencionado que 
acaba por gerar o problema de affordability, associado com a alta dos valores dos imóveis, tanto para 
arrendamento, quanto para a compra. A título indicativo, a taxa de esforço de uma família com 2 
adultos e 1 filho/a para arrendar um T2 no município (com um valor médio de 625€) é superior a 
75% para agregados com rendimento bruto mensal de 833€ e 40% para os que auferem 1.583€ 
mensais. 

Carências graves - pessoas e famílias em situação de carência económica e habitacional, a viver 

em condições indignas 

Nos últimos anos, acumularam-se no concelho situações de vulnerabilidade sistémica ao nível 
socio-habitacional, associadas a três contextos: 
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Primeiro, a persistência de núcleos residenciais que necessitam de intervenções de resolução e 
realojamento de aproximadamente 203 agregados, verificadas pelo Levantamento Nacional de 
Necessidades de Realojamento, realizado pelo IHRU com a colaboração do Município em 2017, que 
inclui famílias de etnia cigana a viver em acampamentos. Segundo, a existência de agregados em 
condição de insegurança, insalubridade e/ou desadequação habitacional, identificadas nas 
solicitações de apoio, bem como cerca de 400 fogos do parque habitacional municipal a necessitar 
de intervenção profunda. Terceiro, as situações que suscitam respostas de emergência, como os 
despejos e as pessoas sem-abrigo.  

Insuficiente capacidade de resposta da oferta pública 

A habitação de promoção pública, atualmente na esfera municipal, constituída por 729 alojamentos, 
representa 3% do total do parque habitacional do concelho. Este número, embora revelando uma 
proporção superior de oferta pública à verificada a nível nacional (2%), é insuficiente para dar resposta 
aos pedidos de habitação e às carências identificadas. Em 2018 e 2019, foram contabilizados 307 
pedidos de apoio para habitação ao Município, dos quais 74 no 1º trimestre de 2019. 

6.2 
Eixos estruturantes e linhas de intervenção da Política Municipal 
de Habitação de Olhão 

Para fazer face às carências identificadas, o PEMHO e a ELHO programam soluções diversificadas 
de promoção pública, mas também envolvendo o setor privado (proprietários/as e investidores/as), 
por forma a ampliar a oferta habitacional e, em simultâneo, promover a qualificação e otimização do 
parque habitacional.  
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A abordagem de ação do PEMHO centra-se na identificação e exploração das necessidades e 
soluções habitacionais aplicáveis no concelho, segundo descrito no esquema seguinte, 
nomeadamente, ao nível dos segmentos de procura e as possíveis respostas existentes e previstas, 
bem como estabelecendo diferentes meios, soluções e instrumentos. 

Figura 1. Identificação e exploração das necessidades e soluções habitacionais (adaptado PEMHO, 

2019) 

Este esquema racional sustenta os dois eixos estruturantes e suas linhas de intervenção, conforme se 
apresenta na tabela abaixo. O primeiro eixo está voltado para o Programa 1º Direito, comportando 
soluções que se enquadram neste instrumento. O segundo visa universalizar uma perspetiva de 
intervenção múltipla, num domínio em que o interesse económico associado à promoção privada 
deve acrescentar valor ao esforço de atuação pública municipal. 
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Tabela 28. Eixos estruturantes e linhas de intervenção da Política Municipal de Habitação do  
Município de Olhão (PEMHO, 2019) 

Eixos de Intervenção Linhas de Intervenção 

Eixo 1 – Criar respostas às situações 
de carência habitacional mais graves, 
destinadas a apoiar os segmentos 
da população mais desfavorecidos 

L.1.1. Promoção direta de habitação pública municipal para 
realojamento de famílias que residem em condições 
indignas, em núcleos habitacionais precários. 
L.1.2. Reabilitação e otimização do parque habitacional do 
Município, garantindo às famílias residentes uma habitação 
digna e adequada. 
L.1.3. Atribuição de apoio direto às famílias, para reabilitação 
de habitação própria ou autoconstrução . 

Eixo 2 – Promover o maior equilíbrio 
entre a oferta e a procura de 
habitação, através da oferta de 
habitação acessível no mercado, 
com diversificação das respostas 
habitacionais e dos regimes de 
ocupação 

L2.1. Acrescer a oferta de habitação a custos acessíveis no 
mercado, através de promoção direta municipal e de 
parcerias com promotores privados. 
L.2.2. Promover a oferta de habitação a custos acessíveis 
no mercado, através da otimização e da reabilitação do 
parque habitacional existente, garantindo simultaneamente 
padrões de qualidade e adequação às necessidades atuais. 
L2.3. Apoiar as famílias nos encargos com a habitação. 

❖ Síntese da habitação

- A habitação de promoção pública, 
atualmente na esfera municipal, representa 
3% do total do parque habitacional do 
concelho; 

- A oferta habitacional municipal, apesar de 
superior à média nacional de 2%, é 
insuficiente para responder aos pedidos de 
habitação e às carências identificadas no 
concelho; 

- Para fazer face aos problemas 
identificados, o Município elaborou dois 
documentos estratégicos, que preveem um 
conjunto de intervenções públicas e 
privadas.
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07 
CRIMINALIDADE E (IN)SEGURANÇA 
Persistência de uma taxa de criminalidade superior no 
concelho face à média nacional 

Existem vários aspetos que condicionam a prosperidade de um determinado território, bem como a 
decisão das famílias de o escolher para habitar. Poder-se-á argumentar que a qualidade de vida é 
um deles. No entanto, é algo muito abstrato que pode implicar uma grande panóplia de atributos, 
tais como: emprego, escolas, serviços de saúde, habitação, espaços verdes e de fruição e segurança, 
entre outros. Isto é, uma dessas dimensões é com certeza a criminalidade, que pode determinar 
maior ou menor sentimento de segurança aos habitantes. 

Os dados constantes do gráfico seguinte fazem uma comparação entre a taxa de criminalidade 
observada em Olhão com a da região e do país, nos anos de 2011, 2014 e 2018.  

Numa primeira análise, é possível concluir que na grande maioria das categorias de crime analisadas, 
as taxas verificadas em Olhão e no Algarve são superiores à média nacional. Apesar do ligeiro 
agravamento no concelho e na grande melhoria na região, os crimes contra o património são 
inferiores no primeiro contexto territorial (24,2%) relativamente ao segundo (27%), em 2018. O 
mesmo se passa em termos de condução de veículos com taxa de álcool superior a 1,2g/l, tendo 
Olhão registado 1,4% e o Algarve 2,9%. Por outro lado, existe uma incidência superior em 
determinados tipos de crimes, ainda que a diferença seja ligeira, por exemplo, furto de veículos (4,5% 
em Olhão e 3,8% no Algarve), furto/roubo por esticão na via pública (1,8% e 1,2%) e crimes contra a 
integridade física (7% e 6,8%).  

Os dados revelam que tanto o município como a região algarvia necessitam de um esforço para 
diminuir as suas taxas de criminalidade relativamente à realidade portuguesa. 
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Gráfico 96. Taxa de criminalidade em Portugal, Algarve e Olhão por Categoria de crime, % 
(Direcção-Geral da Política de Justiça, 2011, 2014 e 2018) 
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Assim, tendo em consideração as várias tipologias, os que mais prevalecem estão relacionados com 
os furtos de veículos e em veículos motorizados, que aumentaram substancialmente de 226 
ocorrências em 2013 para 249 em 2015, tendo sofrido uma redução substancial em 2016 e 2017 
e voltando a aumentar em 2018 para 202, ainda assim bastante inferior aos valores do início da 
série. 
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O crime de condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l teve um agravamento 
muito evidente nos anos de 2016 e 2017, aumentando para mais do dobro dos números registados 
em 2013 (168), tendo, no entanto, atingido um valor muito mais positivo em 2018 (63). 

Por outro lado, existem categorias de crimes que não demonstram tendência decrescente, tendo-
se, infelizmente, demonstrado bastante estáveis ao longo da série temporal, embora alguns tenham 
demonstrado uma ligeira diminuição. Veja-se o caso do crime de ofensa à integridade física 
voluntária simples, que apresentam uma média de 143 casos, curiosamente, o menor valor de 135 
foi registado em 2018. Segue-se a categoria de violência doméstica contra cônjuge ou análogos, 
que não regista melhorias significativas, sendo o número de ocorrências muito semelhante de ano 
para ano, de facto, o menor valor de 122 aconteceu em 2017, com novo agravamento para 130 em 
2018. Por último, o furto/roubo por esticão na via pública manteve-se relativamente estável entre 
2013 e 2017, tendo registado um aumento substancial em 2018, para 82, isto é, o valor mais 
elevado de toda a série temporal. 

Tendo em conta estes dados e as diversas tipologias, alguns dos crimes podem ser reduzidos com 
um aumento nas campanhas de sensibilização, como é o caso da condução sob efeito de álcool, da 
prevenção e intervenção precoce, nas situações de violência doméstica e equiparados, enquanto 
nos casos de roubo e da ofensa à integridade física necessitarão de maior reforço da capacidade de 
vigilância e policiamento. 

Gráfico 97. Crimes registados pelas autoridades policiais em Olhão, segundo as categorias de 
crime, nº (Anuários Estatísticos Regionais do Algarve, 2018) 

 

  

146 140 146 143 145 135138 131
146 136

122 130

64 73 72 72 65
82

226 235 249

172
152

202

79 90

54

105

163

63

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crime de ofensa à integridade física voluntária simples Crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogos
Furto/roubo por esticão na via pública Furto de veículo e em veículo motorizado
Condução de veículo com taxa de álcool = ou > a 1,2 g/l



07 | CRIMINALIDADE E (IN)SEGURANÇA 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE OLHÃO   2020   116 

❖ Síntese da criminalidade e (in)segurança

- Olhão apresenta uma taxa de criminalidade, 
na grande maioria das categorias de crimes, 
superior à média nacional; 

- Os crimes que mais prevalecem no 
concelho são os furtos de veículos e em 
veículos motorizados. 
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08 
DESBALANÇO NAS RESPOSTAS SOCIAIS, COM OFERTA 
SUPERIOR OU INFERIOR ÀS NECESSIDADES EM ALGUNS 
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

De acordo com o levantamento referente às respostas sociais existentes no município de Olhão, 
realizado em 2020, é possível observar que é na infância e juventude que se concentram o maior 
número das mesmas, em especial pré-escolar e creche. Estas são, sem dúvida, essenciais para a 
conciliação da vida familiar com a profissional, sendo, no entanto, necessário olhar para as demais 
necessidades do território, identificando públicos para os quais não existem respostas, ou estas são 
ainda manifestamente insuficientes. 

Para esse mapeamento, utiliza-se duas noções – a taxa de utilização e a taxa de cobertura potencial 
e efetiva34. 

 

A taxa de utilização35 é calculada com base no número atual de utentes, em relação a capacidade da 
resposta social em análise, ou seja, a quantidade de vagas que possui determinado 
serviço/equipamento.  

A taxa de cobertura36 considera a quantidade de utentes, face ao total da população de referência (p. 
ex., crianças, jovens, pessoas idosas, etc.). Se utilizado a capacidade da resposta social, tem-se a 
taxa de cobertura potencial, se adotado o número atual de utentes, chega-se na taxa de cobertura 
efetiva. 

 

  

 
34 Carta Social: Rede de Serviços e Equipamentos. Relatório 2018 (Gabinete de Estratégia e Planeamento. Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, 2019). 
35 Taxa de utilização = nº de utentes/capacidade da resposta*100. 
36 Taxa de cobertura potencial = nº atual de utentes/população de referência*100; Taxa de cobertura efetiva = capacidade/população de 

referência*100.  
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8.1 Infância e Juventude 

Relativamente às crianças e jovens, existem 3 equipamentos de Centro de Atividades de Tempos 
Livres, situados em Olhão (2) e Pechão (1). No seu cômputo, têm capacidade total para 270 utentes, 
sendo, no entanto, frequentados por apenas 224. Em termos de creche, contabilizam-se 11 
estabelecimentos, distribuídos pelas freguesias de Olhão (2), Quelfes (6) e Moncarapacho e Fuseta 
(3), com capacidade para 508, sendo utilizados por 476. O pré-escolar conta com 19 equipamentos, 
localizados em Olhão (7), Pechão (2), Quelfes (6) e Moncarapacho e Fuseta (4). A capacidade 
instalada é de 1154 e o número de utentes é de 1032. 

Tabela 29. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida a crianças e jovens 
(Carta Social) 

Freguesia Equipamento 
Tipo de 

Resposta Instituição Capacidade 
Nº atual 

de 
utentes 

Tx Utilização 
(%) 

Olhão 

Centro de 
Atividades de 
Tempos Livres nº 
1 

CATL 
Santa Casa da 
Misericórdia de Olhão 

100 62 62,0 

Olhão 
Parque Infantil da 
Cavalinha CATL 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 150 150 100,0 

Pechão 
Parque Infantil de 
Pechão 

CATL 
Cruz Vermelha 
Portuguesa 

20 12 60,0 

Olhão 
Creche "As 
Luzinhas" 

Creche 
Obra Nossa Senhora das 
Candeias 

56 54 96,4 

Olhão A Minha Casinha Creche Sociedade A Minha 
Casina - Infantário Lda 

30 25 83,3 

Quelfes 
Creche Arca de 
Noé 

Creche Associação Tempus 75 73 97,3 

Quelfes 
Centro Infantil "Os 
Vivaços" 

Creche 
Fundação Algarvia de 
Desenvolvimento Social 

40 40 100,0 

Quelfes Jardim da Celeste Creche Cruz Vermelha 
Portuguesa 

35 35 100,0 

Quelfes 
Infantário "Maria 
Helena Rufino" - 
Creche e Pré 

Creche 
Santa Casa da 
Misericórdia de Olhão 

49 43 87,8 

Quelfes 
Creche "Jardim dos 
Pequeninos" 

Creche 
Centro de Bem-Estar 
Social Nossa Senhora de 
Fátima, de Olhão 

36 36 100,0 

Quelfes 

Centro de 
Educação e 
Desenvolvimento 
Infantil "Porta 
Mágica" 

Creche Associação Cultural e de 
Apoio Social de Olhão 

46 46 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Creche a Joaninha 
- Delegação da 
Fuzeta da Cruz 

Creche 
Cruz Vermelha 
Portuguesa 

47 35 74,5 
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Vermelha 
Portuguesa 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Centro Infantil da 
Cruz Vermelha 
Portuguesa - 
Delegação de 
Moncarapacho 

Creche 
Cruz Vermelha 
Portuguesa 

35 35 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Infantário os 
Meninos da Vila 

Creche 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Moncarapacho 

59 54 91,5 

Olhão Escola Básica José 
Carlos da Maia 

Pré-
Escolar 

Escolas Professor Paulo 
Nogueira, Olhão 

75 45 60,0 

Olhão A Minha Casinha 
Pré-
Escolar 

Sociedade A Minha 
Casina - Infantário Lda 

20 20 100,0 

Olhão 
Escola Básica Nº 4 
de Olhão 

Pré-
Escolar 

Escolas Professor Paulo 
Nogueira, Olhão 

75 75 100,0 

Olhão 
Escola EB1 da 
Cavalinha 

Pré-
Escolar 

Agrupamento de Escolas 
João da Rosa Olhão 

75 45 60,0 

Olhão 
Creche "As 
Luzinhas" 

Pré-
Escolar 

Obra Nossa Senhora das 
Candeias 

89 74 83,1 

Olhão Parque Infantil da 
Cavalinha 

Pré-
Escolar 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

50 50 100,0 

Olhão 
Escola Básica Nº 1 
de Olhão 

Pré-
Escolar 

Escola EB 2,3 Alberto Iria 75 70 93,3 

Pechão 
Parque Infantil de 
Pechão 

Pré-
Escolar 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

25 25 100,0 

Pechão Jardim de Infância 
de Pechão 

Pré-
Escolar 

Escolas Professor Paulo 
Nogueira, Olhão 

49 47 95,9 

Quelfes 
Escola Básica Nº 6 
de Olhão 

Pré-
Escolar 

Agrupamento de Escolas 
João da Rosa Olhão 

75 59 78,7 

Quelfes Centro Infantil "Os 
Vivaços" 

Pré-
Escolar 

Fundação Algarvia de 
Desenvolvimento Social 

75 73 97,3 

Quelfes 
Infantário "Maria 
Helena Rufino" - 
Creche e Pré 

Pré-
Escolar 

Santa Casa da 
Misericórdia de Olhão 

74 71 95,9 

Quelfes 

Centro de 
Educação e 
Desenvolvimento 
Infantil "Porta 
Mágica" 

Pré-
Escolar 

Associação Cultural e de 
Apoio Social de Olhão 

50 50 100,0 

Quelfes 

Colégio 
Bernardette 
Romeira - 
Sistemas de 
Ensino Unipessoal 
Lda 

Pré-
Escolar 

Colégio Bernardette 
Romeira - Sistemas de 
Ensino Unipessoal Lda 

50 50 100,0 

Quelfes 
Escola Básica de 
Quelfes 

Pré-
Escolar 

Escolas Professor Paulo 
Nogueira, Olhão 

25 25 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Centro 
Comunitário da 
Fuzeta da 

Pré-
Escolar 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

40 39 97,5 
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Delegação da Cruz 
Vermelha 
Portuguesa 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Jardim de Infância 
de Moncarapacho 

Pré-
Escolar 

Agrupamento de Escolas 
Dr Francisco Fernandes 
Lopes, Olhão 

125 125 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Jardim de Infância 
Fuseta 

Pré-
Escolar 

Agrupamento de Escolas 
Dr Francisco Fernandes 
Lopes, Olhão 

50 50 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Centro Infantil da 
Cruz Vermelha 
Portuguesa - 
Delegação de 
Moncarapacho 

Pré-
Escolar 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

57 39 68,4 

 

 

Assim, tendo em conta o universo de potenciais utilizadores, é no pré-escolar que as taxas de 
cobertura são mais elevadas e acima de 70%. Por outro lado, ao nível do CATL, os valores são bem 
mais reduzidos, alcançando os 6,02%. Quanto à creche, os valores da cobertura potencial atingem 
os 30,75%, percentagem abaixo da meta prevista no Compromisso de Barcelona37, ou seja, 33%. 

Tabela 30. Quadro resumo por tipo de resposta social dirigida a crianças e jovens  (Carta Social) 

Tipo de 
resposta 

Nº 
equipamentos Capacidade Utentes Tx de cobertura efetiva 

na pop. de referência 

Tx de cobertura 
potencial38 na população 

de referência 

CATL 3 270 224 4,99 6,02 

Creche 11 508 476 28,81 30,75 

Pré-escolar 19 1154 1032 70,30 78,61 

 

Por outro lado, existem no concelho 2 equipamentos destinados a lar de infância e juventude, uma 
resposta destinada a crianças e jovens em situação de perigo, ambos localizados em Quelfes. O 
primeiro tem uma taxa de utilização de 100% (30 utentes); o segundo, tem capacidade para 30, mas 
é utilizado por 25.  

 

 

 

 
37 Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Barcelona, 15-16 de março de 2002. Ver sobre os ‘objetivos de Barcelona’, 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0273&from=EN 
38 A população de referência utilizada para o cálculo da taxa de cobertura efetiva e potencial dos equipamentos destinados aos CATL e 

pré-escolar teve em atenção as estatísticas dos Censos de 2011. No caso das creches, utilizou-se os dados de 2018, disponíveis no 

Plano de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Algarve 2020-2024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0273&from=EN
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Tabela 31. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida a crianças e jovens em 
situação de perigo (Carta Social) 

Freguesia Equipamento Tipo de 
Resposta Instituição Capacidade Nº atual de 

utentes 

Tx 
Utilização 

(%) 

Quelfes Casa de S. 
Francisco 

Lar de 
Infância e 
Juventude 

Obra Nossa 
Senhora das 
Candeias 

30 30 100,0 

Quelfes 

Centro de Bem 
Estar Social de 
Nossa Senhora de 
Fátima 

Lar de 
Infância e 
Juventude 

Centro de Bem-
Estar Social Nossa 
Senhora de Fátima, 
de Olhão 

30 25 83,3 

Ainda na temática da infância e juventude, salienta-se a inexistência de respostas para crianças e 
jovens com deficiência. 

 

8.2 População Adulta 

Quanto à população adulta, a maioria dos recursos são direcionados para as pessoas idosas. 
Existem dois centros de dia, 1 na freguesia de Olhão e outro em Moncarapacho e Fuseta, no entanto, 
as suas taxas de utilização ficam-se por um quarto da capacidade instalada no primeiro e 28,6% no 
segundo. 

No que concerne aos 4 lares de idosos/as e residência, 2 localizam-se em Quelfes e outros 2 em 
Moncarapacho e Fuseta. Todos estão a operar na sua capacidade máxima, à exceção de um que 
está com uma taxa de utilização de 94,7%. Além disso, existem 6 equipamentos que prestam apoio 
domiciliário a essa população. Desses, 3 estão sediados em Olhão, servindo 110 utentes, 1 em 
Quelfes com 12, sendo o que a tem menor taxa de utilização, apenas 21,8%, e por fim, 2 em 
Moncarapacho e Fuseta, prestando apoio a um total de 37 idosos/as. 
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Tabela 32. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida a idosos/as (Carta 
Social) 

Freguesia Equipamento 
Tipo de 

Resposta Instituição Capacidade 
Nº atual 

de 
utentes 

Tx 
Utilização 

(%) 

Olhão 
Centro Social Dr. 
Ayres Mendonça 

Centro de 
Dia 

Associação Cultural e 
de Apoio Social de 
Olhão 

120 30 25,0 

Moncarapacho 
e Fuseta 

O Centro de Dia 
do Centro Social 
Nossa Senhora 
do Carmo 

Centro de 
Dia 

O Centro Social Nossa 
Senhora Carmo 

70 20 28,6 

Quelfes 
Estrutura 
Residencial para 
Pessoas Idosas 

Lar de 
Idosos e 
Residência 

Santa Casa da 
Misericórdia de Olhão 

76 72 94,7 

Quelfes 
Centro Social 
"Quinta do 
Breijo" 

Lar de 
Idosos e 
Residência 

Associação Cultural e 
de Apoio Social de 
Olhão 

34 34 100,0 

Moncarapacho 
e Fuseta 

Estrutura 
Residencial para 
Idosas de O 
Centro Social 
Nossa Senhora 
do Carmo 

Lar de 
Idosos e 
Residência 

O Centro Social Nossa 
Senhora Carmo 

30 30 100,0 

Moncarapacho 
e Fuseta 

Lar de Idosos "D. 
Maria Lizarda 
Palermo" 

Lar de 
Idosos e 
Residência 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Moncarapacho 

50 50 100,0 

Olhão 
Sad Ilza-Apoio 
Domiciliário, Lda 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

Ilza-Apoio Domiciliário, 
Lda 

60 60 100,0 

Olhão 
Centro Social Dr 
Ayres Mendonça 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

Associação Cultural e 
de Apoio Social de 
Olhão 

40 38 95,0 

Olhão 

CVP - Delegação 
de Olhão - 
Centro 
Comunitário de 
Olhão 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

12 12 100,0 

Quelfes 

CVP - Delegação 
de Olhão - 
Centro 
Comunitário 
Bairro 28 de 
Setembro 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

Cruz Vermelha 
Portuguesa 

55 12 21,8 

Moncarapacho 
e Fuseta 

O Centro de Dia 
do Centro Social 
Nossa Senhora 
do Carmo 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

O Centro Social Nossa 
Senhora Carmo 

25 21 84,0 

Moncarapacho 
e Fuseta 

Lar de Idosos "D. 
Maria Lizarda 
Palermo" 

Apoio 
Domiciliário 
Idosos 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Moncarapacho 

16 16 100,0 
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Em termos globais, existe uma capacidade de 190 utentes em centros de dia, mas apenas 50 
recorrem a esse serviço, fazendo com que a taxa de cobertura efetiva na população de referência 
seja 0,11% e a potencial de 0,43%. Também em lar de idosos/as existe capacidade para 190, sendo 
que o total de utentes são 186. A taxa de cobertura efetiva é de 0,42% e a potencial de 0,43%. O 
serviço de apoio domiciliário destinado às pessoas deste grupo tem uma maior capacidade, ou seja, 
208, e totaliza 159 beneficiários/as. 

Tabela 33. Quadro resumo por tipo de resposta social dirigida a idosos/as (Carta Social) 

Tipo de resposta 
Nº 

equipamentos 
Capacidade Utentes 

Tx de cobertura 
efetiva na pop. de 

referência 

Tx de cobertura 
potencial na população 

de referência 
Centro de Dia 2 190 50 0,11 0,43 
Lar de Idosos e 
Residência 4 190 186 0,42 0,43 

Apoio Domiciliário 
Idosos 6 208 159 0,36 0,47 

 

Para pessoas adultas com deficiência existem 2 respostas no município, ambas localizadas em 
Quelfes. Um centro de atividades ocupacionais (deficiência), com uma taxa de utilização de 96,7%, e 
um lar residencial que está na sua capacidade máxima (44 utentes). 

Tabela 34. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida às pessoas adultas 
com deficiência (Carta Social) 

Freguesia Equipamento Tipo de Resposta Instituição Capacidade 
Nº atual 

de 
utentes 

Tx 
Utilização 

(%) 

Quelfes 
Centro Social 
"Quinta do 
Brejo" 

Centro Atividades 
Ocupacionais 
(Deficiência) 

Associação Cultural 
e de Apoio de Olhão 60 58 96,7 

Quelfes 
Centro Social 
"Quinta do 
Brejo" 

Lar Residencial 
(Deficiência) 

Associação Cultural 
e de Apoio de Olhão 44 44 100,0 

De forma resumida, é possível destacar que o grau de cobertura potencial e efetiva é também 
bastante reduzido, embora superior ao observado para a população idosa. Estas oscilam entre os 
3% e 3,11% para os centros de atividades operacionais e 2,24% para o lar residencial. 
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Tabela 35. Quadro por tipo de resposta social dirigida a pessoas adultas com deficiência  (Carta 
Social) 

Tipo de resposta 
Nº 

equipamentos 
Capacidade Utentes 

Tx de cobertura efetiva 
na pop. de referência 

Tx de cobertura potencial na 
população de referência 

Centro 
Atividades 
Ocupacionais 
(Deficiência) 

1 60 58 3,01 3,11 

Lar Residencial 
(Deficiência) 1 44 44 2,28 2,28 

Estão presentes no concelho 3 tipos de respostas para pessoas que se encontram em situação de 
dependência. O apoio domiciliário integrado com capacidade para 10 utentes, com uma taxa de 
utilização de 10%, uma Equipa de Cuidados Continuados Integrados com capacidade para atender 
60 utentes, não tendo de momento nenhum e, por fim, uma Unidade de Média Duração e 
Reabilitação, com uma taxa de utilização de 91,9%, ou seja, 34 utentes (máximo são 37). 

Tabela 36. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida a pessoas em situação 
de dependência (Carta Social) 

Freguesia Equipamento 
Tipo de 

Resposta 
Instituição Capacidade 

Nº atual 
de 

utentes 

Tx 
Utilização 

(%) 

Olhão 
Centro Social 
Dr. Ayres 
Mendonça 

Apoio 
Domiciliário 
Integrado 

Associação Cultural e 
de Apoio Social de 
Olhão 

10 1 10,0 

Quelfes 

Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade 
Olhar Mais (CS 
Olhão) 

Equipas de 
Cuidados 
Continuados 
Integrados 
(ECCI) 

Administração Regional 
de Saúde do Algarve, IP 60 0 0,0 

Quelfes 
Centro Social 
"Quinta do 
Brejo" 

Unidade de 
Média Duração 
e Reabilitação 
(UMDR) 

Associação Cultural e 
de Apoio Social de 
Olhão 

37 34 91,9 

 
De momento, não existem no território respostas sociais para a população sem-abrigo e os 
equipamentos e serviços para pessoas com doença do foro mental/psiquiátrico são insuficientes, 
existindo uma Unidade Sócio-ocupacional da ACASO, cuja população alvo são as pessoas adultas 
com problemática psiquiátrica moderada grave e de evolução crónica. 



08 | DESBALANÇO DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE OLHÃO   2020   126 

8.3 Família e Comunidade 

No que respeita à família e comunidade em geral, existem 3 tipos de respostas: 
atendimento/acompanhamento social (1 equipamento), centro comunitário (6) e cantina social (2). 
Todos estes estão a funcionar a uma taxa de 100% de utilização. 

Em termos da resposta atendimento/acompanhamento social, contabilizam-se 56 utentes. No que 
concerne a centros comunitários, o total de beneficiários/as é de 623. Por fim, as duas cantinas 
sociais servem 160 pessoas. 

Tabela 37. Listagem de equipamentos por tipo de resposta social dirigida à família e comunidade 
em geral (Carta Social) 

Freguesia Equipamento Tipo de Resposta Instituição Capacidade Nº atual 
de utentes 

Tx 
Utilização 

(%) 

Olhão Centro Social Dr. 
Ayres Mendonça 

Atendimento/Aco
mpanhamento 
Social (Família e 
Comunidade) 

Associação 
Cultural e de 
Apoio Social 
de Olhão 

56 56 100,0 

Olhão 
Centro 
Comunitário "Al-
Hain" 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Associação 
Cultural e de 
Apoio Social 
de Olhão 

100 100 100,0 

Olhão 

CVP - Delegação 
de Olhão - Centro 
Comunitário de 
Olhão 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Cruz 
Vermelha 
Portuguesa 

45 45 100,0 

Pechão 

Centro 
Comunitário 
"Acampamento 
Azul" 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Associação 
Cultural e de 
Apoio Social 
de Olhão 

70 70 100,0 

Quelfes 

CVP - Delegação 
de Olhão - Centro 
Comunitário 
Bairro 28 de 
Setembro 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Cruz 
Vermelha 
Portuguesa 

67 67 100,0 

Quelfes 
Centro 
Comunitário Ana 
Dias 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Verdades 
Escondidas 
Associação 

120 120 100,0 

Moncarap
acho e 
Fuseta 

Centro 
Comunitário da 
Fuzeta da 
Delegação da 
Cruz Vermelha 
Portuguesa 

Centro 
Comunitário 
(Família e 
Comunidade) 

Cruz 
Vermelha 
Portuguesa 

221 221 100,0 
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Olhão 
Cantina Social do 
grupo Bem Fazer 
"Celeiro de Amor" 

Refeitório/Cantin
a Social 

Grupo de 
Bem Fazer 
"Celeiro de 
Amor" 

120 120 100,0 

Olhão 

CVP - Delegação 
de Olhão - Centro 
Comunitário de 
Olhão 

Refeitório/Cantin
a Social 

Cruz 
Vermelha 
Portuguesa 

40 40 100,0 

 

Relativamente à família e comunidade constata-se que não existem respostas sociais ao nível de 
pessoas com VIH/SIDA e suas famílias, toxicodependentes e vítimas de violência doméstica. No 
caso das situações de violência doméstica, ainda que não se configure como uma resposta social, é 
importante mencionar que funciona em Olhão um polo de atendimento da APAV Algarve, no âmbito 
de um protocolo estabelecido com o Município.  

❖ Síntese das respostas sociais existentes 

- No âmbito da infância e juventude, 
salienta-se a inexistência de respostas 
para crianças e jovens com deficiência no 
concelho; 

- Não existem no território respostas sociais 
para a população sem-abrigo e poucos 
equipamentos e serviços destinados às 
pessoas com doença do foro 
mental/psiquiátrico; 

- Relativamente à família e comunidade 
constata-se que não existem respostas ao 
nível de pessoas com VIH/SIDA e suas 
famílias, toxicodependentes e vítimas de 
violência doméstica.
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CONCLUSÃO  

O Diagnóstico Social do Concelho de Olhão procura conhecer e compreender os problemas e as 
necessidades do território, bem como suas causas e evolução ao longo do tempo, por forma a 
identificar as prioridades e estratégias de intervenção mais adequadas. 

O documento está estruturado em diversas temáticas centrais, nomeadamente as dinâmicas 
demográficas e socioeconómicas, os grupos sociais vulneráveis, a saúde, a educação, a criminalidade 
e (in)segurança, a habitação e as respostas sociais.  

A análise dessas múltiplas dimensões permite revelar o panorama social do concelho e identificar 
um conjunto de problemas que merecem a atenção da Rede Social de Olhão. As problemáticas 
abrangem vários grupos etários (crianças e jovens, pessoas idosas); a temática da saúde (pessoas 
com incapacidades ou deficiências e saúde mental); os constrangimentos financeiros (desemprego); 
os temas específicos (comunidade cigana, bairros de habitação social e população sem-abrigo); a 
desigualdade de género (vítimas de violência doméstica) e a estrutura familiar (núcleos monoparentais).  

De facto, muitos dos problemas evidenciados são transversais a vários ciclos de vida e contextos 
económicos, não excluindo as singularidades de cada situação, bem como a predisposição de 
algumas condições se concentrarem num ou outro grupo. Além disso, de modo geral, são temas 
complexos na sua essência e estrutura, uma vez que envolvem sistemas sociais. 

Tendo em atenção o exposto, apresentam-se as situações problematizadas e as respetivas 
necessidades. 
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Síntese dos problemas e necessidades  

A análise dos relatórios da CPCJ de Olhão entre 2018 e 2019 revelaram um acréscimo de 28% nas 
situações de violência doméstica que, neste último ano, na sua maioria, envolveram crianças entre 
a 1ª e 2ª infância. Os maus-tratos físicos e psicológicos demonstraram uma subida acentuada de 
85%, bem como o bullying, que passou a ser denunciado com mais frequência, provavelmente devido 
a uma maior consciencialização por parte das crianças e jovens. 

A tendência crescente de situações de violência doméstica e de maus tratos, bem como de 
comportamentos nocivos por parte das crianças e jovens evidenciam a necessidade de intervenção 
preventiva em contexto familiar e parental. A parentalidade desestruturada e as vulnerabilidades 
familiares de diferentes dimensões (p. ex., precariedade económica e habitacional, consumos de 
drogas e álcool, baixa escolaridade, etc.), mantêm esse grupo em situação de risco constante, 
produzindo consequências duradouras ao perpetuar essas problemáticas ao nível geracional. 

Por outro lado, o aumento de sinalizações de bullying refletem a necessidade de intervenção em 
contexto escolar e comunitário para prevenir as situações, articulando diversos atores e estratégias, 
assim como capacitar a comunidade educativa a lidar com os comportamentos agressivos que 
sustentam a prática do bullying. O bullying é um fenómeno sociocultural, praticado por um individuo 
ou grupo e manifesta-se de forma direta ou indireta, apresentando importantes repercussões a 
nível do desenvolvimento infantil, sucesso escolar, autoestima, saúde mental e personalidade da 
vida adulta39. 

Dados recentes, recolhidos pela GNR, revelam o acompanhamento a 191 pessoas idosas residentes 
no concelho, das quais 138 estão completamente sozinhas, localizadas essencialmente nas 
freguesias de Moncarapacho e Fuseta. Além disso, a PSP apoia mais 43 idosos/as, concentrados/as 
nas freguesias de Quelfes e Olhão. 

O aumento desta população a viver em situações de isolamento social e territorial é reflexo do 
fenómeno demográfico do envelhecimento e da longevidade. Esse contexto tende a agravar-se com 
a sobreposição de problemáticas, como a carência de recursos e a existência de algum grau de 

 
39 Pereira, Beatriz Oliveira, et al. (2015) "Prevenção do bullying no contexto escolar: implementação e avaliação de um programa de 

intervenção". 

Aumento dos casos de violência doméstica, de maus-tratos físicos e psicológicos, 
comportamentos graves antissociais e/ou indisciplina e de bullying associados a crianças e 
jovens 

Tendência de aumento das pessoas idosas a viverem sós em territórios isolados 
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incapacidade associado. Assim, destaca-se a necessidade de vigilância permanente sobre essas 
situações e a criação de respostas integradas entre os atores sociais do território. 

Segundo os dados dos Censos de 2011, 33,3% da população do concelho tem limitações para tomar 
banho, andar e subir escadas, ver, ouvir, entre outras. Deste total, 4,3% não conseguiam exercer 
cabalmente essas capacidades, 3,7% acumulavam a situação de desemprego e 8,1% eram 
incapacitadas permanentes para o trabalho.  

As incapacidades e deficiências, que acometem as pessoas em diferentes etapas da vida, geram 
limitações e, por vezes, graves restrições na autonomia individual. O impacto social é ainda mais 
acentuado nas situações que conjugam outras vulnerabilidades, como as que abrangem a 
população idosa, os grupos com pouco acesso ao sistema de saúde, os/as desempregados/as, 
os/as incapacitados/as permanentes, entre outros/as.  Neste sentido, emerge a necessidade de 
vigilância das situações cumulativas, bem como abordagens de intervenção integradas ao nível dos 
atores, serviços e recursos do território.  

Nos fóruns temáticos da Rede Social identificou-se um aumento contínuo de pessoas com 
problemas mentais de diversas tipologias, cujo sintomas se têm feito sentir cada vez mais cedo, 
ainda enquanto crianças e jovens. O principal fator identificado é o ambiente familiar desestruturado 
e a sua replicação, ou seja, a reprodução do problema no seio do agregado e entre gerações. 

As doenças do foro mental/psiquiátrico acometem toda as idades e é uma preocupação latente no 
concelho, tendo em conta o impacto socialmente desestruturante que esta problemática gera nos 
indivíduos, nas famílias e na comunidade. Essas situações revelam a necessidade de intervenção 
em contexto familiar e parental para um diagnóstico e tratamento precoce, por forma a romper com 
o círculo geracional vicioso. 

 

 

 

Significativa percentagem de pessoas com muita dificuldade em realizar funções básicas 

Agravamento dos casos de doença mental e cada vez mais precoces 
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De acordo com os dados do IEFP, entre fevereiro e maio de 2020 registou-se um acréscimo de 
54,6% na população de desempregados/as no concelho, com uma leve redução no mês de junho (de 
1744 para 1696 pessoas). Neste último mês em análise, a população até os 34 anos tinha quase o 
mesmo peso do grupo entre os 35-54 anos, ou seja, representavam respetivamente em torno de 
39% e 42% do total de inscritos/as. Além disso, 9,5% não possuíam qualquer escolaridade e 30% 
detinham o ensino secundário, enquanto a nível nacional, para o total de residentes, essas 
percentagens eram 6,1% e 21% respetivamente, segundo os dados do INE em 2019.  

O agravamento das situações de desemprego está relacionado com a crise gerada pela pandemia 
da Covid-19, que tem afetado de forma muito expressiva a economia e o mercado de trabalho. 
Apesar dos dados preliminares, três grupos específicos merecem atenção. O público jovem, entre 
os 15-34 anos, principalmente os que pertencem à geração ‘nem-nem’, a população com nenhuma 
escolaridade e, no outro extremo, os que detêm mais habilitações. Tendo em atenção esse contexto, 
afigura-se como necessário desenvolver estratégias de empregabilidade da população jovem e das 
pessoas com habilitações mais elevadas, a par de um reforço de capacitação e qualificação dos 
grupos com baixa escolaridade. 

Segundo o Plano Estratégico Municipal para a Habitação, existiam 6 núcleos formados por pessoas 
de etnia cigana no município, em 2019, ocupados com cerca de 46 agregados, bem como algumas 
famílias dispersas, nomeadamente em bairros sociais. Além disso, um estudo de caracterização 
desta população no concelho identificou diversas problemáticas, como fatores sociais 
desfavoráveis, a baixa escolaridade das crianças, o elevado grau de analfabetismo, a falta de 
formação em diversos níveis (escolar, saúde, gestão económica, etc.) e elevada taxa de desemprego.  

Tendo em atenção, por um lado, a diversidade de vulnerabilidades que acometem as comunidades 
ciganas, em matéria de habitação, saúde, educação e emprego e, por outro, as especificidades dos 
seus valores identitários e culturais, torna-se necessária a construção de respostas inovadoras que 
assegurem um equilíbrio mais robusto entre a prestação de apoios integrados, no quadro de uma 
parceria territorial, e o compromisso dessas populações com o seu processo de inclusão. 

 

 

 

Aumento do número de pessoas desempregadas inscritas no IEFP, a partir de 2020 em todas 
as faixas etárias 

Persistência das dificuldades de integração da comunidade cigana 
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De acordo com um estudo de caracterização de dois bairros sociais do concelho, realizado pela 
autarquia em 2016, identificou-se um conjunto de problemáticas que comprometem o bem-estar 
e a qualidade de vida das famílias residentes. Por exemplo, as baixas qualificações escolares, a taxa 
elevada de desemprego, a existência de pessoas ou agregados sem rendimentos, a presença de 
famílias monoparentais e isoladas em situação de risco, jovens da geração ‘nem-nem’, entre outras.  

Os Bairros Sociais refletem o acumular de constrangimentos de diferentes dimensões (social, 
económico e espacial, etc.), cuja sobreposição dificulta os esforços de reversão. Neste sentido é 
necessário um apoio integrado de proximidade a estas populações, capaz de potenciar o apoio 
familiar e parental aos agregados mais desestruturados, favorecer a auto-organização coletiva e a 
criação de responsabilidades partilhadas na gestão dos espaços habitacionais e públicos destes 
territórios, corrigir comportamentos desviantes e estigmatizantes, criar um ambiente mais 
favorável à vida em comunidade, combater a tendência de ‘guetização’.  

 

Os serviços municipais, com apoio da PSP, têm desenvolvido ações para identificar as pessoas sem-
abrigo no concelho, cujo número tem vindo a aumentar gradativamente. São mulheres e homens 
com idades bem variadas e predominantemente portugueses. Esse grupo tende a pernoitar em 
casas precárias ou em ruínas, normalmente sem instalações de água, luz e sanitárias, bem como 
nas ruas, em armazéns ou em veículos abandonados.  

A atenção às pessoas em condição de sem-abrigo no concelho tem crescido nos últimos anos, em 
decorrência do número e das características precárias em que se encontram. Desta forma, destaca-
se a necessidade de estratégias habitacionais de caráter temporário e permanente, bem como 
políticas sociais de reinserção na comunidade e no mercado de trabalho, bem como de prevenção e 
monitorização de novas situações.  

 

 

 

 

 

Adensamento dos problemas e vulnerabilidades nos Bairros Sociais 

 

População sem-abrigo com tendência de crescimento  
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Dos atendimentos realizados pela APAV Algarve no primeiro trimestre de 2020, 16 eram 
precedentes do Município de Olhão. No segundo semestre, esse número sofreu uma ligeira redução 
para 14 atendimentos via telefone, em resposta à paralisação dos serviços presenciais. Contudo, o 
debate no âmbito dos fóruns temáticos revelou que o número de vítimas no concelho é ascendente 
e que atinge todas as faixas etárias, com ênfase nas mulheres, crianças e nas pessoas idosas, e que 
as situações estão a tornar-se mais agressivas, quanto ao tipo de violência exercida. 

As vítimas de violência doméstica são um grupo em situação de vulnerabilidade social extrema, 
principalmente as sinalizações que envolvem mulheres em diferentes condições, como as mães 
responsáveis por famílias monoparentais, as idosas, as migrantes, as ciganas e as deficientes. 
Tendo em atenção esse grupo vulnerável, é necessário apoiar e proteger as vítimas e intervir junto 
das pessoas agressoras, bem como prevenir novos casos.  

Torna-se igualmente necessário, por um lado, atuar face às disparidades entre mulheres e homens, 
que se expressam em diferentes contextos e, por outro, assegurar uma ação comunicacional forte 
e permanente que introduza este tema no quotidiano da comunidade olhanense, para que deixe de 
ser um assunto tratado de forma marginal e em fóruns restritos. 

Os núcleos familiares, que integram apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com filhas e/ou filhos, 
aumentaram muito entre 2001 e 2011, passando de 13,8% para 18,06%. Nesses agregados, a mãe 
predominava (86,1%), sendo que 19% das mulheres tinham entre os 20-34 anos e 0,6% menos de 
20 anos, configurando famílias monoparentais jovens.  

As famílias monoparentais têm sido identificadas pela sua maior vulnerabilidade à pobreza, 
principalmente pelo facto de serem agregados tendencialmente femininos, constituídos sobretudo 
por mães sós com crianças. Neste grupo, destacam-se a dificuldade de inserção no mercado de 
trabalho, a dependência de redes de suporte informal, os baixos níveis de apoio 
material/instrumental e informativo, entre outras limitações40. Esse contexto evidencia a 
necessidade de mecanismos de acompanhamento, que permitam sinalizar as situações e assegurar 
a prestação de apoio às mães e aos pais em situação de vulnerabilidade e risco de pobreza ou 
exclusão social. 

 

 
40 Redes de suporte social e (in)acesso a direitos em famílias monoparentais femininas (Guadalupe, Tavares e Monteiro, 2015) 

Aumento do número de vítimas de violência doméstica, que evidenciam a disparidade entre 
mulheres e homens  
 

Aumento significativo das famílias monoparentais  
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Finalmente, na tabela seguinte, apresenta-se uma síntese dos problemas e necessidades 
identificados no Diagnóstico Social do Concelho de Olhão. 

Tabela 38. Síntese dos problemas e necessidades do Concelho de Olhão (elaboração própria, 2020) 

    
    

   G
ru

po
s e

tá
rio

s 

 Problemas Necessidades 

Crianças e Jovens 

Aumento dos casos de violência doméstica, 
de maus-tratos físicos e psicológicos, 
comportamentos graves antissociais e/ou 
indisciplina. 

Intervenção preventiva em contexto familiar e 
parental. 

Aumento dos casos de bullying. Intervenção em contexto escolar e comunitário. 

População idosa Tendência de aumento das pessoas idosas 
a viverem sós em territórios isolados. 

Vigilância das situações cumulativas, bem como 
abordagens de intervenção integradas ao nível dos 
atores, serviços e recursos do território. 

Sa
úd

e 

Pessoas com 
incapacidades ou 
deficiências 

Significativa percentagem de pessoas com 
muita dificuldade em realizar funções 
básicas. 

Necessidade de vigilância das situações cumulativas, 
bem como abordagens de intervenção integradas ao 
nível dos atores, serviços e recursos do território. 

Saúde mental 
Agravamento dos casos de saúde mental e 
cada vez mais precoce. 

Intervenção em contexto familiar e parental para um 
diagnóstico e tratamento precoce, por forma a 
romper com o círculo geracional vicioso. 

Co
ns

tra
ng

im
en

to
s 

fin
an

ce
iro

s Desemprego 
Aumento do número de pessoas 
desempregadas inscritos no IEFP, a partir 
de 2020 em todas as faixas etárias. 

Desenvolver estratégias de empregabilidade da 
população jovem e das pessoas com habilitações 
mais elevadas, a par de um reforço de capacitação e 
qualificação dos grupos com baixa escolaridade. 

Te
m

as
 es

pe
cíf

ico
s 

Bairros de Habitação 
Social 

Adensamento dos problemas e 
vulnerabilidades nos Bairros Sociais. 

Apoio integrado de proximidade a estas populações, 
capaz de potenciar o apoio familiar e parental aos 
agregados mais desestruturados, favorecer a auto-
organização coletiva e a criação de responsabilidades 
partilhadas na gestão dos espaços habitacionais e 
públicos destes territórios, corrigir comportamentos 
desviantes e estigmatizantes, criar um ambiente 
mais favorável à vida em comunidade, combater a 
tendência de ‘guetização’. 

Comunidade cigana 
Persistência das dificuldades de integração 
da comunidade cigana. 

Construção de respostas inovadoras que assegurem 
um equilíbrio mais robusto entre a prestação de 
apoios integrados, no quadro de uma parceria 
territorial, e o compromisso dessas populações com 
o seu processo de inclusão. 

População sem-
abrigo 

População sem-abrigo com tendência de 
crescimento. 

Desenvolver estratégias habitacionais de caráter 
temporário e permanente, bem como políticas sociais 
de reinserção na comunidade e no mercado de 
trabalho, bem como de prevenção e monitorização de 
novas situações. 
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De
sig

ua
lda

de
 de

 gé
ne

ro
 

Vítimas de violência 
doméstica 

Aumento do número de vítimas de 
violência doméstica, que evidenciam a 
disparidade entre mulheres e homens. 

Apoiar e proteger as vítimas e intervir junto das 
pessoas agressoras, bem como prevenir novos 
casos; 
Atuar face às disparidades entre mulheres e homens, 
que se expressam em diferentes contextos; 
Assegurar uma ação comunicacional forte e 
permanente que introduza este tema no quotidiano 
da comunidade olhanense, para que deixe de ser um 
assunto tratado de forma marginal e em fóruns 
restritos. 

Es
tru

tu
ra

 
fa

m
ilia

r 

Famílias 
monoparentais 

Aumento significativo das famílias 
monoparentais. 

Investir em mecanismos de acompanhamento, que 
permitam sinalizar as situações e assegurar a 
prestação de apoio às mães e aos pais em situação 
de vulnerabilidade e risco de pobreza ou exclusão 
social. 
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ANEXO 

Fóruns temáticos 

A Rede Social de Olhão organizou 4 debates temáticos, nomeadamente ‘demografia’, ‘condições 
económicas’, ‘grupos vulneráveis’ e ‘saúde’, realizados via Google Meet, tendo em conta as restrições 
existentes ao nível de encontros presenciais no contexto da pandemia da Covid-19.  

▪ Fórum Temático Demografia: 7 de julho, 15h 

Entidades inscritas:  Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes; Administração 
Regional da Saúde do Algarve; Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria; Associação Movimento 
Juvenil em Olhão; Município de Olhão; Serviço Local de Segurança Social de Olhão. 

▪ Fórum Temático Condições Económicas: 9 de julho, 15h 

Entidades inscritas: Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes; Administração 
Regional da Saúde do Algarve; Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria; Associação Movimento 
Juvenil de Olhão; Delegação de Moncarapacho Fuseta e de Olhão da CVP; Município de Olhão; 
Serviço Local de Segurança Social de Olhão; CPCJ de Olhão. 

▪ Fórum Temático Grupos Vulneráveis: 14 de julho, 15h 

Entidades inscritas: Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes; Delegação de 
Moncarapacho Fuseta e de Olhão da CVP; Associação Cultural de Apoio Social de Olhão; 
Administração Regional da Saúde do Algarve; Serviço Local de Segurança Social de Olhão; 
Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria; Associação Movimento Juvenil em Olhão; Casa do Povo 
do Concelho de Olhão; Município de Olhão; Associação Outsiders Art and Dance Studios; 
Associação Verdades Escondidas; CPCJ de Olhão; UCC Olhar +, Centro de Saúde de Olhão. 

▪ Fórum Temático Saúde: 16 de julho, 15h 

Entidades inscritas: Administração Regional da Saúde do Algarve; Associação Cultural de Apoio 
Social de Olhão; Serviço Local de Segurança Social de Olhão; Agrupamento de Escolas Dr. Alberto 
Iria; Associação Movimento Juvenil em Olhão; CPCJ de Olhão; Município de Olhão; UCC Olhar +, 
Centro de Saúde de Olhão.  


