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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa (aumento demográfico) é muito mais do que um 

problema de números, trata-se de uma questão que tem uma fortíssima dimensão 

social. 

Neste sentido, são colocados à sociedade inúmeros desafios, como a resolução do 

problema crescente da exclusão e isolamento social dos idosos e a necessidade de 

dignificação do envelhecimento. Por outras palavras, não se pode ficar apenas pelos 

valores demográficos, é conveniente avançar para uma análise do envelhecimento 

populacional enquanto fenómeno social entendido não só a partir dos gastos que as 

pessoas idosas podem gerar, mas também a partir da criação de condições para o 

reconhecimento do seu papel social.  

Torna-se necessário associar as políticas sociais nesta matéria ao paradigma do 

envelhecimento ativo, defendido pela Organização Mundial de Saúde e entendido como o 

processo de otimização das oportunidades de vida em termos de saúde, de participação 

e de desenvolvimento multidimensional do indivíduo à medida que este envelhece. 

O grande desafio das sociedades atuais consiste em encontrar formas que possibilitem o 

aproveitamento do potencial desta faixa etária em áreas que correspondam às suas 

expectativas e interesses, devendo, para tal, o contexto social oferecer oportunidades 

significativas. 

A criação de condições para que as pessoas idosas sejam atores sociais participativos, 

proporcionando-lhes acesso à formação e ao desenvolvimento pessoal, possibilitados 

através de programas educativos, culturais e de ocupação de tempos livres, pode obter 

como retorno a sua participação mais ativa na família e na comunidade onde estão 

inseridos e, consequentemente, interferindo positivamente na sua qualidade de vida.  

Apostando nesta nova dinâmica de integração social que valorize a participação dos 

munícipes seniores na sociedade e crie respostas sociais eficazes para esta faixa etária, o 

Município da Póvoa de Varzim constituiu-se, nos últimos anos, como referência no 

panorama das políticas públicas locais que promovem a qualidade de vida da pessoa  
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idosa, apoiando não só as atividades e projetos da rede solidária social com respostas 

para os idosos, mas também implementando projetos e estruturas diversificadas que 

correspondem às necessidades reais diagnosticadas para esta faixa etária, pretendendo 

deste modo, por um lado, tornar eficazes as respostas sociais para os idosos mais 

dependentes e, por outro, apostar no envelhecimento ativo das pessoas idosas mais 

autónomas, quer em termos funcionais, quer em termos mentais. 

 

ENQUADRAMENTO 

Como já foi referido, uma das mudanças sociais mais relevantes que ocorreram nas 

últimas cinco décadas prende-se com o aumento demográfico das pessoas idosas, 

provocando a progressiva inversão da pirâmide etária em todas as sociedades 

economicamente desenvolvidas. 

Importa, portanto, por um lado, criar medidas para a resolução do problema da 

exclusão social crescente dos idosos abandonados nos hospitais e nos lares ou 

isolados nas suas casas e, por outro lado, desenvolver estratégias no sentido de 

promover o envelhecimento ativo ou produtivo dos idosos não dependentes. 

O aumento da população idosa deve conduzir à criação de condições e estratégias para 

que a qualidade de vida seja uma meta. O desenvolvimento de medidas que possibilitem 

que os indivíduos desta faixa etária permaneçam saudáveis e ativos deverá ser o objetivo 

primordial de qualquer medida a implementar. Assim sendo, deve-se ter como premissas: 

� O reconhecimento das capacidades e recursos dos idosos; 

� A antecipação e o fornecimento de respostas flexíveis às necessidades dos idosos 

e suas preferências; 

� O respeito pelas suas escolhas e decisões; 

� A proteção dos que se encontram vulneráveis; 

� A promoção, inclusão e contribuição para todas as áreas da vida em comunidade. 
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OBJETIVOS 

Tendo em consideração os pressupostos anteriormente enunciados, o presente 

documento almeja a identificação das necessidades do concelho no que toca ao processo 

de envelhecimento e o planeamento das medidas estratégicas adequadas a dotar os 

munícipes idosos de uma vida com mais qualidade. 

O Plano tem como objetivos: 

� Realizar a abordagem integral das necessidades através do fomento da participação 

e da coordenação dos intervenientes (serviços sociais, serviços de saúde, 

autarquia, organizações de solidariedade social, associações, pessoas idosas e suas 

famílias); 

� Racionalizar, rentabilizar e redistribuir os custos com os programas e cuidados 

dirigidos às pessoas idosas. 

 

METODOLOGIA 

Relativamente à população-alvo e, muito embora a definição do momento ou as 

circunstâncias em que podemos considerar o ser humano velho ou idoso não seja linear, 

o presente documento dirige-se a pessoas idosas, entendidas como homens e mulheres 

com idade igual ou superior a 65 anos, tendo por base a orientação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a definição estatística em consonância, assumida pelo 

Instituto Nacional de Estatística. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um 

idoso é uma pessoa com mais de 65 anos, independentemente do sexo ou do estado de 

saúde aplicável. 

 Contudo, o número crescente de pessoas ativas e saudáveis, no extremo jovem do 

espectro de envelhecimento, levou à necessidade de agrupamentos etários mais 

adequados à realidade atual. Desta forma, existem autores (N. Krause, 1994) que 

acrescentaram à definição da OMS subagrupamentos etários, nomeadamente o “idoso 

jovem” (entre os 65 e os 75 anos de idade) e o “idoso velho” (mais de 75 anos de 

idade). Em termos metodológicos e, partindo do pressuposto que é primordial conhecer 

para intervir, procura-se traçar um diagnóstico rigoroso da situação concelhia, a diversos 

níveis. 
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CAPÍTULO 1  

Caracterização Sociodemográfica 

 

1.1. População Residente  

Segundo os resultados definitivos dos Censos 2011, o Concelho da Póvoa de Varzim tem 

aproximadamente 63.400 habitantes (mais precisamente 63.408), registando uma subtil 

diminuição da população no último período intercensitário (-0,1%). 

 

Quadro 1: Evolução da População Residente no Concelho da Póvoa de Varzim, no Grande 
Porto e em Portugal (1991-2001-2011) 

 1991 2001 2011 

Póvoa de Varzim 54 788 63 470 63 408 

Grande Porto 1 167 800 1 260 680 1 287 282 

Portugal 9 867 147 10 356 117 10 562 178 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 1991,2001, 2011 

 

Uma análise da evolução da população residente no Concelho da Póvoa de Varzim, 

permite verificar que entre 1991 e 2001 existe um aumento da população (+8 682), o 

que se deve eventualmente ao facto de a Póvoa de Varzim ter boas acessibilidades, de 

estar munida de transportes públicos regulares, da sua proximidade estratégica à cidade-

aglomeração do Porto e ao eixo Galiza/Viana do Castelo, e ainda, à sua encruzilhada 

territorial entre o Ave, o Cávado e o Grande Porto. Entre 2001 e 2011 observa-se uma 

diminuição ligeira da população, passando de 63 470 para 63 408 habitantes. 

De facto, as estimativas populacionais, apresentadas pelo Instituto Nacional de 

Estatística, indicam que o pico populacional no concelho foi atingido em 2001 e que, a 

partir daí, se tem verificado uma diminuição no número de habitantes. 
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Gráfico 1: Estimativa da população residente na Póvoa de 
Varzim (2001-2018)

 

Fonte: PORDATA –  INE - Estimativas Anuais da População Residente; INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 

2001, 2011 

 

Segundo estas estimativas, no período entre 2001 e 2016, Póvoa de Varzim perdeu 1,8% 

da sua população que, apesar de tudo, se situa abaixo dos 2,3% de diminuição ocorrido 

no conjunto da Área Metropolitana do Porto e de 3% ocorrido na Região Norte. Importa, 

no entanto, salientar que entre 2017 e 2018 a Póvoa de Varzim apresenta um aumento 

populacional estimado de 0,2%.  
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Quadro 2: Estimativa da População Residente na AMP em 2001,2011 e 2018 

AMP 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal 10 394 669 10 542 398 10 487 289 10 427 301 10 374 822 10 341 330 10 309 573 10 291 027 10 276 617 

Norte 3 696 333 3 687 224 3 666 234 3 644 195 3 621 785 3 603 778 3 584 575 3 576 205 3 572 583 

AMP 1 736 891 1 758 991 1750 297 1740 983 1731 354 1 723 618 1 719 021 1 719 702 1 722 374 

Arouca 24 087 22 231 22 002 21 751 21 528 21 392 21 211 21 039 20 861 

Espinh0 33 630 31 439 30 929 30 418 30 056 29 708 29 560 29 533 29 484 

Gondomar 164 844 168 363 168 016 167 525 166 841 166 338 165 743 165 626 165 631 

Maia 121 699 135 937 136 017 135 924 135 817 135 678 136 011 136 769  137 727 

Matosinhos 168 149 175 869 175 321 174 690 174 045 173 451 173 339 173 753 174 382 

Oliveira de 
Azeméis 

70 714 68 568 68 186 67 756 67 349 66 978 66 496 66 258 66 113 

Paredes 83 853 87 159 87 020 86 876 86 668 86 554 86 263 86 115 86 072 

Porto 261 132 233 061 227 535 222 252 218 231 214 579 214 119 214 587 215 284 

Póvoa de 
Varzim 

63 593 63 504 63 282 62 999 62 707     62 522 62 344 62 376 62 510 

Sta. Maria da 
Feira 

136 555 140 007 140 066 140 038 139 610 139 478 138 867 138 613 138 525 

Sto. Tirso 72 562 71 451 70 996 70 477 70 001 69 557 68 983 68 524 68 221 

S. João da 
Madeira 

21 216 21 749 21 685 21 625 21 548 21 449 21 460 21 581 21 761 

Trofa 37 808 39 010 38 843 38 642 38 406 38 264 38 210 38 257 38 317 

Vale de 
Cambra 

24 686 22 772 22 558 22 319 22 123 21 911 21 676 21 525 21 399 

Valongo 86 846 94 577 94 884 95 123 95 087 95 188 95 411 95 908 96 570 

Vila do 
Conde 

74 964 79 864 79 808 79 740 79 518 79 399 79 327 79 418 79 579 

Vila Nova de 
Gaia 

290 553 303 430 303 149 302 828 301 819 301 172 300 001 299 820 299 938 

Fonte: PORDATA –  INE - Estimativas Anuais da População Residente; INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 

2001, 2011 
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Quadro 3: Variação da população residente na AMP entre 2001, 2011 e2018 

AMP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal -0,5 -1,1 -1,6 -1,9 -2,2 -2,4 -2,5 

Norte -0,6 -1,2 -1,8 -2,3 -2,8 -3,0 -3,1 

AMP -0,5 -1,0 -1,6 -2,0 -2,3 -2,2 -2,1 

Arouca -1,0 -2,2 -3,2 -3,8 -4,6 -5,4 -6,2 

Espinh0 -1,6 -3,2 -4,4 -5,5 -6,0 -6,1 -6,2 

Gondomar -02 -0,5 -0,9 -1,2 -1,6 -1,6 -1,6 

Maia 0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,1 0,6 1,3 

Matosinhos -0,3 -0,7 -1,0 -1,4 -1,4 -1,2 -0,8 

Oliveira de Azeméis -0,6 -1,2 -1,8 -2,3 -3,0 -3,4 -3,6 

Paredes -0,2 -0,3 -0,6 -0,7 -1,0 -1,2 -1,2 

Porto -2,4 -4,6 -6,4 -7,9 -8,1 -7,9 -7,6 

Póvoa de Varzim -03 -0,8 -1,3 -1,5 -1,8 -1,8 -1,6 

Sta. Maria da Feira 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,8 -1,0 -1,1 

Sto. Tirso -0,6 -1,4 -2,0 -2,7 -3,5 -4,1 -4,5 

S. João da Madeira -0,3 -0,6 -0,9 -1,4 -1,3 -0,8 0,1 

Trofa -0,4 -0,9 -1,5 -1,9 -2,1 -1,9 -1,8 

Vale de Cambra -0,9 -2,0 -2,8 -3,8 -4,8 -5,5 -6,0 

Valongo 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 1,4 2,1 

Vila do Conde -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,6 -0,4 

Vila Nova de Gaia -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 -1,1 -1,2 -1,2 

Fonte: PORDATA –  INE - Estimativas Anuais da População Residente; INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 
2011 

 

Analisando a regressão da população residente por freguesia, observa-se no último 

período intercensitário, uma diminuição do número de residentes na maior parte das 

freguesias do Concelho da Póvoa de Varzim. De facto, a diminuição do número de 

residentes registados na generalidade das freguesias (8) é compensada pelo aumento 

verificado em algumas freguesias do concelho (4), destacando-se a freguesia de Beiriz 

que cresceu 14,1%.  
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A análise da espacialização concelhia dos indicadores demográficos, permite-nos o 

desenho de determinadas zonas homogéneas no interior do concelho. Assim, temos 

uma primeira zona que é correspondente à freguesia da Póvoa de Varzim, e que inclui a 

cidade, caracterizada por indicadores demográficos mais dinâmicos; assim, a freguesia da 

Póvoa de Varzim, à qual corresponde a cidade, detém, segundo os dados dos Censos de 

2011, cerca de 28 420 habitantes, correspondendo a um crescimento populacional de 

2,2%. 

Quadro 4: Evolução da População Residente no Concelho da Póvoa de Varzim, por Freguesia 
(2001- 2011) 

Freguesias 2001 2011 
Variação 

N % 
Balazar 2 475 2543 68 2,7 

Estela 2 596 2316 -280 -10,8 

Laúndos 2 131 2055 - 76 -3,6 

Rates 2 539 2505 - 34 -1,3 

União de Freguesias Póvoa de 
varzim, Beiriz e Argivai - 34 266 - - 

Póvoa de Varzim 27 810 28420 610 2,2 

Beiriz 3 229 3683 454 14,1 

Argivai 2 187 2163 - 24 -1,1 

União de Freguesias Aver-o-
Mar, Amorim e Terroso 

- 13 987   

Aver-o-Mar 8 962 8675 - 287 -3,2 

Amorim 2 856 2784 - 72 -2,5 

Terroso 2 472 2528 56 2,3 

União de Freguesias 
Aguçadoura e Navais 

- 5 736 - - 

Aguçadoura 4 530 4257 - 273 -6,0 

Navais 1 683 1479 - 204 -12,1 

TOTAL 63 470 63408 - 62 -0,1 
         Fonte: INE, (Censos 2001, 2011). 

 

Um segundo conjunto de freguesias, caracterizado pela proximidade do centro urbano e 

pela proximidade do mar, e por valores demográficos com um peso razoável no total do 

concelho. Este conjunto é constituído pelas freguesias de Aver-o-Mar, Argivai, 

Aguçadoura, Amorim e Beiriz, gozando da proximidade do mar e do centro urbano 

principal, e daí tirando vantagens das sinergias e externalidades positivas geradas por 

estes, e pela rede de acessibilidades existente (A28 e metro), concentram atualmente um 

grande dinamismo populacional.  
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Relativamente ao indicador de variação populacional, verificamos que as freguesias 

de Aver-o-Mar, Aguçadoura, Amorim e de Argivai revelam valores negativos de evolução 

demográfica (-3,2 %, -6,0 %, -2,5 % e -1,1%, respetivamente) e a freguesia de Beiriz 

apresenta valor positivo de crescimento (14,1%). 

Um outro conjunto de freguesias, de caráter designado como intermédio devido à 

posição geográfica que detém no interior do concelho, é caracterizado por valores de 

indicadores demográficos transitórios entre uma situação predominantemente urbana, 

para uma outra de carácter mais rural, e é constituído pelas freguesias de Navais e 

Terroso.  

Finalmente, um quarto grupo de freguesias, constituído por aquelas de carácter mais 

rural e interior (Balazar, Rates, Laúndos e Estela), e que consequentemente, não tiram 

diretamente partido das externalidades geradas pelo núcleo urbano principal, nem das 

principais redes de acessibilidades existentes, caracteriza-se por alguns indicadores 

demográficos que revelam valores mais regressivos. 

Observando as dimensões demográficas das freguesias que constituem o concelho da 

Póvoa de Varzim, verifica-se que a grande maioria (8) têm menos de 3.000 residentes, 2 

têm menos de 5 000 munícipes, 1 tem quase 9 000 habitantes e a última, que é sede de 

concelho, tem cerca de 28 000 habitantes. 
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1.2. Distribuição da População Residente por Sexo e Escalões Etários 

A Póvoa de Varzim, considerado o 8.º concelho menos populoso da AMP, com 63 408 

habitantes, com predomínio do sexo feminino (33 450 mulheres) sobre o sexo masculino 

(29 958 homens). No que respeita à dimensão do sexo, verificamos que, do total da 

população residente existe um maior peso das mulheres por comparação ao sexo 

masculino, com uma diferença de 3 492 pessoas. 

Quadro 5: Alguns Indicadores Demográficos da AMP, 2011 

AMP 

População residente 
Taxa de variação da população 

residente (2001-2011) 
Sexo 

HM H M HM H M 
N.º N.º N.º % % % 

Portugal 10562179 5046600 5515578 1,99 0,93 2,98 

Região Norte 3689682 1766260 1923422 0,06 -0,94 1,00 

AMP 1759524 838916 920608 18,96 -3,93 40,72 

Arouca 22359 10799 11560 -7,71 -9,07 -6,40 

Espinho 31786 15112 16674 -5,68 -6,82 -4,63 

Gondomar 168027 81007 87020 2,40 1,13 3,60 

Maia  135306 64855 70451 12,65 11,08 14,14 

Matosinhos 175478 83444 92034 5,06 3,07 6,93 

Oliveira de Azeméis 68611 33282 35329 -2,98 -4,04 -1,97 

Paredes 86854 42530 44324 4,17 2,95 5,37 

Porto 237591 108104 129487 -9,71 -9,70 -9,71 

Póvoa de Varzim 63408 29958 33450 -0,10 -1,91 1,59 

S. João da Madeira  21713 10222 11491 2,46 1,33 3,55 

Sta. Maria da Feira 139312 67402 71910 -1,20 -2,50 0,04 

Sto. Tirso  71530 34334 37196 2,90 1,49 4,18 

Trofa 38999 18813 20186 3,77 1,83 5,65 

Vale de Cambra 22864 11079 11785 -7,80 -9,38 -6,26 

Valongo 93858 45016 48842 9,13 7,40 10,78 

Vila do Conde 79533 38469 41064 6,91 5,86 7,91 

Vila Nova de Gaia 302295 144490 157805 4,69 3,35 5,95 

        Fonte: INE Censos 2011 
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Embora o Município da Póvoa de Varzim tenha um pequeno decréscimo populacional, 

registando valores na ordem dos 0,10%, vemos que, na última década, alguns municípios 

cresceram, tendo-se destacado a Maia, Valongo e Vila do Conde. Importa referir que em 

todos os municípios da AMP, na Região Norte e país um aumento da feminilidade. 

No que respeita aos grandes grupos etários, no último período intercensitário, 

constata-se uma diminuição significativa do peso percentual das faixas etárias mais 

jovens (0-14 e 15-24), ao mesmo tempo que se nota um ligeiro aumento do escalão 

etário (25-64) e um aumento considerável do escalão etário (65 ou +).  

Quadro 6: População Residente no Concelho da Póvoa de Varzim Segundo Grandes Grupos 
Etários (2001/2011) 

Grupos 

Etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou + Total 
N % N % N % N % 

2001 12 081 19,0 10 231 16,1 34 031 53,6 7 127 11,2 63 470 

2011 10417 16,4 7656 12,1 35843 56,5 9492 15 63408 

Variação -1664 -13,77 -2575 -25,17 1812 +5,32 2365 +33,18 -62 

Fonte: Censos (2001, 2011) INE. 

 

Efetivamente verifica-se que houve uma diminuição dos residentes com menos de 14 

anos (este escalão etário diminuiu -13,77% em relação a 2001) e, um valor mais 

significativo, do grupo etário dos 15-24 anos (-25,17%) e, por outro lado, um ténue 

aumento dos residentes com idades compreendidas entre os 25-64 anos (+5,32%) e, um 

aumento bastante significativo dos indivíduos com mais de 65 anos (+ 33,18%). 

De facto, as estimativas populacionais, apresentadas pelo Instituto Nacional de 

Estatística, indicam que o aumento populacional verificado no concelho entre 2001 e 2011 

teve continuidade nos anos sequentes. 
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Gráfico 2 

 

Fonte: PORDATA –  INE - Estimativas Anuais da População Residente; INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 

2001, 2011 

Efetivamente, segundo as estimativas apresentadas no período entre 2012 e 2018, houve 

um aumento significativo da população com idade igual ou maior a 65 anos, em cerca de 

1864 idosos, ou seja, um aumento de 19,6 pontos percentuais. 

 

Quadro 7: População Residente no Concelho da Póvoa de Varzim Segundo Grandes Grupos 
Etários (2001/2011) 

 

1991 2001 2011 

Pop. < ou = 

19 

Pop. > ou = 

65 

Pop. < ou = 

19 

Pop. > ou = 

65 

Pop. < ou = 

19 

Pop. > ou = 

65 

Póvoa de 

Varzim 

18 626 5 109 16 942 7 127 14 379 9 492 

34,0 % 9,3 % 26,7 % 11,2 % 22,7 % 15 % 

Grande Porto 
337 695 123 431 289 965 165 592 260 361 213 533 

28,9 % 10,6 % 23,0 % 13,1 % 20,2 % 16,6 % 

Região Norte 
1 093 461 397 020 911 479 514 758 769 310 631439 

31,5 % 11,4 % 24,7 % 14,0 % 20,9 % 17,1 % 

Portugal 
2 816 878 1 342 221 2 345 288 1 693 493 2 137 579 2010064 

28, 6 % 13,6 % 22,6 % 16,4 % 20,2 % 19,0 % 

      Fonte: Censos (1991, 2001, 2011) INE 
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Em 2011 a população jovem (Pop.≤19) residente no Concelho da Póvoa de Varzim é de 14 

379 indivíduos e a população idosa (Pop.≥65) é de 9492. Entre 1991 e 2011 verificou-se 

uma diminuição gradual da população jovem no Concelho, no Grande Porto e em 

Portugal, respetivamente, -22,8 % (-4 247 indivíduos), -22,9 % (- 77 334 indivíduos), -

24,1 % (-6 792 99 indivíduos). 

Os números apresentados conferem ao Concelho a menor taxa de perda de população 

jovem. Em igual período, a população idosa sofre um aumento (que se revela mais 

expressivo entre 2001/2011) no Concelho, Grande Porto e Portugal, respetivamente, 

85,8% (4 383 indivíduos), 73% (90 102 indivíduos) e 49,8% (6 678 43 indivíduos). Tais 

valores conferem ao Concelho a maior taxa de crescimento da população idosa.  

No que se refere à evolução da população por grupos etários, ao nível da AMP, entre 

2001 e 2011, pode-se verificar, relativamente à faixa etária dos 0 aos 14 anos, que 

apenas 2 concelhos registaram um crescimento positivo, nomeadamente o concelho da 

Maia e de Valongo, com um saldo de 1 836 (8,77%) e 190 (1,24%), respetivamente. Os 

restantes municípios evidenciaram perda de população, com Vale de Cambra a perder o 

maior número de habitantes (1032) nesta faixa etária (este escalão diminui -26,25% em 

relação a 2001) e Vila do Conde com a menor perda de população, de cerca de 403 

habitantes (diminui -3,28%).  

No grupo etário dos 15 aos 24 anos, nenhum concelho obteve um saldo positivo em 

termos de crescimento populacional, sendo que os três municípios que apresentaram 

uma variação negativa mais acentuado, foram o concelho de Vale de Cambra (-33,25%), 

Arouca (-32,58%) e Porto (-32,11%), aparecendo o município da Póvoa de Varzim em 5º 

lugar com uma variação negativa de -25,17%. 

Relativamente à faixa etária dos 25 aos 64 anos, apenas o concelho de Vale de Cambra, 

Espinho e Porto registaram uma variação negativa. O concelho da Póvoa de Varzim 

apresentou uma variação positiva de 5,32%.  

As pessoas do grupo etário dos 65 e mais anos têm vindo a aumentar 

significativamente em todos os concelhos da AMP. Na Póvoa de Varzim podemos 

contatar uma variação positiva de 33,18%. 
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Quadro 8: População Residente por Município da AMP, Segundo Grandes Grupos Etários 
2001/2011 

AMP 

Grupo Etário Variação 

(01-11) 

 

% 

Grupo Etário Variação 

(01-11) 

 

% 

Grupo Etário Variação 

(01-11) 

 

% 

Grupo Etário Variação 

(01-11) 

 

% 

0-14 15-24 25-64 65 ou + 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Arouca 4391 3463 -21,13 4024 2713 -32,58 11897 12159 2,20 3915 4024 2,78 

Espinho 5134 4043 -21,25 4898 3406 -30,46 18778 17783 -5,30 4891 6554 34,00 

Gondomar 28411 25845 -9,03 23641 18756 -20,66 94065 98256 4,46 17979 25170 40,00 

Oliveira de 
Azeméis 

12198 9679 -20,65 10357 7930 -23,43 38840 38960 0,31 9326 12042 29,12 

Maia 20940 22776 8,77 16794 13831 -17,64 69733 80591 15,57 12644 18108 43,21 

Matosinhos 26686 25112 -5,90 24035 18851 -21,57 95807 103230 7,75 20498 28285 37,99 

Paredes 17589 16138 -8,20 13955 11168 -19,97 44566 49770 11,67 7266 9778 34,57 

Porto 34584 28379 -17,94 36850 25017 -32,11 140694 129112 -8,23 51003 55083 8,00 

Póvoa de 
Varzim 

12081 10417 -13,77 10231 7656 -25,17 34031 35843 5,32 7127 9492 33,18 

Sta. Maria 
da Feira 

25028 22042 -11,93 20087 16036 -20,17 75817 80611 6,32 15032 20623 37,19 

Sto. Tirso 12193 9882 -18,95 10696 8122 -24,07 40098 41194 2,73 9409 12332 31,07 

S. João da 
Madeira 

3656 3216 -14,50 3145 2514 -20,06 11745 12498 6,41 2556 3575 39,87 

Trofa 7206 6075 -15,70 5860 4988 -14,88 20762 22720 9,43 3753 5216 38,98 

Vale de 
Cambra 

3931 2899 -26,25 3768 2515 -33,25 13060 12621 -3,36 4039 4829 19,56 

Valongo 15349 15539 1,24 13060 10480 -19,75 49173 55353 12,57 8423 12486 48,24 

Vila do 
Conde 

13369 12931 -3,28 11276 9082 19,46 41066 45823 11,58 8680 11697 34,76 

Vila Nova 
de Gaia 

49222 46641 -5,24 40611 32544 -19,86 164569 176452 7,22 34347 46658 35,84 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2011. 
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Quadro 9: População Residente no Concelho da Póvoa de Varzim, Segundo Pequenos Grupos 
Etários (2011) 

 
1991 2001 2011 

H/M % H/M % H/M % 

0;4 3 662 6,7 3 947 6,2 3 148 5,0 

5;9 4 267 7,8 4 065 6,4 3 507 5,5 

10;14 5 124 9,4 4 069 6,4 3 762 5,9 

15;19 5 541 10,1 4 861 7,7 3 962 6,2 

20;24 5 040 9,2 5 370 8,5 3 694 5,8 

25;29 4 599 8,4 5 749 9,1 4 069 6,4 

30;34 4 165 7,6 5 245 8,3 4 755 7,5 

35;39 3 864 7,1 5 020 7,9 5 148 8,1 

40;44 3 445 6,3 4 606 7,3 4 955 7,8 

45;49 2 871 5,2 4 172 6,6 4 799 7,6 

50;54 2 533 4,6 3 696 5,8 4 487 7,1 

55;59 2 386 4,4 2 964 4,7 4 002 6,3 

60;64 2 173 4,0 2 579 4,1 3 628 5,7 

65;69 1 955 3,6 2 398 3,8 2 934 4,6 

70;74 1 321 2,4 1 891 3,0 2 408 3,8 

75;79 993 1,8 1 480 2,3 1 887 3,0 

80;84 541 1,0 774 1,2 1 296 2,0 

85 e + 308 0,6 584 0,9 967 1,5 

TOTAL 54 788 100 63 470 100 63 408 100 

Fonte: Censos (1991, 2001, 2011) INE, Recenseamento da População e Habitação. 

 

Da análise dos dados, podemos concluir que a população do Concelho tem vindo a 

envelhecer nos últimos 20 anos. Assim, verifica-se uma diminuição progressiva dos 

grupos etários dos 0;4, 5;9, 10;14, 15;19, 20;24, 25;29 e 30;34. Com mais detalhe, 

podemos aquilatar que em 1991, 23,9% tinha menos de 15 anos, enquanto em 2011 

diminui para 16,4%, correspondendo a uma redução de um número significativo de 

indivíduos. Acima dos 35 anos constata-se um aumento gradual dos respetivos grupos 

etários. Com idade superior a 64 anos, em 1991 eram 9,4%, enquanto em 2011 registam-

se 14,9%.  
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Quadro 10: – População Residente com Idade Maior ou Igual a 65 anos 

 1991 % 2001 % 2011 % 

Balasar 220 4,3 274 3,8 341 3,6 

Estela 219 4,3 272 3,8 345 3,6 

Laúndos  164 3,2 184 2,6 255 2,7 

Rates 213 4,2 316 4,4 340 3,6 

União de Freguesias Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai 

- - - - 5448 - 

Póvoa de Varzim 2 458 48,1 3 452 48,4 4616 48,6 

Beiriz 253 5 389 5,5 523 5,5 

Argivai 118 2,3 189 2,7 309 3,3 

União de Freguesias Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso 

- - - - 1896 - 

Aver-o-Mar 471 9,2 763 10,7 1114 11,7 

Amorim 227 4,4 286 4,0 368 3,9 

Terroso 208 4,1 279 3,9 414 4,4 

União de Freguesias Aguçadoura 
e Navais 

- - - - 867 - 

Aguçadoura 377 7,4 491 6,9 618 6,5 

Navais 181 3,5 232 3,3 249 2,6 

TOTAL  >= 65 ANOS 5 109 9,3 7 127 11,2 9492 15 

TOTAL 54 788 100 63 470 100 63 408 100 

      Fonte: Censos (1991, 2001,2011) INE. 

 

No que concerne à população com idade igual ou superior a 65 anos, verifica-se que a 

freguesia de Argivai apresenta a maior taxa de crescimento de idosos (161,9%, 

correspondente a 191 indivíduos). Navais foi a freguesia que menos população idosa 

perdeu (37,6%, correspondente a 68 indivíduos). 

 

1.3. Indicadores Demográficos  

Numa perspetiva de dinâmica sociodemográfica e em termos globais, consegue-se 

observar que a taxa bruta de natalidade no concelho da Póvoa de Varzim diminui, entre 

2001 e 2011, na ordem dos -4,4 ‰. Esta tendência decrescente acompanha a realidade 

nacional (-1,7‰), a Região Norte (- 2,8‰) e a região do Grande Porto (-2,2‰).  
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Não obstante, em 2011, a taxa bruta de natalidade no concelho da Póvoa de Varzim 

(9,3‰) é superior à apresentada nestas 3 divisões territoriais (Grande Porto 9,2 ‰, 

Região Norte 8,6‰, Portugal 9,2‰). Quanto aos municípios da AMP, o concelho de Vila 

do Conde apresenta-se com a maior taxa bruta de natalidade (10,4‰) e o concelho de 

Vale de Cambra com a menor taxa (6,7‰), em 2011. 

Quadro 11: Alguns Indicadores Demográficos da Póvoa de Varzim, Grande Porto, Região 
Norte e Portugal, 2001 e 2011 

 
 

Póvoa de Varzim 

 

Grande Porto 

 

Região Norte 

 

Portugal 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Taxa de Crescimento Natural 5,3‰ 1,7 ‰ 2,9‰ 0,8‰ 2,6‰ 0,0 ‰ 0,7 ‰ - 0,6 ‰ 

Taxa Bruta de Natalidade 13,7‰ 9,3 ‰ 11,4‰ 9,2 ‰ 11,4‰ 8,6 ‰ 10,9‰ 9,2 ‰ 

Taxa Bruta de Mortalidade 8,3‰ 7,6‰ 8,5‰ 8,3 ‰ 8,7‰ 8,6 ‰ 10,2‰ 9,7 ‰ 

Índice de Envelhecimento N.º 53,1 94,7 81,8 115,4 81,9 117,6 103,6 131,3 

Índice de Renovação da População 
Ativa  N.º (1) 

200,5 101,7 159,1 91,5 165,9 98,3 143,0 94,3 

Índice de Sustentabilidade Potencial 6,2% 4,5% 5,3% 4,1 % 4,9% 3,9% 4,1% 3,4% 

Índice de Longevidade N.º (2) 39,9 44,2 39,7 45,0 40,8 47,3 41,9 48,3 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Norte 2011; (1) Índice de renovação da população em idade ativa- Decenal-INE, 

Recenseamento da População e Habitação, 2011; (2)Índice de Longevidade 2001 e 2011- PORDATA-INE, Estimativas Anuais 

da População Residente 

 

No que diz respeito à taxa bruta de mortalidade, o concelho local (7,6‰) situa-se a 2,1 

‰ abaixo da realidade nacional (9,7 ‰), 1 ‰ abaixo da Região Norte (8,6 ‰) e 0,7‰ 

abaixo da realidade do Grande Porto (8,3‰). No que concerne às taxas apresentados 

nos municípios da AMP em 2011, sobressai o concelho do Porto, como tendo a taxa bruta 

de mortalidade mais elevada (11,9‰) e o concelho da Maia a taxa mais baixa (6,4 ‰). 

Assim, decorrente das descidas das taxas brutas de natalidade e mortalidade, no último 

período intercensitário (2001 e 2011), a taxa de crescimento natural apresenta uma 

variação negativa nas 4 divisões territoriais (Póvoa de Varzim -3,6‰, Grande Porto -

2,1‰, Região Norte -2,6‰ e Portugal -1,3‰),  
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A existência de uma taxa de crescimento natural negativa apenas se observa na 

realidade nacional (-0,6‰), ou seja, em Portugal a taxa bruta de mortalidade (9,7‰) é 

superior à taxa bruta de natalidade (9,2‰), em 2011. Por sua vez, o concelho da Póvoa 

de Varzim, no mesmo ano, destaca-se com a maior taxa de crescimento natural (1,7‰) 

comparativamente à região do Grande Porto (0,8‰), Região Norte (0,0‰) e Portugal (-

0,6‰), conseguindo-se, no concelho local, extrair um excedente de vidas positivo 

(1,7‰). Desta forma, este concelho pode-se destacar pela baixa taxa de mortalidade e 

pela elevada taxa de natalidade. 

 

Gráfico 3: Índice de Envelhecimento em 2001 e 2011 

0

50

100

150

Portugal Região Norte Grande Porto Póvoa de
Varzim

103,6

81,9 81,8

53,1

131,3
117,6 115,4

94,7

Índice de Envelhecimento 2001 Índice de Envelhecimento 2011

 

O índice de envelhecimento do concelho da Póvoa de Varzim (gráfico 1), entre 2001 

(53,1) e 2011 (94,7), aumentou consideravelmente, passando de uma “população jovem” 

para uma “população tendencialmente envelhecida”. Não obstante, o concelho local 

apresenta valores abaixo da média Nacional (131,3), da média da Região Norte (cuja 

média é de 117,6) e da média da região do Grande Porto (115,4).  

Em 17 municípios da AMP, o concelho da Póvoa de Varzim ainda se situa abaixo dos 100, 

ou seja, os jovens superam os idosos em número, sendo que, o concelho local encontra-

se na 5ª posição com o índice de envelhecimento mais baixo da AMP.  
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Quadro 12: Alguns Indicadores Demográficos da AMP, 2011 

AMP 

Índice 
Envelheci
mento 
N.º 

Índice de 
Dependênci
a de Jovens 

(1) 
N.º 

Índice de 
Dependên
cia de 

Idosos (2) 
N.º 

Índice de 
Dependên
cia Total 

(3) 

Índice de 
Renovação 

da 
População 
Ativa (4) 

N.º 

Taxa 
Bruta de 
Natalidad

e 
‰ 

Taxa 
Bruta de 

Mortalidade 
‰ 

Arouca 120,4 23,3 27,1 50,3 102,8 8,7 9,6 

Espinho 170,4 19,1 30,9 50,0 73,9 7,4 9,5 

Gondomar 102,0 22,1 21,5 43,6 93,0 8,3 7,3 

Oliveira de 
Azeméis 

130,1 20,6 25,7 46,3 94,4 7,6 8,9 

Maia 82,7 24,1 19,2 43,3 99,1 10,2 6,4 

Matosinhos 116,8 20,6 23,2 43,7 87,6 9,5 7,8 

Paredes 64,1 25,6 16,3 41,8 - 9,70 5,70 

Porto 198,9 18,4 35,7 54,2 82,6 8,3 11,9 

Póvoa de 
Varzim 

94,7 24,0 21,8 45,8 101,7 9,3 7,6 

Sta. Maria da 
Feira 

98,0 22,8 21,3 44,2 100,1 9,0 6,8 

Sto. Tirso 131,6 20,0 25,0 45,0 85,5 7,7 8,3 

S. João da 
Madeira 

118,3 20,8 23,8 44,6 100,6 8,6 7,6 

Trofa 90,7 21,9 18,8 40,8 110,1 8,7 6,5 

Vale de Cambra 174,5 19,2 31,9 51,1 83,7 6,7 10,0 

Valongo 83,4 23,6 19,0 42,6 105,2 10,2 6,8 

Vila do Conde 93,5 23,6 21,3 44,9 100,5 10,4 8,2 

Vila Nova de 
Gaia 

103,7 22,3 22,3 44,6 91,8 9,1 7,8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Norte 2011; (1), (2), (3), (4)- Censos 2011 –  Decenal- INE, Recenseamento da 

População e Habitação. 

Entre estes municípios, destacam-se o município da Maia (com aproximadamente 83 

idosos por cada 100 jovens), Valongo (83,4), Trofa (90,7) e Vila do Conde (93,5). O 

concelho do Porto (198,9), Vale de Cambra (174,5) e Espinho (170,4) destacam-se como 

sendo os municípios com a população mais envelhecida. De acordo com as últimas 

projeções sobre a evolução da população apresentadas pelo INE para as próximas 
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décadas, a tendência a nível nacional será para um aumento contínuo da população idosa 

e para uma diminuição da percentagem de crianças e jovens. 

125,8
107,2

116,2
152,8

96,9
79,4

111,3
126,2

62,4
195,9

85,3
94,1

124,2
107,5

84,7
166,0

80,0
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97,2

157,4
150,8

159,4
223,3

147,4
117,3

154,4
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98,1
220,7

127,8
140,2
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224,9
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Portugal
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Espinho

Gondomar
Maia
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Oliveira de Azeméis

Paredes
Porto
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Santa Maria da Feira

Santo Tirso
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Vila do Conde

Vila Nova de Gaia

Gráfico 4 - Índice de Envelhecimento em Portugal e nos Municipios 
da AMP

2018 2011

 Fonte: PORDATA –  INE - Estimativas Anuais da População Residente 

De acordo com os dados demográficos mais recentes, podemos verificar que o índice de 

Envelhecimento no Concelho da Póvoa de Varzim de 2011 para 2018 sofreu um acréscimo 

de 85,3% para 127,8%. Entre os 17 municípios da AMP, o concelho da Póvoa de Varzim 

apesar de ter ultrapassado os 100, ou seja, os idosos já superam os jovens em número, e 

encontra-se na 4ª posição com o índice de envelhecimento mais baixo da AMP.  

O envelhecimento da população tem-se refletido, também, no índice de renovação da 

população em idade ativa, sendo que, entre 2001 e 2011, o município da Póvoa de 

Varzim (101,7) sofreu uma diminuição expressiva, na ordem dos 98,8 pontos percentuais, 

apesar de apresentar um valor (101,7) superior, ao da média da realidade nacional (94,3), 

Região Norte (98,3) e Grande Porto (91,5). Verifica-se, deste modo, que para cada 100 

indivíduos com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos, existem 

aproximadamente 102 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos, o 

que significa que a proporção de indivíduos que está a entrar no mercado de trabalho se 

assemelha ao número de pessoas que se aproxima da idade da reforma.  
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Na AMP, destaca-se o concelho da Trofa (110,1) com maior índice de renovação da 

população ativa e o concelho de Espinho com menor índice (73,9). 

O índice de sustentabilidade potencial, que pretende medir o número potencial de 

ativos por cada pessoa idosa, diminui no concelho da Póvoa de Varzim de 6,2% para 

4,5% no último período intercensitário, apurando-se que a tendência para o seu 

decréscimo é generalizada em todas as divisões territoriais (Grande Porto, Região Norte 

e Portugal). Contudo, o município da Póvoa de Varzim, em 2011, apresenta um índice de 

sustentabilidade potencial superior ao de Portugal (3,4%), ao da Região Norte (3,9%) e 

ao do Grande Porto (4,1%). 

No que concerne ao índice de longevidade, em 2011, o concelho da Póvoa de Varzim 

apresenta um índice inferior (44,2) se comparado com o Grande Porto (45,0), Região 

Norte (47,3) e Portugal (48,3), ou seja, por cada 100 pessoas com 65 ou mais anos, 

existem aproximadamente 44 pessoas com 75 ou mais anos. No último período 

intercensitário observou-se, em todos os territórios em análise, uma subida do índice de 

longevidade. O que significa que no conjunto das pessoas com 65 e mais anos, se deteta 

um incremento do número de pessoas com 75 ou mais anos, na última década. Todavia, a 

subida assinalada no município da Póvoa de Varzim (+4,3) é a mais baixa destas 3 

divisões territoriais (Grande Porto +5,3, Região Norte +6,5, Portugal +6,4). 

 
 
Quadro 13: Índice de Dependência de Jovens, Índice de dependência de Idosos e Índice de 

Dependência Total 

 

Índice de Dependência de Jovens  

N.º 

Índice de Dependência de Idosos  

N.º 

Índice de Dependência Total  

N.º 

2001 2011 Variação 2001 2011 Variação 2001 2011 Variação 

Portugal 23,6 22,5 -1,1 24,1 28,8 4,7 47,8 51,3 3,5 

Região Norte 25,5 22,3 -3,2 20,3 25,3 5 45,9 47,5 1,6 

Grande Porto 23,1 21,7 -1,4 18,6 24,2 5,6 41,8 45,9 4,1 

Póvoa de 
Varzim 

27,2 24,0 -3,2 16,1 21,8 5,7 43,4 45,8 2,4 

Fonte: Censos 2011 –  Decenal- INE, Recenseamento da População e Habitação 

 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

22 

O índice de dependência de jovens, ou seja, a relação entre a população jovem (0 aos 

14 anos) e a população em idade ativa (15 aos 64 anos), coloca, em 2011, o concelho da 

Póvoa de Varzim (24,0) e o concelho da Maia (24,1) nas posições de maior destaque na 

AMP, e o concelho do Porto com o índice de dependência de jovens mais baixo (18,4).  

O índice de dependência de jovens demonstra uma propensão global para diminuir. Em 

2011, o município da Póvoa de Varzim registava 24,0, observando-se uma redução de -3,2 

pontos percentuais face a 2001, ano em que se situava nos 27,2. À semelhança do que 

acontece no concelho da Póvoa de Varzim, também na região do Grande Porto (-1,4), 

região Norte (-3,2) e Portugal (-1,1) se regista uma diminuição do índice de dependência 

de jovens, no último período intercensitário. 

Por sua vez, o índice de dependência de idosos, isto é, a proporção de pessoas com 

mais de 65 ou mais anos, sobre a população em idade ativa, dos 15 aos 64 anos de idade, 

assinala no concelho local, um acréscimo de 5,7 pontos percentuais passando de 16,1 em 

2001, para os 21,8 em 2011. A tendência para a subida do índice de dependência de 

idosos é sintomática nas quatro divisões territoriais (Póvoa de Varzim, Grande Porto, 

Região Norte e Portugal), muito embora, a variação mais acentuada ocorra no concelho 

local (5,7) e a menos significativa em Portugal (4,7). Quanto aos índices apresentados 

nos municípios da AMP, sobressai o concelho do Porto como sendo o município que 

apresenta o índice de dependência de idosos mais elevado (35,7) e o concelho de Trofa o 

que apresenta o índice mais baixo (18,8), em 2011. 

Para completar esta análise, considera-se pertinente atender ao índice de dependência 

total, que resulta da relação entre a população jovem e idosa e a população em idade 

ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais 

anos e o número de pessoas compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Entre 2001 e 2011, 

constata-se um aumento do índice de dependência total no concelho da Póvoa de Varzim 

(+2,4), região do Grande Porto (+4,1), região Norte (+1,6) e em Portugal (+3,5), embora 

se registe, neste mesmo período, uma diminuição generalizada do índice de dependência 

de jovens. Relativamente aos valores apurados neste índice, em 2011, para os municípios 

que compõem a AMP, constata-se que o concelho do Porto (54,2) apresenta o índice de 

dependência total mais elevado e o concelho da Trofa o mais baixo (40,8). 
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1.4. Análise das Dinâmicas Familiares 

No que concerne à estrutura familiar do concelho da Póvoa de Varzim no período 

intercensitário 2001-2011 (Quadro 15) verifica-se que cresceram grandemente as 

famílias com 1, com 2 pessoas e que diminuíram as famílias com 3, 4 e 5 ou mais 

pessoas, verificando-se deste modo, uma diminuição mais significativa nas famílias com 5 

ou mais pessoas (-12,9%).  

Quadro 14: Famílias Clássicas Residentes Segundo a sua Dimensão entre 2001 e 2011 

 
Com 1 pessoa Com 2 pessoas Com 3 pessoas Com 4 pessoas 

C/ 5 ou + 

pessoas 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

2001 2 318 11,5 4 709 23,3 5 376 26,7 5 025 24,9 2 736 13,6 20 164 

2011 3491 16,1 5914 27,3 5272 24,3 4608 21,3 2384 10,9 21669 

Variação +1173 +50,6 +1205 +25,6 -104 -1,9 -417 -8,30 -352 -12,9 +1505 

Fonte: INE, Censos (1991, 2001). Censos 2011  

 

Analisando as famílias clássicas segundo o número de pessoas que as constituem, 

observa-se que das 21.669 famílias existentes no concelho da Póvoa de Varzim em 2011, 

3491 famílias (16,1%) são "isoladas", ou seja, têm apenas uma pessoa, 5914 (27.3%) são 

constituídas por 2 pessoas, 5 272 (24,3%) têm 3 elementos, 4 608 (21,3%) têm 4 

pessoas, 2 384 (11%) são compostas por 5 ou mais pessoas. Em termos de estruturas 

familiares, de acordo com os dados do INE, podemos verificar que a dimensão média das 

famílias, no concelho da Póvoa de Varzim tem vindo a diminuir. Tal como podemos 

observar no quadro 14, de 2001 a 2011, aumentou a percentagem de famílias com 1 ou 2 

elementos, enquanto se assistiu a uma diminuição da percentagem das famílias com 3 ou 

mais pessoas na sua composição. 

Genericamente, entre 2001 e 2011 pode-se apurar que o concelho da Póvoa de Varzim 

apresentou um aumento das estruturas familiares compostas por uma ou duas pessoas e 

um decréscimo ao nível das famílias compostas por três a cinco indivíduos, revelando-se 

um decréscimo bastante elevado no que diz respeito às famílias numerosas. Importa 

salientar o número crescente de pessoas que vivem sós, sendo superior ao número de 

famílias com 5 elementos ou mais. 
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As dinâmicas estruturais parecem estar no sentido da nuclearização e diversificação, à 

semelhança do que ocorre nos concelhos mais nitidamente urbanos.  

Segundo os resultados definitivos dos Censos 2011, no concelho da Póvoa de Varzim 

residem atualmente 21 669 famílias, ou seja, verifica-se um acréscimo de 7,5% em 

relação ao número de famílias em 2001, facto que reforça a confirmação da tendência 

para a nuclearização dos grupos domésticos. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Rede de equipamentos e serviços de intervenção social 

Com o objetivo de tornar o Diagnóstico mais participado e de conhecer os equipamentos 

e serviços sociais existentes a nível concelhio foram contactadas todas as instituições 

particulares de solidariedade social e instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, 

que desenvolvem atividades de apoio social. A informação recolhida foi estruturada em 

termos de identificação dos equipamentos e serviços a nível concelhio.  

 

Quadro 15: Identificação das IPSS`s do Concelho da Póvoa de Varzim por Respostas Sociais e 
Freguesia 

FREGUESIA INSTITUIÇÃO RESPOSTAS SOCIAIS 

BALASAR - - 

ESTELA Casa Santa Maria da Estela Lar de Infância e Juventude 

LAÚNDOS - - 

RATES 
Fundação de Bem-estar de S. Pedro 

de Rates 

� Creche, Jardim de Infância, ATL, Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, SAD 

UNIÃO DE FREGUESIAS PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI 
 
 
 
 

PÓVOA 
DE 

VARZIM 

Associação “ A Beneficente” � Creche, Jardim de Infância, ATL, Centro de Dia, 

SAD, Balneário Social, Cantina Social. 

Centro Social Monsenhor Pires 

Quesado/Matriz 

� Creche, Jardim de Infância, ATL 

Delegação da Póvoa de Varzim da 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Creche, Jardim de Infância; CAFAP 

Instituto Madre Matilde � Lar de Infância e Juventude (meninas), jardim de 

Infância. 

Instituto Maria Paz Varzim � Jardim de Infância, ATL 

MAPADI � CAO, Formação Profissional 

Obra de Santa Zita � Creche, Jardim de Infância 

Santa Casa da Misericórdia � Centro de Dia, SAD, SAD–PAF (Paramiloidose), Lar 

de Idosos, Lar para Grandes Dependentes; UCC de 

Longa Duração; UCC de Média Duração e 

Reabilitação 

BEIRIZ Centro Social da Paróquia de Beiriz � Creche, Jardim de Infância, ATL 

ARGIVAI ARGEVADI Creche e Jardim de Infância em fase de construção 
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UNIÃO DE FREGUESIAS AVER-O-MAR, AMORIM E TERROSO 

AVER-O-MAR Centro Social e Paroquial de Aver-o-

Mar 

� Creche, Jardim de Infância, ATL, Lar de Idosos, 

Centro de Dia 

AMORIM Centro Social Bonitos de Amorim � Creche, Jardim de Infância, ATL, SAD., Centro de 

Dia. 

 

TERROSO 

Centro Social e Paroquial de Terroso � Creche, Jardim de Infância, ATL, Lar de Idosos, 

Centro de Dia, SAD 

Delegação da Póvoa de Varzim da 

Cruz Vermelha Portuguesa- Casa do 

Regaço 

 

� Centro de Acolhimento Temporário 

MAPADI � Lar Residencial, Centro de Atividades 

Ocupacionais; Residências Autónomas 

UNIÃO DE FREGUESIAS AVER-O-MAR, AMORIM E TERROSO 

AGUÇADOURA Centro Social e Paroquial de 

Aguçadoura 

� Creche, Jardim de Infância; Centro de Dia; 

Estrutura Residencial para idosos; SAD. 

NAVAIS Centro Social e Paroquial de Navais � Creche, Jardim de Infância, Centro de Estudos e 

ATL 
Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 

A análise destes quadros permite constatar a carência de alguns equipamentos e serviços 

sociais em algumas áreas do concelho como Argivai, Balasar, Estela e Laúndos. Assim, 

podemos destacar no concelho, a existência de debilidades ao nível da proteção social, 

nomeadamente nas freguesias mais distantes face à cidade. Contudo, a Póvoa encontra-

se numa posição de relativa vantagem face ao quadro regional no tocante à oferta de 

serviços e de equipamentos. 
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Quadro 16: Centro de Dia 

CENTRO DE DIA 
N.º 

UTENTES 

LISTA 
ESPERA 

Associação “A Beneficente”  45 - 

Centro Social Bonitos de Amorim 35 3 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura 30 - 

Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar 8 - 

Centro Social e Paroquial de Terroso 22 - 

Santa Casa da Misericórdia - Póvoa de Varzim 60 10 

TOTAL 200 13 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 
 

 
Quadro 17: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

LAR 
N.º 

UTENTES 
LISTA 
ESPERA 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura 30 100 

Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar 32 20 

Fundação de Bem Estar de S. Pedro de Rates 60 50 

Centro Social e Paroquial de Terroso 34 20 

Santa Casa da Misericórdia – Póvoa de Varzim 57 130 

CLIHOTEL – Lar de Idosos Privado com Fins Lucrativos 68 - 

Lar de idosos Privado Casa Maior com Fins Lucrativos 15 15 

TOTAL 296 335 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 
 

Quadro 18: Lar para Grandes Dependentes 

LAR PARA GRANDES DEPENDENTES 
N.º 

UTENTES 

LISTA 
ESPERA 

MAPADI – Lar Residencial – Polo Terroso 35 69 

Santa Casa da Misericórdia – Lar para Acamados 41 50 

TOTAL 76 119 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

28 

 
Quadro 19: Residências Autónomas 

LAR PARA GRANDES DEPENDENTES 
N.º 

UTENTES 
LISTA 
ESPERA 

MAPADI – Lar Residencial 24 11 

TOTAL 24 11 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 
Quadro 20: Cantina Social/Balneário Social 

REFEITÓRIO/BALNEÁRIO 
N.º 

UTENTES 

LISTA 
ESPERA 

Associação “A Beneficente” – Cantina Social para a 
Comunidade 

120 - 

Associação “A Beneficente” – Balneário Social 16 - 

TOTAL 119 - 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 
 

Quadro 21: SAD – Serviço de Apoio Domiciliário 

SAD 
N.º 

UTENTES 
LISTA 
ESPERA 

Associação “A Beneficente”  87 - 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura 15 - 

Centro Social Bonitos de Amorim 52 - 

Fundação de Bem Estar de S. Pedro de Rates 10 - 

Centro Social e Paroquial de Terroso 26 3 

Santa Casa da Misericórdia 85 10 

Santa Casa da Misericórdia – Paramiloidose 50 
- 
 

TOTAL 325 13 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 

Se lançarmos o nosso olhar para os serviços equipamentos de apoio aos idosos, nas 8 

Estruturas Residenciais de Apoio às Pessoas Idosas e Lar para Grandes Dependentes 

existentes no Concelho da Póvoa de Varzim, em 2013, estavam instalados 372 utentes. 
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A oferta estava dividida entre 2 Lares privado e 5 lares sem fins lucrativos. Quanto aos 

Centros de Dia, registavam-se 200 utentes nos 6 estabelecimentos sem fins lucrativos 

sediados no concelho. Os 7 serviços de Apoio Domiciliário abrangiam 320 utentes. 

Quadro 22: Equipamentos e Serviços destinados à população Idosa, por Freguesia (2014) 

Freguesia 

Tipo de Valência 
Lar/Lar Grandes Dependentes 

Centro de Dia 
Apoio Domiciliário 

Lucrativo 
Sem Fins 
Lucrativos N.º Utentes 

N.º Utentes N.º Utentes N.º Utentes 

BALASAR - - - - - - - - 

ESTELA - - - - - - - - 

LAÚNDOS - - - - - - - - 

RATES - - 1 60 - - 1 10 

UNIÃO DE FREGUESIAS 
PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E 
ARGIVAI 

1 68 1 98 2 105 2 222 

PÓVOA DE VARZIM 1 68 1 98 2 105 2 222 

BEIRIZ - - - - - - - - 

ARGIVAI - - - - - - - - 

UNIÃO DE FREGUESIAS 
AVER-O-MAR, AMORIM E 

TERROSO 
1 15 3 101 3 65 2 78 

AVER-O-MAR - - 1 32 1 8 - - 

AMORIM - - - - 1 35 1 52 

TERROSO 1 15 2 69 1 22 1 26 

UNIÃO DE FREGUESIAS 
AGUÇADOURA E NAVAIS 

- - 1 30 1 30 1 30 

AGUÇADOURA - - 1 30 1 30 1 15 

NAVAIS - - - - - - - - 

 
TOTAL 

2 83 6 289 6 200 6 325 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 

Apesar da resposta de Centro de Dia ter mais estabelecimentos distribuídos pelo 

concelho, verificou-se que é nos Lares de Idosos que se registou um maior número de 

idosos em lista de espera. 
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Convém reiterar a ausência de equipamentos e serviços aos idosos (lares e centros de 

dia) em áreas significativas do concelho e a ausência de serviços de apoio domiciliário 

em metade das freguesias do concelho, Argivai, Balasar, Beiriz, Estela, Laúndos e navais. 

 

2.2. Repostas para população idosa 

Apoio domiciliário 

Em termos de apoio domiciliário, no concelho da Póvoa de Varzim apenas 5 freguesias 

têm Instituições Particulares de Solidariedade Social com este serviço, ou seja, apenas a 

Associação A Beneficente, o Centro Social Bonitos de Amorim, a Fundação de Bem Estar 

de S. Pedro de Rates, o Centro Social e Paroquial de Terroso, a Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Varzim e o Centro Social e Paroquial de Aguçadoura dispõem 

desta resposta social, atuando em todas as freguesias do concelho. 

Em termos de cobertura propriamente dita, podemos verificar que o número total de 

utentes deste serviço é de 320, o que perfaz uma taxa de cobertura de 3,4%. 

Quadro 23: Taxa de Cobertura de Apoio Domiciliário 

Entidades com Apoio Domiciliário 6 Taxa cobertura 

Número de idosos abrangidos 325  

3,4% N.º de idosos no concelho 94921 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 

Podemos também referir que alguns centros sociais que prestam este serviço 

apresentam taxas de rentabilização do mesmo acima das capacidades definidas no 

acordo com a segurança social e quase todos apresentam listas de espera.  

 

 
 

 
 
 
 
 
                                                           
1 Idem. 
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Quadro 24: Caracterização do Apoio Domiciliário, segundo centro social, em 2014 

Instituição 

Apoio Domiciliário 

Utentes C/ 
Acordo 

Número de  
Utentes C/ e S/ 

acordo 

 
Lista de Espera 

Associação “ A Beneficente” 60 87 - 

Centro Social Bonitos de Amorim 52 52 - 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura 15 15 - 

Centro Social de Bem Estar de S. Pedro de Rates 10 10 - 

Centro Social e Paroquial de Terroso 15 26 3 

Santa Casa da Misericórdia 85 85 10 

Santa Casa da Misericórdia – Centro de Estudos e apoio 
à Paramiloidose 

50 50 - 

Total 287 325 13 

Fonte: IPSS’s, 2014. 

 

Ao nível da taxa de cobertura, importa salientar que o número total de utentes a 

beneficiar deste serviço é de 325, o que perfaz uma taxa de 3,4%, inferior à de 2001 que 

era de 4%, facto que se pode justificar pelo aumento do número de idosos no concelho. 

 

O apoio domiciliário tem como objetivo promover a autonomia das pessoas em situação 

de dependência prestando, no domicílio, um conjunto de ações e cuidados nas mais 

diversas áreas, como a alimentação, higiene e saúde.  

 

A vantagem é que este serviço permite aos utentes permanecerem na sua própria casa 

fomentando-se assim, o bem-estar dos mesmos, não os desenraizando face a um local 

tão importante do ponto de vista afetivo e simbólico. 

 

Centro de Dia 

O Centro de Dia é também uma das várias respostas existentes no Concelho da Póvoa de 

Varzim. Num contexto em que uma grande fatia da população é constituída por pessoas 

idosas e onde a tendência é para o aumento contínuo do peso desta camada 

populacional, torna-se extremamente importante criar respostas que permitam ao idoso 

desenvolver atividades e manter-se ativo.  
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Quadro 25: Taxa de cobertura do Centro de Dia 

Entidades com Centro de Dia 6 Taxa cobertura 

Número de idosos abrangidos 200  

2,1% N.º de idosos no concelho 94922 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

 

Com o objetivo de prestar um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção 

da pessoa idosa no seu meio familiar e social, os Centros de Dia existentes no concelho, 

abrangem um conjunto de 200 idosos. A taxa de cobertura é de 2.1%, bastante reduzida 

para as reais necessidades que persistem, comprovadas pelo facto de existirem vários 

idosos em lista de espera. 

 

Lar/Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

A taxa de cobertura dos lares é, na Póvoa de Varzim, de 3,1%, abrangendo 290 idosos. 

Esta resposta tem como principal objetivo atender e acolher pessoas idosas cuja situação 

social, familiar, económica e de saúde, não permita uma resposta alternativa. 

O lar prevê que o alojamento destes idosos possa ser permanente ou provisório e deve 

dispensar os apoios necessários às famílias dos mesmos, no sentido de preservar e 

fortalecer os laços familiares.  

Quadro 26: Taxa de cobertura lares 

Entidades com Lar 7 Taxa cobertura 

Número de idosos abrangidos 296  

3,1% N.º de idosos no concelho 94923 

Fonte: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim/Divisão de Educação e Ação Social 

Atendendo ao quadro abaixo apresentado constatamos que esta é uma das respostas 

mais procuradas na Póvoa de Varzim, já que todas as IPSS’s que dispõem desta resposta 

social possuem lista de espera. As taxas de ocupação demonstram uma sobreocupação 

dos lares.  

                                                           
2 Fonte: INE, Censos de 2011 
3 Fonte: INE, Censos de 2011. 
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Quadro 27: Caracterização dos lares 

Instituição 

 

LAR 

Acordo 
N.º de idosos 
apoiados 

 

Capacidade
Lista de 
espera 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura 30 30 30 100 

Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar 32 32 32 20 

Centro Social de Bem Estar de S. Pedro de Rates 46 60 60 50 

Centro Social e Paroquial de Terroso 34 34 34 20 

Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 57 57 57 130 

CLIPÓVOA – Lar de Idosos Privado com Fins Lucrativos - 68 68 - 

Lar de idosos Privado Casa Maior com Fins Lucrativos - 15 15 15 

Total 199 296 296 335 

Fonte: Questionário dirigido às IPSS’s, 2014. 

 

Esta é das respostas mais típicas que existem no que diz respeito ao trabalho com idosos 

e, talvez por isso, das mais procuradas. Ressalve-se, no entanto, que se devem engendrar 

iniciativas que promovam a não institucionalização dos idosos, uma vez que esta 

população é relativamente avessa à vivência num quadro institucional, desvinculado do 

seu meio habitacional e vivencial de sempre. Devemos salientar, que existem 335 idosos 

em lista de espera para usufruir deste serviço. 

Podemos concluir que ao nível das respostas os principais problemas surgem 

relativamente à terceira idade. No que toca aos equipamentos direcionados para idosos 

podemos dizer que a taxa de cobertura concelhia, considerando o Lar, Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário, é de 8,6%. 

De referir, todavia, que esta cobertura é mais favorável em determinado tipo de serviços, 

como o apoio domiciliário e lares, ao passo que o centro de dia apresenta uma taxa 

menos favorável.  

Neste último caso podemos incluir os equipamentos relacionados com o combate ao 

isolamento, nomeadamente durante a noite, e direcionados para a animação de  
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atividades durante o dia com os idosos, como os Centros de Convívio e os Centros de 

Noite, estes dois últimos inexistentes a nível concelhio.  

Por outro lado, e se considerarmos que cada território tem os seus próprios ritmos e 

dinâmicas de evolução, será assumido, no quadro deste Diagnóstico, e tendo em conta 

as dinâmicas demográficas evolutivas da população da Póvoa de Varzim que podemos 

passar, no quadro de dez anos, para um cenário de relativa carência ou mesmo 

desadequação da oferta de equipamentos e serviços para a população idosa no concelho. 

Contudo, a análise dos dados apresentados anteriormente permite-nos perceber a 

existência de algumas necessidades ao nível do trabalho com idosos: 

Num concelho marcado por uma população tendencialmente envelhecida (94,7%) e 

marcada pelo progressivo aumento do grupo etário mais idoso será importante investir 

em atividade e serviços que possibilitem combater o isolamento dos idosos, 

proporcionando-lhes momentos de convívio e lazer. 

 

2.3. Estratégias, políticas e intervenções em prol da coesão social 

Tem vindo a evidenciar-se uma extraordinária heterogeneidade das situações de 

pobreza e exclusão social no concelho. De facto, o agravamento das situações 

tradicionais e o surgimento de novas formas de exclusão, cada vez mais, conferem à 

Ação Social um papel basilar como mecanismo de regulação. 

No conjunto das medidas de intervenção social utilizadas e, que se constituem como 

instrumentos fundamentais de combate à pobreza e exclusão social, destacamos o 

Rendimento Social de Inserção. 

Rendimento Social de Inserção (RSI)  

Um dos instrumentos fundamentais na reorganização do campo da Ação Social foi a 

adoção do Rendimento Social de Inserção encarado enquanto um novo direito de 

cidadania sem vinculação à atividade económica, visando não só assegurar o mínimo de 

subsistência, mas também ser um meio para a inserção social dos indivíduos. Com efeito, 

a consagração de políticas pluridimensionais deve visar uma dupla inserção, a económica 

e a social.  
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De acordo com os dados cedidos pelo Centro Distrital do Porto, ISS, IP, o quadro 

seguinte espelha, no âmbito da prestação de Rendimento Social de Inserção, os 

processos ativos e cessados por área de abrangência do Centro Distrital do Porto 

relativo à posição do município da póvoa de Varzim – importa referir que a definição de 

processo é correspondente a um agregado familiar. 

Com a introdução do Decreto-Lei 70/2010 de 16 de junho que estabelece as regras para 

a determinação dos rendimentos, composição do agregado familiar e capitação dos 

rendimentos do agregado familiar para a verificação das condições de recursos a ter em 

conta no reconhecimento e manutenção do direito a prestações dos subsistemas de 

proteção familiar e de solidariedade, entre as quais o Rendimento social de inserção, é 

notória a diminuição, desde 2010, dos processos ativos, mas também dos processos 

cessados no município da Póvoa de Varzim que em 2013 tinha 746 processos ativos, 

confrontando com 1 594 processos, em 2010. 

 

Gráfico 5: Evolução do n.º de Processos Ativos e Cessados no concelho 

 

O quadro seguinte permite uma análise detalhada sobre o número total dos beneficiários 

residentes no município da Póvoa de Varzim, com processamentos ativos e cessados. À 

semelhança do quadro anterior é possível observar uma diminuição progressiva do 

número de beneficiários da prestação de RSI, acentuada a partir do ano de 2010. 
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Gráfico 6: Evolução do n.º de beneficiários desde 2008 a 2013 - Com Prestação em 
Processamento e Cessada 

 

De acordo com informações cedidas pelo Núcleo Local de Inserção, existe um protocolo 

estabelecido no município da Póvoa de Varzim, traduzido numa equipa de Protocolo do 

Rendimento Social de Inserção, constituída por Técnicos Superiores (áreas de Serviço 

Social, Psicologia e Educação Social) e Auxiliares de Ação Direta. Esta equipa de 

Protocolo acompanha, em média, 180 processos. 

Tal como se torna patente através da leitura do quadro 28, verifica-se uma concentração 

dos beneficiários na zona urbana, nomeadamente na Póvoa de Varzim e Aver-o-Mar. 

Contudo, quando analisada a percentagem face à população, conclui-se que é a freguesia 

de Argivai que apresenta a percentagem mais alta (2,2%), onde estão situados dois 

agrupamentos habitacionais. 

É importante salientar que o mesmo facto foi constatado quando analisados os processos 

respeitantes à Ação Social. Pode-se avançar que a freguesia de Argivai é um foco 

importante de intervenção, ao nível do concelho, pois apresenta-se com valores 

preocupantes ao nível das situações de precariedade e vulnerabilidade social.  
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Quadro 28: Processos Ativos de Rendimento Social de Inserção no Concelho da Póvoa de 
Varzim por Freguesia (2013) 

 FREGUESIA 

 
CONCELHO DA PÓVOA DE VARZIM 

BENEFICIÁRIOS POPULAÇÃO 
FREGUESIA 

PERCENTAGEM DOS 

BENEFICIÁRIOS FACE À 

POPULAÇÃO N. de Famílias 

BALASAR 22 2543 0,9 

ESTELA 12 2316 0,5 

LAÚNDOS 14 2055 0,7 

RATES 20 2505 0,8 

UNIÃO DE FREGUESIAS PÓVOA DE 
VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI 

482 34 266 1,4 

PÓVOA DE VARZIM 405 28420 1,4 

BEIRIZ 28 3683 0,8 

ARGIVAI 49 2163 2,2 

UNIÃO DE FREGUESIAS PÓVOA DE 
VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI 

165 13 987 1,2 

AVER-O-MAR 119 8675 1,4 

AMORIM 24 2784 0,9 

TERROSO 22 2528 0,9 

UNIÃO DE FREGUESIAS PÓVOA DE 
VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI 

31 5 736 0,5 

AGUÇADOURA 24 4257 0,6 

NAVAIS 7 1479 0,5 

TOTAL 746 63408 1,2 
Fonte: Comissão Local de Acompanhamento –RSI – 2013 

 

 

Caracterização dos Beneficiários com Acordo de Inserção 

Considerando que existiam 746 agregados familiares beneficiários de RSI, verifica-se 

88,205 dos mesmos, ou seja, 659 acordos de inserção, contratualizaram a sua inserção 

com o Núcleo Local de Inserção da Póvoa de Varzim, abrangendo 1 551 indivíduos 
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Gráfico 7: Caracterização dos beneficiários por faixa etária e sexo 
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Relativamente à idade dos beneficiários, os grupos com idades compreendidas entre os 0 

e os 18 anos representam 34,42% do total dos beneficiários, abrangendo 534 indivíduos, 

sendo que os grupos que englobam dos 35 aos 44 e dos 45 aos 54 anos de idade 

apresentam um número muito próximo com 30,56%.  

De facto, existe uma predominância pouco acentuados dos jovens a beneficiar do 

RSI, logo seguida das pessoas em idade ativa. Na verdade, uma parte significativa da 

população ativa é, atualmente, atingida pela crise estrutural do emprego e pelo aumento 

de zonas intermédias entre emprego estável e precário, sendo esta uma área de grande 

fragilidade. 

Quando é analisado o sexo dos beneficiários verificamos que há uma diferença 

significativa a apontar, sendo que maioria (58,7%) é beneficiários do sexo feminino. 

Tal facto não é novo, pois sabemos que as mulheres são a face visível do recurso à ação 

social no nosso país. 

Em síntese, podemos dizer que o desenvolvimento local pressupõe, no essencial, a 

capacidade de iniciativa e organização das comunidades locais para a resolução dos 

seus próprios problemas. Uma capacidade de iniciativa e organização orientada por um 

projeto de desenvolvimento, por uma estratégia de mobilização, e controlo, de recursos 

locais e por um processo de transformação viabilizado pela ação coletiva e individual4.  

                                                           
4 José Manuel Henriques, O Papel do "Social" nas Políticas Urbanas, 2002-1-02, Agência para a  
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O envolvimento de todos os agentes sociais locais, ou não locais, potencialmente 

facilitadores da concretização do projeto de desenvolvimento é valorizado quando 

concorre para o reforço da capacidade de iniciativa e organização a nível local.  

É fundamental o trabalho em parceria, este trabalho não pode corresponder a uma 

mítica promoção de esforços de cooperação que concorram objetivamente para a 

diluição de responsabilidades específicas e para a anulação do exercício da 

liderança estratégica; a natureza dos processos de desenvolvimento local, no contexto 

contemporâneo de transição e de construção europeia, pressupõem de forma cada mais 

acentuada a capacidade de exercício da liderança estratégica para o reforço da 

capacidade de iniciativa e organização na concretização de projetos de desenvolvimento. 

2.4. Abordagem da problemática da violência doméstica no concelho 

A abordagem da violência é um exercício complexo. Sendo particularmente 

complexa no âmbito da violência doméstica já que a invisibilidade deste fenómeno é 

reforçada pela divisão estrutural entre domínio público e espaço privado familiar, o 

que tem contribuído para a difusão e perpetuação de uma conceção da família moderna 

como uma família “não-violenta”.  

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2003, de 7 de julho, 

violência doméstica é “toda a violência física, sexual ou psicológica que ocorre em 

ambiente familiar e que inclui, embora não se limitando a, maus tratos, abuso sexual de 

mulheres e crianças, violência entre cônjuges, crimes passionais, mutilação sexual 

feminina e outras práticas tradicionais nefastas, ameaças, privação arbitrária de liberdade 

e exploração sexual e económica. Embora maioritariamente exercida sobre mulheres, 

atinge também, direta ou indiretamente, crianças, idosas e idosos e outras pessoas mais 

vulneráveis, como as deficientes”. 

Segundo a UNICEF, o termo “doméstico”, no âmbito da “violência doméstica” não deve 

confinar-se apenas aos limites das paredes do lar familiar, mas antes focalizar-se no tipo 

e na natureza das relações que envolvem determinadas pessoas. 

                                                                                                                                                                          
Modernização do Porto, http://www.apor.pt/Conferencias/Manuel.doc 
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A violência doméstica, em Portugal, assume a natureza de crime público, o que significa 

que o procedimento criminal não está dependente de queixa por parte da vítima 

bastando uma denúncia ou apenas o conhecimento do crime para que o Ministério 

Público promova o processo. 

O Código Penal Português prevê e pune os crimes de violência doméstica no âmbito do 

art.º 152.º -Lei n.º 59/2007, publicado em Diário da República (1.ª Série) em 4 de 

Setembro de 2007. 

É consensual afirmar-se que a violência doméstica é um problema transversal que 

ocorre em diferentes contextos, não estando dependente de fatores sociais, 

económicos, culturais e etários. Muito embora seja esmagadoramente exercido 

sobre as mulheres, acaba por atingir direta ou indiretamente crianças, idosos e 

outras pessoas mais vulneráveis. 

 

2.4. 1. Caracterização da problemática da Violência Doméstica  

No âmbito da atualização do Diagnóstico Social, analisou-se as situações de violência 

doméstica denunciadas ou reportadas pelas Forças de Segurança, nomeadamente pela 

PSP e GNR da Póvoa de Varzim, apresentando uma perspetiva deste tipo de crimes, bem 

como uma breve caracterização do perfil-tipo da vítima e do agressor. 

No que se refere à área de intervenção das forças de segurança, convém referir que, as 

freguesias da responsabilidade do GNR - Guarda Nacional Republicana são Amorim, 

Beiriz, Terroso, Aguçadoura, Navais, Estela, Laúndos, Rates e Balasar, 

correspondendo a uma população de 24.150 habitantes e as freguesias de Póvoa de 

Varzim, Argivai e Aver-o-Mar são da responsabilidade da PSP – Polícia de Segurança 

Pública, correspondendo a 39 258 habitantes. 

No concelho da Póvoa de Varzim e no ano de 2012 registaram-se 38 casos de violência 

doméstica, no ano seguinte, em 2013 houve um aumento significativo de 21% dos 

casos de violência doméstica atingindo 46 registos. 

Relativamente ao perfil da vítima, verificou-se que são preponderantemente do sexo 

feminino correspondendo a 84% (32) em 2012 e 76% (35) em 2013. 

 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

41 

 

Gráfico 8: Caracterização das vítimas por sexo e grupo etário, em 2012 e 2013 

 
   Fonte: GNR 2015 

 

Importa referir, ainda, que a idade das vítimas, quer em 2012 e 2013, encontra-se 

maioritariamente no intervalo dos 18 aos 65, salientando que no ano de 2012 o número 

de vítimas com mais de 65 anos atingiu uma percentagem de 24% (9 casos), 

proporção que baixou consideravelmente em 2013 apresentando 6% (3 casos). As 

vítimas são sobretudo casadas e possuem, maioritariamente, habilitações literárias ao 

nível do 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

No que concerne ao Perfil dos agressores, e de acordo com os dados da GNR, em 

2012 e 2013, os agressores são maioritariamente do sexo masculino, casados, possuem 

habilitações literárias ao nível do 1º e do 2º ciclo e, podemos ainda salientar que grande 

parte deles está desempregada. 

Por norma os agressores não possuem arma no ato. O consumo do álcool por parte do 

agressor verificou-se em 60% dos casos em 2012 e em 56% dos casos em 2013. Já o 

consumo de drogas não é tão significativo. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

42 

 

Segundo dados disponibilizados pela PSP, verificou-se que em 2013 foram registadas 

112 participações de Violência Doméstica, na área de responsabilidade da PSP, registando 

menos 4 ocorrências que no ano de 2012.  

Segundo a PSP, este decréscimo do número de denúncias e de situações reportadas pela 

PSP, deverá ser em grande medida resultado da crescente sensibilização para a 

problemática da violência bem como da formação entretanto ministrada nos diversos 

Comandos e subunidades da PSP. 

A distribuição das ocorrências por freguesias em 2012 e 2013 foi a seguinte: 

Gráfico 9: Número de ocorrências de Violência Doméstica, por freguesia, em 2012 e 2013 

 
                      Fonte: PSP 2015 

Podemos referir que a única freguesia que registou um aumento de ocorrências entre os 

anos de 2012 e 2013, foi a freguesia de Aver-o-Mar. 

Nos casos de violência Doméstica registados no concelho da Póvoa de Varzim, entre 

2012 e 2013, relativamente ao sexo da vítima, a larga maioria pertencia ao sexo feminino, 

enquanto que o agressor do sexo masculino totaliza 93% do total, dos agressores. 

Gráfico 10: Caracterização da vítima e do agressor por sexo em 2012 e 2013 
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          Fonte: PSP 2015 

Relativamente à idade das vítimas no período em análise (2012 e 2013), verifica-se que 

cerca de metade das vítimas se situam no escalão etário dos 40 aos 65 anos (49%), 

sucedendo-lhe o escalão dos 25 aos 40 anos que contribui com um peso de 28% para o 

valor total. Relativamente ao agressor os intervalos com maior incidência são os 

mesmos. 

Quadro 29: Caracterização das vítimas por sexo e escalão etário, em 2012 e 2013 

 
                           Fonte: PSP 2015 

2.4.2. Respostas no concelho no âmbito da Violência Doméstica 

Em termos de resposta à problemática da Violência Doméstica, existe no concelho o 

Espaço Família da União de Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso. Consiste num 

gabinete de informação e apoio às vítimas de violência doméstica, efetuando a 

“intervenção em crise”. São vários os serviços disponibilizados neste gabinete 

nomeadamente o apoio psicológico, apoio social, sessões de intervenção conjugal e 

familiar e ainda a promoção de um programa de intervenção com agressores conjugais. 

 

2.4.2.1 Caracterização dos atendimentos de 2014 até maio de 2015 efetuados pelo 

Espaço Família (EF) 

Como podemos verificar pelo gráfico n.º 5, durante o período em análise o Espaço 

Família acolheu 149 encaminhamentos referindo que 15% destes encaminhamentos, ou 

seja 23 situações, aconteceram de forma voluntária. 
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São várias as instituições que fazem encaminhamentos de situações para o Espaço 

Família, CPCJ, com 19 encaminhamentos, o ministério Público com 15, o GASC com 13, o 

Hospital com 10, a PSP com 11, a GNR com 6, entre outros. 

 
Gráfico 11: Origem dos encaminhamentos para o EF 
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 Fonte:EF_2015 

 

Gráfico 12: Localidade das vítimas encaminhadas 

 Fonte:EF_2015 
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No que ao número de atendimentos concerne, podemos aferir, pelo gráfico n.º 6, que 

foram registados 266 no período em análise, salientando-se que destes atendimentos a 

maioria das vítimas são da Cidade da Póvoa de Varzim (162 atendimentos), sendo que 

dos restantes, 72 atendimentos eram de vítimas que residiam nas outras freguesias do 

concelho e 32 atendimentos de vítimas que residiam no concelho de vila do conde. 

Pela análise do gráfico 7 e relativamente ao tipo de apoio prestado pelo Espaço Família à 

vítima de violência doméstica destaca-se, desde logo, o apoio psicológico que aconteceu 

em 29% dos atendimentos. O Apoio através da prestação de Informação aconteceu em 

21% dos casos bem como o apoio prestado a nível Jurídico que atingiu igual 

percentagem. Já o Apoio Social verificou-se em 17% dos casos. Nos restantes tipos de 

apoio, designadamente o Apoio ao Agressor, a Casa Abrigo e o Apoio Médico a 

incidência verificada foi menor, atingindo os três tipos de apoio uma incidência de 12%. 

 

 

Gráfico 13: Apoio Prestado pelo Espaço Família 

 
                        Fonte:EF_2015 

Pela análise dos gráficos seguintes, apresentados de seguida, afere-se que a situação 

profissional das pessoas atendidas no Espaço Família é maioritariamente desempregada e 

que a faixa etária dos “36 aos 45 anos” é a que apresenta uma maior frequência (37% 

dos casos). 
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Gráfico 14: Atendimentos Espaço Família quanto à situação Profissional e quanto à Faixa 
Etária 

 
Fonte:EF_2015                                                                                       Fonte:EF_2015  

 

No que diz respeito à Origem dos Encaminhamentos para Apoio aos Agressores, durante 

o período em análise foram acolhidos 44, sendo que destes 34 tiveram origem na 

DGRSP-Direção Geral de Reinserção Social, ou seja, 77% dos encaminhamentos totais. 

 

Gráfico 15: Origem dos Encaminhamentos para Apoio aos Agressores 

 
                  Fonte:EF_2015 
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2.4.2.2 Atuação do Município no âmbito da Violência Doméstica 

Tendo em conta o princípio de que as autarquias locais, devido à sua proximidade com as 

populações, são entidades privilegiadas para a concretização de ações e implementação 

de medidas que tenham como principal objetivo combater a violência doméstica, o 

Município da Póvoa de Varzim considerou que para prevenir a Violência Doméstica o 

primeiro passo seria a sensibilização da população e dos técnicos que trabalham no 

terreno. 

Convicto da necessidade deste envolvimento na prevenção e combate à Violência 

Doméstica, e no âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede Social desde 2004, o 

Município tem desenvolvido, com vista à promoção da Igualdade de Oportunidades, um 

conjunto diversificado de atividades que visam: 

• Caracterizar as situações de violência no Concelho; 

• Sensibilizar os profissionais e reforçar as suas competências no acompanhamento 

de casos de violência; 

• A necessidade de reforçar o trabalho de articulação institucional; 

• A necessidade de promover ações de sensibilização, quer no domínio específico 

da Violência Doméstica, quer no domínio da igualdade de género, nomeadamente 

no sentido de sensibilizar os mais jovens para a importância de um 

relacionamento igual entre homens e mulheres. 

 
Ações promovidas no âmbito da Violência Doméstica: 
 

• III Jornadas Sociais Intermunicipais, em 2011 na Póvoa de Varzim 

As III Jornadas Sociais Intermunicipais de Póvoa de Varzim e Vila do conde, em 2011, 

debateram o tema "Violência na família – Quando o perigo mora connosco". 

Os trabalhos desenvolveram-se a partir de dois painéis, “Na Gestação da Violência – 

Sonhos versus Pesadelos” e “Violência sem Idade – Memórias e Experiências”, que 

tiveram como objetivos incentivar as denúncias de situações de violência doméstica, 

promover um espaço de reflexão sobre a temática, sensibilizar os técnicos e profissionais 

da área e criar na população um sentimento de intolerância e rejeição.  
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O primeiro painel, moderado por Andrea Silva, Vereadora da Ação Social da Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim, e intitulado “Na Gestação da Violência – Sonhos 

versus Pesadelos” contou com a intervenção de cinco especialistas da área. 

Patrícia Ribeiro, Coordenadora do Projeto “Mudanças com Arte” da UMAR, falou 

sobre “Violência no namoro” e apresentou os resultados de um estudo realizado em 

escolas EB2/3 e Secundárias do distrito do Porto. Os dados do estudo mostram a 

diminuição da violência física assim como a sua quase completa rejeição como 

“normal” numa relação de namoro (97% reconhece que as agressões com marca ou sem 

marca são violência). Já a violência psicológica atinge um quarto dos jovens nos seus 

relacionamentos amorosos. As investigadoras consideram que há necessidade ou mesmo 

urgência de programas de prevenção junto dos adolescentes e jovens visto que depois 

desta intervenção houve um aumento de consciencialização de 31% sobre atos de 

agressão física e psicológica. 

Lúcia Rocha, Docente no ISSSP e assistente Social no Hospital de São João no 

Serviço de Obstetrícia, expôs as conclusões de um estudo sobre “Violência física 

contra a mulher grávida” e respetivos efeitos na saúde da mulher e do recém-nascido. 

Segundo os resultados obtidos, “a prevalência de violência física durante a gravidez foi 

de 9,7% e em 88% dos casos o agressor foi o pai do recém-nascido”. “As mulheres 

agredidas têm partos prematuros com maior frequência e os recém-nascidos das 

mulheres fisicamente abusadas têm um risco quatro vezes superior de serem leves para a 

sua idade gestacional, se comparados com as outras crianças. 74,2% das mulheres 

percecionam que não teriam qualquer tipo de apoio caso pretendessem abandonar a 

relação. Apela-se de facto, cada vez mais, para a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias de intervenção direcionadas para informar, sensibilizar e educar; proteger as 

vítimas e prevenir a revitimação; capacitar e reinserir; qualificar profissionais; aprofundar 

o conhecimento do fenómeno da violência contra a mulher.” 

Marlene Fonseca, Psicóloga e assessora Técnica do Gabinete de Apoio à Vítima 

(APAV) do Porto, enunciou os diferentes apoios disponibilizados pela Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima a nível psicológico, social e jurídico. Referindo-se à 

“Violência conjugal”, a psicóloga informou sobre as diferentes estratégias de controlo e  

poder usadas pelos agressores sobre as vítimas para manter o silêncio e ainda os fatores 

que influenciam a permanência das vítimas numa relação conflituosa.  
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Ilda Afonso, Diretora Técnica do Centro de Atendimento da UMAR, pronunciou-se 

sobre a “Violência de Género” informando sobre as principais áreas de trabalho da 

União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). “Já numa intervenção mais direta 

com mulheres vítimas de violência, a UMAR gere duas Casas de abrigo da Rede Pública 

de Casas de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, assim como dois 

Centros de Atendimento com o mesmo fim”, disse. 

Susana Mota, Psicóloga na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 

fez a apresentação do “IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica” explicando as 

medidas principais das cinco áreas estratégicas de ação. 

“Violência sem Idade – Memórias e Experiências” deu mote ao segundo painel, 

moderado por Elisa Ferraz, Vice-Presidente e Vereadora da Ação Social da Câmara 

Municipal de Vila do Conde.  

José Ferreira-Alves, Professor Doutor em Psicologia na Universidade do Minho, 

apresentou alguns dados da investigação nacional e internacional sobre “Vitimação e 

agressão em idade avançada”, referindo que “apesar de tudo, os idosos são os que estão 

em menor número entre as vítimas” e o principal motivo de agressão a pessoas idosas é 

o financeiro.  

“A Institucionalização – Uma forma de Violência” foi o tema abordado por Joana 

Guedes, Docente no ISSSP, que revelou que a maioria dos idosos internados nas 

instituições estão lá porque não têm outra opção. A docente referiu-se ainda à fragilidade 

que estas pessoas sentem, sendo que “a entrada num lar envolve algum tipo de perda 

para o indivíduo. Esta fragilidade é acentuada quando não existe uma preocupação 

genuína dos profissionais da instituição no processo de acolhimento do novo residente, 

reconhecendo-o como um sujeito com história e identidade”. 

Pinto da Costa, Professor Catedrático Jubilado no Instituto de Ciências Biomédicas 

de Abel Salazar da Universidade do Porto, expôs “As histórias que os Cadáveres nos 

contam…” falou de pessoas vítimas de maus-tratos que acabam por se suicidar 

ilustrando com fotografias através das quais “as histórias são contadas pelas vítimas 

depois de mortas”. 

Luís da Cunha, Diretor do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, deu a 

conhecer os vários serviços e respostas sociais para as vítimas de violência doméstica 

que “devem assentar numa Base territorial nacional e distrital e pressupor uma 
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compreensão transversal das mesmas, com vista à promoção de um planeamento 

concertado supraconcelhio, que permita uma melhor organização da intervenção, das 

respostas sociais e dos equipamentos sociais, a partir da rentabilização dos recursos 

existentes”. 

As principais conclusões das III Jornadas Sociais Intermunicipais foram as seguintes: 

Atualmente, não existem mais casos de violência familiar do que aqueles que existiam 

antigamente. No entanto, as pessoas estão mais conscientes de que se trata de um crime 

público e denunciam, ou seja, o número de participações de situações de violência 

doméstica tem vindo a aumentar. Neste sentido, é importante que as pessoas estejam 

atentas ao comportamento de quem as rodeia, principalmente dos mais jovens, para 

evitar que a situação se agrave.  

 

• As VII Jornadas Intermunicipais, em 2015 na Póvoa de Varzim 

As VII Jornadas Intermunicipais da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, em maio de 

2015, foram um momento de reflexão e debate em torno da temática da violência nas 

relações familiares e respetivas fragilidades. 

Sob o tema “Fragilidades e Novas Dinâmicas Sociais”, o 1º painel, da parte da manhã, 

debateu a Violência e Fragilidades nas Relações Familiares – As crianças e a violência 

doméstica. Um tema apresentado por Sara Almeida, Psicóloga no Hospital Pediátrico 

Integrado do Centro Hospitalar de S. João, que revelou que há um impacto direto da 

violência doméstica na criança com consequências físicas, psíquicas e cerebrais sobre o 

seu desenvolvimento. 

Seguiu-se a temática Violência no Namoro por Manuel Albano, Delegado Regional da 

CIG, que explicou os fatores que levam à visibilidade da violência nas relações conjugais 

e os mitos associados à violência no namoro. Alertou para o fato da existência de vários 

tipos de violência: física, psicológica; sexual e económica e a necessidade de prevenção 

da violência nas relações de namoro através das mudanças comportamentais e da 

promoção de atitudes diferentes. 

A Violência Doméstica no Adulto – novas e velhas dinâmicas, foi a tema da 

intervenção da Dra. Ilda Afonso, Diretora Técnica do Centro de Atendimento a 

Mulheres Vítimas de Violência da UMAR que revelou os números da violência 
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doméstica evidenciados no relatório anual do Ministério da Administração Interna que 

revela que em 2014 as denúncias de violência doméstica foram 27.317, dos quais 81% 

das vítimas são mulheres e 85% dos agressores são homens. Frisou da necessidade 

de combater a violência contra as mulheres promovendo a reflexão e debates e, ainda, 

através da promoção de ações de prevenção da violência de género nas escolas e na 

comunidade. 

O painel terminou com a apresentação dos resultados do estudo do Instituto Nacional 

de Medicina Legal e Ciências Forenses, por César Santos, Coordenador do Gabinete 

Médico-legal e Forense de Tomar que falou sobre o perfil da vítima e do agressor. 

 

• Protocolo de Cooperação com a Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género e Conselheira Local para a Igualdade 

Na reunião de Câmara de 7 de abril de 2015 foi deliberado, por unanimidade, a 

aprovação da minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género que visa a implementação de um Plano Municipal para a 

Igualdade. Na mesma reunião e também por unanimidade, foi nomeada como 

Conselheira Local para a Igualdade a Vereadora da Coesão Social, Andrea Luísa Neiva 

Maia da Silva. 
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CAPÍTULO 3 

3.1. Serviços e Equipamentos da área da Saúde  

Infraestruturas hospitalares – cuidados de saúde diferenciados 

O Centro Hospitalar foi criado pela Portaria nº 235/2000, do Ministério da Saúde de 

27 de abril de 2000. É constituído por duas unidades sediadas respetivamente nas 

cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.  

ACES – Cuidados de Saúde Primários 

A oferta de cuidados de saúde primários vem desempenhando um papel cada vez mais 

fundamental, para a melhoria do nível de saúde das populações, sendo este tipo de 

cuidados de saúde assegurados, agora, pelos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES), os quais eram assegurados pela rede oficial de Centros de Saúde e respetivas 

extensões (integrados no SNS – Sistema Nacional de Saúde). 

O ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde abrange os concelhos da Póvoa de Varzim e de 

Vila do Conde, tendo por missão a prestação de cuidados de saúde primários à 

população dos dois concelhos, otimizando os recursos, com vista à obtenção de ganhos 

em saúde com qualidade e segurança. O ACES é constituído por várias unidades 

funcionais, nomeadamente unidades de saúde familiar, unidades de cuidados na 

comunidade, unidade de saúde pública e unidade de recursos assistenciais 

partilhados. 

Para o Concelho da Póvoa de varzim temos em funcionamento 7 Unidades de Saúde 

Familiares, uma Unidade de Cuidados na Comunidade, uma Unidade de Recursos 

Assistenciais partilhados e uma Unidade de Saúde Publica (incluindo o Centro de 

Diagnóstico Pneumológico – CDP). 

Unidades de Saúde Familiar (USF) 

Prestam cuidados personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a 

globalidade dos mesmos. De referir que estas unidades realizam atendimento aos utentes 

em consulta programada nos diversos programas de saúde, de segunda a sexta-feira e 

ainda atendimento aos utentes em situação aguda numa consulta aberta criada para o 

efeito, o que permite uma resposta em tempo útil em termos de cuidados de Saúde a 

todos os utentes que a elas recorrem.  
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Quadro 30: USF’s da Póvoa de Varzim 

USF's  da Póvoa de Varzim Freguesia 

USF Caminho de Santiago S. Pedro de Rates 

USF Casa dos Pescadores Póvoa de Varzim 

USF Corino de Andrade Póvoa de Varzim 

USF das Ondas Aguçadoura 

USF do Mar Póvoa de Varzim 

USF Eça de Queirós Póvoa de Varzim 

USF Terra e mar Aver-o-Mar 

                              Fonte: ACES 2013 

 

Unidades de Cuidados na Comunidade da Póvoa de Varzim (UCC) 

A UCC iniciou a sua atividade a 20 de setembro 2010 competindo-lhe prestar cuidados de 

saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às 

pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência 

física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na 

educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de 

unidades móveis de intervenção. A UCC situa-se na R. José Moreira Amorim, n.º 113, 

4490-099 Póvoa de Varzim. 

Programas da UCC 

Cuidados Continuados e Paliativos “ECCI”: As Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI) da responsabilidade das Unidades de Cuidados na Comunidade dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), cf. n.º 4 do art.º. 11º do DL nº 28/2008 de 

22 de fevereiro, direcionam a sua intervenção multidisciplinar a pessoas em situação de 

dependência funcional, doença terminal, ou em processo de convalescença, com rede de 

suporte social, cuja situação não requer internamento. O seu desenvolvimento, para além 

dos Cuidados de Saúde Primários, contempla também a intervenção da Rede Social, no 
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apoio social domiciliário. Esta equipa da RNCCI inclui um núcleo especializado de 

profissionais de saúde, com formação específica em cuidados paliativos. 

Programa Enfermagem Reabilitação “Projeto Respire Melhor”: A Reabilitação 

Respiratória (RR) é uma intervenção global e multidisciplinar, baseada na evidência, 

dirigida a doentes de todas as idades com doença respiratória crónica, sintomáticos e 

frequentemente, com redução das suas atividades de vida diária, nomeadamente, 

Bronquiolites, Pneumonias, derrames pleurais, Cuidados Pré / pós-cirúrgicos e Infeções 

Respiratórias. 

Programa Saúde Comunitária “RSI”, O RSI institui os Núcleos Sociais de Inserção como 

entidades incumbidas de aprovar programas de inserção, organizar meios inerentes à sua 

prossecução e ainda acompanhar e avaliar a respetiva execução. Foi designada uma 

enfermeira da equipa como representante da saúde no Núcleo Local de Inserção (NLI).  

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 

A Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do ACES PVZ/VC foi criada em 

9 de junho de 2011 competindo-lhe, de acordo com o disposto no artigo 13º do DL 

28/2008, prestar serviços de consultoria e assistenciais às diversas unidades do ACES e 

operacionalizar as ligações funcionais aos serviços hospitalares e outros, bem como uma 

vasta abrangência dos campos de intervenção e diversidade de competências legalmente 

atribuídas. A Sede é localizada na Póvoa de Varzim, mas existem várias valências no 

concelho de Vila do Conde. 

São vários os serviços prestados, nomeadamente; Assessoria às UF´S do ACES; 

Consultoria Interna e Externa; Consultas de Nutrição, Psicologia e Serviço Social; 

Formação Interna e Externa; Educação e Promoção da Saúde. 

Unidade de Saúde Pública (USP)  

Funciona como observatório de saúde da área geodemográfica do ACES, competindo--

lhe, designadamente, elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, 

proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da 

prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de grupos 

específicos e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções 

de Autoridade de Saúde. A USP integra ainda o Centro de Diagnóstico Pneumológico 

(CDP).  
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Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP)  

Presta cuidados de saúde personalizados sendo responsável pela prevenção e 

tratamento da tuberculose, nas suas múltiplas formas. A sua área de abrangência 

são todas as Freguesias do Concelho de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, e está 

situada no Largo das Dores, na Póvoa de Varzim.  

Gabinete do Cidadão 

É um gabinete aberto à comunidade do ACES, que presta informação aos utentes 

relativamente aos direitos e deveres como utilizadores dos cuidados de saúde. Também 

recebe do cidadão, sugestões/contributos/reclamações relativos aos cuidados de saúde, 

tendo em conta a melhoria contínua dos serviços. Verifica regularmente a satisfação dos 

utentes do ACES. (D.L nº 28/2008). Fica situado na R. Dr. Alberto Pimentel, na Póvoa de 

Varzim. 

Unidade de Apoio à Gestão (UAG) 

 A Unidade de apoio à gestão do ACES exerce as suas funções em articulação funcional 

com os serviços de apoio da ARS Norte, I. P., nomeadamente através da utilização de 

serviços partilhados. Presta apoio às demais unidades funcionais do ACES e centraliza o 

serviço financeiro, Recursos Humanos, secretariado-geral, aprovisionamento e 

património. Nesta unidade podem ser consultados planos e relatórios de atividades do 

ACES. 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

A RNCCI, que se constitui como um novo modelo organizacional criado pelos Ministérios 

do trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, é formada por um conjunto de 

instituições públicas e privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio 

social, tanto no local de residência do utente como em instalações próprias. 

Por cuidados continuados integrados entende-se o conjunto de intervenções sequenciais 

integradas de saúde e apoio social visando a recuperação global da pessoa em situação 

de dependência, promovendo, a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, 

através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.  
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A inclusão dos utentes nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Integrados é efetuada 

através do Hospital, onde está internado ou pelas Unidades de Saúde, em situação de 

domicílio, mediante proposta apresentada à Equipa Coordenadora Local (ECL). 

A Rede de Cuidados Continuados Integrados é constituída por 3 tipologias de 

Internamento e uma tipologia de Equipas Domiciliárias no concelho da Póvoa de 

Varzim. 

Unidades de Internamento  

Unidades de Média Duração e Reabilitação 

A unidade de média duração e reabilitação é uma unidade de internamento, com espaço 

físico próprio, que presta cuidados clínicos, de reabilitação e apoio psicossocial, por 

situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação 

de processo patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia 

potencialmente recuperável. 

� SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM  

Unidade de Cuidados de Média Duração e Reabilitação (Corino de Andrade) - 

Lotação 21 – Inicio em 2010 - 2 vagas exclusivas para doentes portadores de PAF 

� CLIPÓVOA 

Unidade de Cuidados de Média Duração e Reabilitação - Lotação 34 – Inicio em 

2009 

O período de internamento na unidade de média duração e reabilitação tem uma 

previsibilidade superior a 30 dias e inferior a 90 dias consecutivos, por cada admissão 

Unidades de Longa Duração e Manutenção 

A Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção tem por finalidade 

proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de 

dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de 

internamento superior a 90 dias consecutivos. 

A Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção é uma unidade de 

internamento, com espaço físico próprio, articulada com o hospital de agudos ou outra 

entidade referenciadora para a prestação de cuidados integrados, de reabilitação e 

manutenção. 

� WECARE 
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Unidade de Cuidados de Longa Duração e Manutenção (Tempo Indeterminado) - 

Lotação 28 – Inicio em 2011 

� SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM 

Unidade de Longa Duração e Manutenção – Lotação 27 – Inicio em 2008 - 27 - 2 

vagas exclusivas para doentes portadores de PAF 

Unidades de Cuidados Paliativos   

A Unidade de Cuidados Paliativos é uma unidade de internamento, com espaço físico 

próprio, preferencialmente localizada num hospital, para acompanhamento, tratamento e 

supervisão clínica a doentes em situação clínica complexa e de sofrimento decorrentes 

de doença severa e/ou avançada, incurável e progressiva, nos termos do consignado no 

Programa Nacional de Cuidados Paliativos do Plano Nacional de Saúde.   

� WECARE  

Unidade de Cuidados Paliativos - Lotação 8 – início em 2011/Lotação 16 –  A PARTIR 

DE 2015 

EQUIPAS DOMICILIÁRIAS 

Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

Equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das 

entidades de apoio social, que presta serviços domiciliários, a pessoas em situação de 

dependência funcional, doença terminal ou em processo de convalescença, cuja situação 

não requer internamento, mas que não podem deslocar-se do domicílio (n.º 1 do Art. 27.º 

do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho). 

Esta ECCI está integrada na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), sendo prestado 

por enfermeiros ao domicílio. 

� ACES Póvoa de Varzim - Unidade de Cuidados na Comunidade 

ECCI – LOTAÇÃO 20 – INÍCIO EM 2010 

Estas entidades estabelecem Protocolos com o Ministério da Saúde no sentido de 

disponibilizarem as respostas à comunidade. 

Ressalva-se a importância de existirem no concelho da Póvoa de Varzim estas respostas, 

na medida em que a comunidade poveira pode dispor de serviços que permitem dar 

continuidade aos tratamentos efetuados, nomeadamente em hospitais. 
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3.2. Condições específicas de vulnerabilidade à saúde no concelho  

Caracterização dos Índices de dependência – Limitações das pessoas 

Uma caracterização mais específica relativa aos índices de dependência, referidos no 

anteriormente, conduz-nos até às dificuldades com que muitos portugueses se deparam 

no seu quotidiano, analisadas e caracterizadas, por sua vez, no documento “Saúde e 

Incapacidades em Portugal 2011”, lançado a propósito da comemoração do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência, resultantes do módulo ad hoc do Inquérito ao 

Emprego “O emprego das pessoas com deficiência”, realizado no 2.º trimestre de 2011 e 

dos resultados definitivos dos Censos 2011, lançado pelo INE. 

Importa ainda referir que em 2011, a informação recolhida pelo INE, teve como objetivo 

retratar as limitações das pessoas face a situações da vida real, que, de algum modo, 

afetem a funcionalidade e a sua participação social. Neste sentido, foram observados 6 

domínios de funcionalidade (Ver, ouvir, andar, memória/concentração, tomar 

banho/vestir-se sozinho e compreender/fazer-se entender), através da avaliação do grau 

de dificuldade que a pessoa sente (autoavaliação) diariamente, na realização de 

determinadas atividades devido a problemas de saúde ou decorrentes da idade 

(envelhecimento), os quais passamos a descrever, no âmbito do documento “Saúde e 

Incapacidades em Portugal 2011”. 

Este documento afirma que, em 2011, aproximadamente 40,5% dos portugueses entre os 

15 e os 64 anos de idade tinham pelo menos um problema de saúde ou doença 

prolongados e 17,4% tinham pelo menos uma dificuldade na realização de atividades 

básicas, sendo que a coexistência de problemas de saúde prolongados e de dificuldades 

na realização de atividades básicas afeta cerca de 16% das pessoas da mesma faixa 

etária. 

Os problemas músculo-esqueléticos e as dificuldades na mobilidade, especialmente 

andar e subir degraus, constituíam respetivamente o principal problema de saúde e a 

principal dificuldade para a população inquirida. 

De acordo com os resultados dos Censos 2011, cerca de 50% da população idosa tem 

muita dificuldade ou não consegue realizar pelo menos uma das 6 atividades do dia-a-dia. 
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Estas dificuldades afetam 995.213 pessoas idosas em Portugal, mais de metade das quais 

(565.615) vivem sozinhas ou acompanhadas exclusivamente por outros idosos. 

O quadro abaixo complementa a informação descrita anteriormente, uma vez que 

permite percecionar o número de pessoas com 15 ou mais anos de idade com pelo 

menos uma dificuldade por município de residência, assim como a representatividade 

desta população, perante a população total de cada município, que na AMP representa 

15,3% da população residente. 

Vale de Cambra, Arouca e Porto (19,6%, 18,8% e 17,5% respetivamente) são os 

municípios da AMP onde é mais significativa a percentagem da população com pelo 

menos uma dificuldade, sendo que os municípios da Maia, Póvoa do Varzim, Vila do 

Conde e Paredes (12,5%, 13,6% e 14,2% respetivamente) apresentam uma menor 

percentagem. 

O município da Póvoa de Varzim apresenta uma percentagem de 13,6% inferior às 

médias registadas na Área Metropolitana do Porto, na Região Norte, bem como, em 

termos nacionais.  

Especificando as dificuldades contempladas neste levantamento - Ver; Ouvir; Andar ou 

subir degraus; Memória ou concentração; Tomar banho ou vestir-se sozinho; 

compreender os outros ou fazer-se compreender, vemos que a dificuldade mais 

significativa tem a ver com a mobilidade - Andar ou subir degrau, seguido pelas 

dificuldades em Ver, bem como, as dificuldades relativas à Memória ou concentração. 
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Quadro 31: População residente com 15 ou mais anos com pelo menos uma dificuldade, por 
município da AMP, 2011 

AMP 
População Residente 

N.º 

População residente com 15 ou mais anos 
com pelo menos uma dificuldade     

N.º % 

Portugal 10562178 1 740 505 16,5 

Região Norte 3689682 588 095 15,9 

AMP 1759524 269 048 15,3 

Arouca 22359 4 208 18,8 

Espinho 31786 5314 16,7 

Gondomar 168027 25 326 15,1 

Maia 135306 16 938 12,5 

Matosinhos 175478 26 929 15,3 

Oliveira de Azeméis 68611 11 769 17,2 

Paredes 86854 12 343 14,2 

Porto 237591 41 585 17,5 

Póvoa de Varzim 63408 8 595 13,6 

Sta. Maria da Feira 139312 20 557 14,8 

Sto. Tirso 71530 11 878 16,6 

S. João da Madeira 21713 3 214 14,8 

Trofa 38999 5 889 15,1 

Vale de Cambra 22864 4 483 19,6 

Valongo 93858 14 058 15,0 

Vila do Conde 79533 11 293 14,2 

Vila Nova de Gaia 302295 44 669 14,8 

                                       Fonte: INE, Censos 2011 
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Quadro 32: População residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades, nos 
municípios da AMP, 2011 

AMP 

População residente com 15 anos com dificuldade – por tipo e grau de dificuldade 

Tipo de dificuldade 

Ver 
 

Ouvir 
Andar ou subir 

degraus 

Memória ou 
concentração 

Tomar banho 
ou vestir-se 
sozinho 

Compreender os 
outros ou fazer-
se compreender 

Grau de dificuldade 

Dificuldade 
em efetuar a 

ação 

Não 
efetua a 
ação 

Dificuldade 
em efetuar a 

ação 

Não 
efetua a 
ação 

Dificuldade 
efetuar ação 

Não 
efetua a 
ação 

Dificuldad
e em 
efetuar 
ação 

Não 
efetua a 
ação 

Dificuld
ade 

efetuar 
ação 

Não 
efetua a 
ação 

Dificuldade 
em efetuar 
a ação 

Não 
efetua a 
ação 

Arouca 2138 56 1148 40 2158 266 1409 248 807 406 867 192 

Espinho 2611 96 1587 102 2810 325 1803 311 1095 469 1107 214 

Gondomar 13037 357 6707 337 12515 1335 8329 1571 4477 2125 4928 972 

Maia 8614 239 4541 261 8262 943 5512 1027 3045 1344 3240 659 

Matosinhos 13783 396 7418 401 12932 1460 8527 1675 4634 2113 4933 1045 

Oliveira de 
Azeméis 

5916 170 
3117 147 5690 691 3891 731 2079 982 2301 505 

Paredes 6765 144 3395 147 6052 664 4146 714 2272 1075 2786 459 

Porto 20194 712 11768 643 21233 2351 13913 2574 8051 3531 7679 1511 

Póvoa de 
Varzim 

4259 131 
2345 138 4379 573 2749 527 1641 824 1703 376 

Sta. Maria da 
Feira 

10543 251 5528 236 10089 1071 6842 1157 3865 1486 4358 779 

Sto. Tirso 6071 159 3448 132 5959 785 3731 693 2230 1157 2467 501 

S. João da 
Madeira 

1581 56 836 55 1494 180 1057 199356 494 275 582 114 

Trofa 3136 100 1497 89 2758 334 1968 229 1010 465 1239 229 

Vale de Cambra 2158 78 1338 75 2414 340 1326 842 823 478 799 148 

Valongo 7414 238 3544 172 6903 735 4591 718 2377 1105 2680 530 

Vila do Conde 5636 192 2890 168 5490 786 3555 2752 2064 1103 2327 503 

Vila Nova de 
Gaia 

23012 716 
12107 691 22022 2279 14396  8143 3464 8500 1693 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Paramiloidose  

A Paramiloidose é uma doença genética, de transmissão familiar, caracterizada por 

alterações do sistema nervoso periférico que conduz, em poucos anos à 

incapacidade por atingimento da sensibilidade e da mobilidade dos recursos. 

Denomina-se cientificamente como Polineuroterapia amiloidótica familiar (PAF) e em 

termos populares como a doença dos pezinhos.  

Os sintomas da doença começam normalmente entre os 25 e os 30 anos, e agravam-se 

progressivamente, levando à morte ao fim de 10 a 14 anos de doença. É uma doença 

altamente incapacitante e debilitante para o próprio doente, para a família. Trata-se de 

uma doença com uma prevalência local relativamente elevada. O que justificou que nos 

anos 80, a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim considerasse que deveria ter 

um projeto que permitisse ter uma intervenção mais ativa ao nível do apoio dado aos 

portadores de Paramiloidose e seus familiares. Em 25 de Julho de 1989 – e ao abrigo de 

protocolos de cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, o 

Centro Regional de Segurança Social de Porto e Ministério da Saúde – abre o Centro de 

Estudos e Apoio à Paramiloidose (CEAP), sendo a única instituição deste tipo no país.   

A atuação deste Centro tem sido particularmente eficaz na deteção das famílias com a 

doença e na prevenção de novos casos através de um aconselhamento esclarecido 

Assim, o Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose tem 2 respostas: 

• Consulta Externa – esta unidade funciona em todos os dias úteis, no período da 

tarde, sendo efetuada pelo médico de serviço, com o apoio da enfermagem e 

social. A consulta externa está estruturada de forma polivalente, sustentada nas 

áreas acima referidas, porque procura abordar o doente de modo integrado e 

inserido no contexto da realidade sócio familiar, com o objetivo de prestar 

cuidados de saúde nas áreas da prevenção e do tratamento à população de 

doentes inscritos no centro. A consulta externa dá resposta a nível nacional. 

• Apoio Domiciliário – este serviço caracteriza-se por um apoio global prestado ao 

doente no seu domicílio, evitando desta forma o seu afastamento do agregado 

familiar. De entre os serviços prestados no domicílio podemos encontrar: os 

cuidados de enfermagem, o fornecimento de alimentação, os cuidados de higiene 

e conforto e o apoio psicossocial. 
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A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção e a Unidade de 

Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação, disponibilizam cada um, 

duas camas prioritárias ao Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose para doentes 

de paramiloidose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

64 

CAPÍTULO 4 

4.1. Desenvolvimento social e recursos sociais 
 

Rede Social 

A Rede Social da Póvoa de Varzim foi instaurada no dia 21 de abril de 2004, através da 

constituição do Conselho Local de Ação Social (CLAS). É um fórum de articulação e 

congregação de esforços e baseia-se na adesão livre das autarquias e das entidades 

públicas ou particulares com e sem fins lucrativos que nela queiram participar. Como 

medida ativa de política social, a Rede Social da Póvoa de Varzim pretende, através de 

uma parceria alargada, incidir na planificação estratégica da intervenção social, 

compreendendo atores sociais de diferentes naturezas e áreas de intervenção, 

nomeadamente entidades públicas e particulares sem fins lucrativos, tendo em vista uma 

maior eficácia na erradicação da pobreza e exclusão social e na promoção do 

desenvolvimento social, consubstanciada no Plano de Desenvolvimento Social para o 

concelho. 

A Rede Social, entendida como a parceria das parcerias, tem vindo, ao longo destes 

últimos dez anos, a consolidar-se no terreno, seja com a elaboração dos diversos 

instrumentos de planeamento estratégicos, construídos com base em metodologias 

participativas, seja com a prática instituída de emissão de pareceres a candidaturas por 

parte de instituições locais. 

O CLAS da Póvoa de Varzim integra representantes de entidades públicas e privadas, 

relacionadas com a intervenção social no concelho da Póvoa de Varzim. Além do 

Plenário, é constituído, também, pelo Núcleo Executivo, que é um grupo operativo 

constituído, neste momento, por 7 diferentes entidades. 

Gabinetes de Ação Social 

Através do Apoio Integrado, existente nos diferentes Gabinetes de Ação Social, a 

população residente nos diferentes Agrupamentos Habitacionais de Arrendamento 

Público passa a usufruir de serviços gratuitos, que criam novas oportunidades às famílias 

mais desfavorecidas, no sentido de melhorar as condições de vida e de construir os 

projetos de vida, orientados essencialmente para a integração social. 
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Centro Ocupacional da Lapa e Centro Ocupacional de Aver-o-Mar 

Os Centro Ocupacionais da Lapa e de Aver-o-Mar funcionam como duas estruturas de 

apoio social da Câmara Municipal, dirigidas, especialmente à população sénior, no 

combate ao isolamento e à exclusão social. 

Estes Centros visam a promoção do bem-estar das pessoas idosas, em particular das que 

vivem em situação de carência familiar ou de isolamento, e que, por isso, tenham 

necessidade de apoio moral, social ou familiar, proporcionando uma qualidade de vida 

digna.  

Os Centros Ocupacionais destinam-se, especialmente, à população sénior do concelho da 

Póvoa de Varzim, profissionalmente inativa (reformados e pensionistas) ou com mais de 

65 anos de idade. 

Estas duas estruturas sociais, sedeadas na zona da Lapa na Póvoa de varzim e em Aver-o-

Mar, reúnem um conjunto de serviços que permite, em especial à população sénior, 

participar em atividades de carácter sócio recreativo e cultural, organizadas e 

dinamizadas com a participação ativa dos utilizadores, capaz de lhes proporcionar o 

convívio e relações de amizade com outros utentes, potenciando um envelhecimento 

ativo e saudável e um acompanhamento biopsicossocial. 

Os Centros Ocupacionais têm como objetivo: 

� Promover um envelhecimento ativo através da prática de atividades de 

educação/formação, lazer, cultura e recreio; 

� Prevenir a solidão e o isolamento;  

� Incentivar a participação e potenciar a inclusão social 

� Fomentar as relações interpessoais dos idosos com outros grupos etários; 

� Incentivar a socialização e partilha de experiências entre os utentes; 

� Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

� Melhorar as condições de vida para que se sintam física e mentalmente capazes 

de manter alguma autonomia e independência nas suas atividades de vida diárias; 

� Promover a valorização pessoal e social dos idosos de forma a estimular/motivar 

o sentimento de utilidade na vida social e cultural na comunidade; 

� Promover atividades de educação para a saúde, nomeadamente rastreios e 

sessões de sensibilização 
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� Diversificar situações e experiências de aprendizagem tais como a alfabetização e 

contacto com novas tecnologias, arte e cultura; 

� Prestar apoio psicossocial, que concerne nomeadamente no acompanhamento 

psicológico e ao encaminhamento para projetos de vida. 

 

“Dia Internacional do Idoso” - 1 de outubro 

As comemorações do dia Internacional do Idoso, 1 de outubro, têm início com a 

Celebração de uma Eucaristia na Igreja Românica de S. Pedro de Rates, seguida de 

Almoço de confraternização. O almoço conta, sempre, com a animação do cantor 

poveiro, contribuindo para que este fosse um momento de convívio e diversão. 

Este evento, organizado pela Câmara Municipal, conta todos os anos com perto de 400 

pessoas na Freguesia de São Pedro de Rates, para comemorarem o Dia Internacional do 

Idoso e pretende proporcionar às pessoas idosas que frequentam instituições sociais do 

concelho um dia diferente. 

Esta iniciativa tem por objetivo proporcionar o convívio entre os utentes idosos das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho da Póvoa de Varzim. A 

Beneficente, Centro Social Paroquial de Aver-o-Mar, Centro Social de Bem-Estar de S. 

Pedro de Rates, Centro Social Bonitos de Amorim, Centro Social Paroquial de Terroso, 

Centro Social e Paroquial de Aguçadoura, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim 

e Associação de Reformados Poveiros foram as instituições do concelho que 

participaram na comemoração da efeméride. 

Póvoa de Varzim participa no Dia dos Avós 

O Dia dos Avós comemorado no dia 26 de julho, com uma festa na cidade do Porto que 

reúne mais de 4700 pessoas.  

A Póvoa de Varzim juntou-se a esta comemoração organizada pela Área Metropolitana do 

Porto, na qual participaram catorze municípios, levando 50 avós para passarem uma 

tarde divertida e de confraternização. 

O Dia dos Avós é uma iniciativa de caráter intermunicipal, de reconhecimento e 

valorização do papel que este grupo geracional desempenha na comunidade. Este ano foi 

comemorado no Pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto.  
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Vida Ativa com Desporto 

 “Vida Ativa com Desporto” é o contributo do município da Póvoa de Varzim para uma 

vida saudável e feliz dos seniores poveiros.  

No dia 1 de outubro de 2014, arrancou a 10ª edição deste projeto que chega a mais de 

700 idosos de todo o concelho e que se prolonga até ao final de julho, registando sempre 

um grande entusiasmo dos participantes. O Projeto “Vida Ativa com Desporto” é 

desenvolvido pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal em parceria com a Varzim 

Lazer, proporcionando aos reformados e pensionistas ou pessoas socialmente inativas 

com mais de 60 anos a possibilidade de se exercitarem através da frequência de uma 

aula de Ginástica e outra de Hidro Sénior, por semana, mais uma sessão de cardiofitness, 

por mês. 

A iniciativa começou em 2005 com cerca de três dezenas de pessoas, mas, passados 10 

anos, já são mais de 700 os idosos que usufruem, todas as semanas, de aulas nas 

Piscinas e no Pavilhão Municipal. São oito as associações que aceitaram o desafio e que 

apostam no Desporto, tal como a autarquia, para uma vida saudável e plena.  

A Beneficente, a Associação de Reformados Poveiros, o Centro Social e Paroquial de 

Terroso, o Centro Social Bonitos de Amorim, o Centro Social e Paroquial de Aver-o-Mar, 

o Centro Paroquial de Beiriz, a Argevadi e a Laúndos AKRIBEIA encaminham os seus 

utentes para as aulas na Varzim Lazer. Mas, não só os utentes das instituições podem 

beneficiar deste projeto. Qualquer pessoa, desde que reformada e com mais de 60 anos 

pode inscrever-se gratuitamente, ao longo do ano, no Estádio Municipal. 

As atividades de grupo desenvolvidas apresentam exercícios de base: de postura, 

agilidade e destreza, de força e ainda jogos lúdicos e dança. Com estas práticas, os 

utentes adquirem benefícios, essencialmente, ao nível da Saúde, do bem-estar físico e 

psíquico, adquirindo hábitos de vida saudável. 

Por outro lado, “o envolvimento e convívio, de grupo proporcionam um melhor processo 

socialização e melhor capacidade de adaptação a uma nova fase da vida. Ao nível físico, 

melhora a capacidade cardiovascular, eleva o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas, possibilitando que encarem o dia-a-dia e as tarefas diárias 

de forma natural”, salienta Estêvão Liberal. 
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Até julho de 2015, os idosos vão ter a oportunidade de conviver também em atividades 

lúdicas. A equipa que dinamiza o Projeto, constituída por 15 pessoas, entre técnicos, 

professores e fisioterapeutas, promove também os eventos: Festa de Natal, Carnaval, 

Caminhadas, Semana Avós e Netos e Festa final com piquenique. 

Este projeto de Desporto, é um projeto de Inclusão Social, onde se dá às pessoas a 

oportunidade de se encontrarem, de fazerem alguma movimentação física, de utilizarem 

as melhores instalações, desde as Piscinas Municipais, Estádio e Pavilhão, criando uma 

espécie de rede social e de proteção entre as pessoas. Criando-se, assim, uma rede de 

amizade em que as pessoas perguntam umas pelas outras e detetam logo se há alguém 

que falta e que se isola, ou que está com problemas. Tendo em conta que um dos 

grandes problemas dos idosos é a solidão, esta atividade acaba por ser um espaço de 

inclusão, que já vai com mais de 700 pessoas, tornando-se assim um projeto com uma 

dimensão social vincada. 

Universidade Sénior 

A Universidade Sénior do Rotary Club da Póvoa de Varzim (USRCPV) é um serviço à 

comunidade promovido pelo Rotary Club da Póvoa de Varzim e tem por finalidade 

proporcionar uma experiência social e cultural com incidência em temáticas 

diversificadas, num contexto de formação ao longo da vida, aos maiores de 50 anos que 

se encontrem em situação de inatividade profissional, tendo em conta a não 

discriminação por motivos de género, escolaridade, convicções ideológicas e pessoais, 

da situação económica ou da condição social e de residência. 

Constituem objetivos da USRCPV: 

 

� Proporcionar experiências socioculturais não formais aos utentes; 

� Incentivar a participação e organização dos seniores em atividades culturais, de 

cidadania, de ensino e de lazer; 

� Divulgar a história local, as tradições, as artes e os demais fenómenos 

socioculturais; 

� Informar e esclarecer acerca de serviços, direitos e deveres dos seniores; 

� Desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações; 

� Fomentar o voluntariado social em articulação com outras instituições 

particulares ou públicas; 

� Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seniores e impulsionar a sua 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

69 

participação cívica e auto-organização no período pós-reforma. 

 

A USRCPV disponibiliza os seguintes serviços: 

� Aulas de diversas áreas curriculares; 

� Workshops, palestras e cursos multidisciplinares; 

� Passeios, viagens e outras atividades que promovam o companheirismo entre os 

alunos e o contacto com ofertas culturais diversificadas; 

� Divulgação e informação de serviços destinados a seniores; 

� Atividades de promoção da saúde e hábitos de vida saudáveis; 

� Outras atividades socioculturais que os alunos sugiram. 

 

As aulas na USRCPV funcionam de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 19:00 horas, 

com a seguinte oferta curricular: Informática – Iniciação; Informática – Internet; 

Informática – Tablets e Smartphones; Inglês 1; Inglês 2; Inglês 3; Inglês 4; Inglês – 

Conversação; Alemão 3; Espanhol 1; Literatura Portuguesa; História da Mulher – Século 

XX; História d’Arte; História da Música – Coral; Origem e Sociologia das Religiões; 

Filosofia; Psicologia; Relações Pessoais; Cuidados de Saúde; Formação Musical; 

Cavaquinhos 1 e 2; Guitarra Clássica; Oficina de Artes Visuais 1 e 2; Pintura 1 e 2; 

História(s) da Póvoa; Yoga; Auto Hipnose; Teatro; Ginástica; Natação; Hidroginástica; 

Danças de Salão; Workshops Temáticos; Workshops de Culinária. 

 

Departamento da Ação Social da União de Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim 

e Terroso 

O Departamento de Ação Social da União de Freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e 

Terroso disponibiliza vários gabinetes de apoio à população: GASC; GPAC; GRS; GIP; 

ESPAÇO FAMÍLIA; Espaço Movimento; Espaço Saúde e Nós & Os Avós. 

Em primeiro temos o Gabinete de Apoio Social à Comunidade (GASC) que promove 

vários apoios à população entre os quais o apoio nas Reformas, apoios financeiros; apoio 

à formação às famílias e apoio alimentar.  

A União de Freguesias disponibiliza, também um Gabinete de Psicologia de Apoio à 

Comunidade Psicologia (GPAC) que abrange Grupos Terapêuticos; Formação Parental; 

Terapia Ocupacional; Terapia da Fala e Nutrição. 
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Orientados pelo Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e não discriminação; 

pelo Plano Nacional Contra a Violência Doméstica e pelo Plano Nacional contra o Tráfico 

de Seres Humanos a União de Freguesias promove o Gabinete de Responsabilidade 

Social (GRS) no âmbito do Programa da Igualdade de Género. Neste âmbito possui um 

Plano de Igualdade de Género, um Protocolo com a Clínica AT; um Protocolo com a 

Farmácia de Aver-o-Mar. 

Possui ainda um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que faz encaminhamento dos 

utentes para ofertas de emprego e para formação. Outro gabinete de destaque é o 

Espaço Família, que é um Espaço de informação e apoio às vítimas de violência 

doméstica. Trata-se de um gabinete que promove a intervenção em crise; presta apoio 

psicológico; presta apoio social, promove sessões de intervenção conjugal e familiar e 

possui um programa de promoção e Intervenção com Agressores conjugais.  

O Espaço Movimento do Departamento de Ação Social da União de Freguesias promove 

a Ginástica funcional para idosos; a Capoeira e o Hip-Hop. Para os idosos e tendo por 

objetivo a promoção da cidadania e do respeito pelos direitos humanos o encontro 

geracional entre jovens voluntários e os idosos que vivem isolados no seu domicílio foi 

criado o projeto Nós & Os Avós, projeto de Intervenção intergeracional. 

Por último, o Espaço Saúde que promove rastreios de controlo mensal (Hipertensão; 

IMC; Colesterol, Diabetes). 

Projeto de Proximidade Social - Gabinete de Ação Social da Freguesia da 

Estela 

A Freguesia da Estela caracteriza-se pela inexistência de respostas sociais, escassa rede 

de transportes, distância da sede concelhia, aumento gradual da população 

desempregada, diminuição da taxa de natalidade e consequente aumento da esperança 

média de vida, desvinculação da população mais jovem, crescente emigração. 

Surgiu a ideia da Junta de Freguesia criar o Projeto de Proximidade Social - Gabinete de 

Ação Social da Freguesia da Estela que disponibiliza vários serviços, nomeadamente o 

atendimento/acompanhamento, apoiar a instrução de processos para atribuição de 

prestações sociais, informar os utentes acerca dos seus direitos/obrigações e demais 
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questões de cariz social, assegurar a satisfação das necessidades básicas da população, 

necessidade de criar políticas inclusivas de carácter preventivo e de proximidade. 

O Gabinete promove ações de sensibilização/formação para a comunidade, promover a 

coesão da comunidade através de atividades recreativas e elabora candidaturas a 

projetos/programas de âmbito social. 

O objetivo do Projeto de Proximidade Social é o de melhorar as condições de vida da 

população numa ótica de prevenção/redução das problemáticas sociais. 

Trabalham com os desempregados promovendo o apoio à Procura Ativa de Emprego 

(Divulgar de ofertas de emprego, encaminhar para ofertas de formação profissional, 

contactar com as empresas, apoiar na elaboração de Currículos; coadjuvar na preparação 

de uma entrevista de emprego, auxiliar na resposta a anúncios).  

O Gabinete atua também na prevenção de comportamentos de risco nas crianças, 

promovendo competências pessoais e sociais nos contextos onde estão inseridos e 

disponibilizam o ATL e Colónia de Férias. 

Outra grande resposta do Gabinete é o Projeto de Proximidade à Pessoa Idosa, dirigido a 

idosos da freguesia, a partir dos 65 anos que se encontrem ou não em situação de 

vulnerabilidade social. Aos idosos prestam Apoio Social (realizar visitas domiciliárias 

regulares; levantamento das necessidades de cada idoso; desenvolver planos de 

intervenção individuais – projetos de vida; mediar e encaminhar para outras entidades 

e/ou serviços). 

O Apoio Psicológico também é outra das vertentes do Gabinete, na medida em que 

avaliam e acompanham a saúde psicológica do idoso, através da sensibilização dos 

idosos para as transformações que ocorrem na terceira idade, desmistificando alguns 

preconceitos. Outros apoios importantes são prestados ao nível da Saúde 

(acompanhamento a consultas médicas; informação/sensibilização dos idosos e 

cuidadores, no âmbito de temas relacionados com os cuidados e saúde do idoso) ao nível 

de apoio em pequenas reparações (auxílio em pequenas reparações/adaptações no 

domicílio dos idosos com escassos recursos económicos) e ainda a nível do Apoio 

Recreativo (desenvolvimento de atividades recreativas que potenciem o bem-estar a 

nível mental, físico e social, integrando-os num estilo de vida saudável e ativo no seio da 

comunidade). 
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Atividades/Projetos já desenvolvidos: Rastreios de saúde trimestrais: Rastreio Auditivo; 

Rastreio de Fatores de Risco Cardiovasculares; Rastreio de Terapia da Fala; Banco de 

Voluntariado - “Despertar Laços”. 

Gabinete de Inclusão e Ação Social da União de Freguesias de Póvoa de 

Varzim, Beiriz e Argivai  

O Gabinete de Inclusão e ação social é um gabinete de apoio social ao cidadão com o 

objetivo de potenciar uma melhoria das condições de vida da população em especial da 

mais desfavorecida. 

Atua numa ótica de prevenção/redução dos fenómenos de pobreza e exclusão social, 

procurando intervir prioritariamente junto dos grupos populacionais mais vulneráveis. 

Projetos desenvolvidos pelo Gabinete de Inclusão e Ação Social:  

Obras ao Domicílio - tem como objetivo proporcionar apoio domiciliário gratuito na área 

das pequenas reparações e melhorias habitacionais. Destina-se a cidadãos recenseados e 

residentes na União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai que, pelo menos 

há um ano, se encontrem em situação de fragilidade económica ou social e que cumpram 

um dos seguintes parâmetros: idade superior a 65 anos, deficiência devidamente 

comprovada, doença crónica grave e/ou famílias carenciadas com menores a cargo. Este 

serviço destina-se a todos os residentes que cumpram os parâmetros do Regulamento 

respetivo e que não disponham por si ou pelo seu agregado familiar de um rendimento 

mensal per capita superior a 50% do Indexante dos Apoios Sociais. Estas Obras ao 

domicilio traduzem-se em mais conforto para a habitação e caracterizam-se por 

intervenções ao nível de serviços de eletricidade, pichelaria, carpintaria, isolamentos em 

caixilharias e portas e serviços diversos, nomeadamente a pintura de interiores e a 

deslocação de móveis.   

Vassouras ao domicílio - é um serviço de limpeza que vai a casa de quem precisa. 

Vocacionada para idosos, portadores de doença e pessoas com mobilidade reduzida, 

com carência económica e sem retaguarda familiar. 

Junta ao Domicílio -  assenta na ideia simples de levar os serviços prestados pela junta à 

casa das pessoas.  Destina-se a cidadãos, recenseados e residentes na União de 

Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, há pelo menos um ano, que por qualquer 



PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO 2015/2020 - REVISÃO 

 

 
 

                                                                                                                              CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL     
 

 

73 

razão previamente justificada, não possam ou tenham dificuldade em deslocar-se à junta 

de freguesia, nomeadamente, mobilidade reduzida, doença incapacitante, idade muito 

avançada. Sendo que esta deslocação está sempre sujeita a marcação e é totalmente 

gratuita. São exemplo de serviços prestados, os atestados de residência e outros 

atestados, prova de vida, certificação de documentos, etc.   

 Junta ao Cidadão - Surge como outro serviço, que mais do que um serviço é 

essencialmente uma filosofia de atuação que assenta numa total e absoluta dedicação do 

atendimento público e à melhoria da qualidade de vida do cidadão. Destina-se 

especialmente a pessoas infoexcluídas, de idade avançada, mas está disponível para 

todos aqueles que precisem de esclarecimento, nomeadamente no preenchimento de 

requerimentos para a segurança social, no apoio no acesso ao portal do sistema nacional 

de saúde, no apoio ao acesso ao portal das finanças, no apoio ao preenchimento nos 

requerimentos do tarifário social da água e do tarifário social da luz bem como no apoio à 

leitura e interpretação de correspondência.  

Junta à Família -  disponibiliza um conjunto de apoios sociais, a ajuda resulta de uma 

lógia de apoio integrado desde a infância ao idoso. Tem por objetivo promover a 

igualdade de acesso a bens e serviços essenciais que de outra forma, por razões de 

natureza financeira ou institucional, não conseguiriam. As decisões de apoio são da 

responsabilidade do Gabinete de inclusão e Ação Social e da Junta de Freguesia.   

Banco de Apoio à infância – o Banco de Apoio à Infância é criado com o intuito de 

diligenciar aos bebés, crianças e às suas famílias, em situação de vulnerabilidade, as 

condições necessárias para um início de vida com dignidade assegurando medicação, 

fraldas e artigos de higiene, equipamentos e brinquedos, procurando garantir que as 

questões prioritárias para o melhor desenvolvimento das crianças sejam acauteladas.  

Bolsa de cuidadores – A bolsa de cuidadores é um apoio disponibilizado às famílias que 

necessitam de apoio geriátrico pela prestação de cuidados formais aos idosos. Existe um 

banco de pessoas desempregadas com qualificação académica e/ou experiência 

comprovada nesta área, que são acompanhadas pelos nossos serviços. 

Banco de fraldas geriátricas – Apoio na aquisição de fraldas a pessoas idosas e 

incapacitadas não cobertas pelo SNS. 

Banco de ajudas técnicas – Cadeiras de rodas, andarilhos, camas articuladas e outros 

artigos disponíveis para empréstimo. 
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Gabinete de Psicologia – Consulta e acompanhamento psicológico. 

Emprego e Formação – Promoção do desenvolvimento de mecanismos de resolução de 

problemas / conflitos, aumento da auto estima e formação para a procura de emprego. 

Farmácia Solidária – Fornecimento de medicamentos não sujeitos a receita médica e 

produtos de higiene. 

Junta ao Idoso – apoio através de ações de voluntariado a pessoas idosas /reformados 

que não possuam retaguarda familiar e que por motivos de doença sejam dependentes 

e/ou sofram de limitações graves a nível físico e/ou psíquico. Pretende-se com este 

projeto que os voluntários acompanhem as pessoas em situações específicas no seu dia-

a-dia. 

Cabazes alimentares de emergência - De forma a responder a situações de emergência 

alimentar, a Junta de Freguesia gere um stock permanente de alimentos para 

disponibilizar de imediato a quem mais precisa. É uma ajuda pontual, não continuada, 

mas de grande efeito na resolução a curto prazo de uma carência tão básica como a 

alimentação. 

Balneário Social - Localiza-se no Bairro de Nova Sintra, Ringue Desportivo da Freguesia 

da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, possibilitando que pessoas sem-abrigo e/ou vítimas 

de vulnerabilidade habitacional, que não possuem condições de habitabilidade adequadas 

para suprir as suas necessidades pessoais de higiene, possam realizar estas necessidades 

básicas do cotidiano. A sua utilização poderá ser diária, ou conforme a necessidade do 

utente. 

Roupeiro Social - Esta União das Freguesias dispõe de um Roupeiro Social, através de 

doações singulares ou coletivas, que são encaminhados para as famílias mais 

necessitadas. A avaliação caso a caso, é realizada pela Ação Social, dirigindo-se 

especialmente aos indivíduos/famílias em situação de precariedade económico-social, 

por forma a garantir-lhes bens essenciais como: vestuário, calçado, cobertores, entre 

outros. 

Mudança em Beleza - Mudança em Beleza consiste num serviço de cabeleireiro e 

barbeiro intervindo de forma direta no combate à exclusão social. Faz-se em duas 

vertentes: nas ações no domicílio para idosos/indivíduos com mobilidade reduzida e na 

reinserção social da população facilitando a inserção no mercado de trabalho. O Atelier 
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Tri-Art assumiu este projeto em colaboração com esta União das Freguesias viabilizando 

esta resposta e demonstrando o verdadeiro significado de responsabilidade social, 

demonstrando que as empresas podem contribuir socialmente para a comunidade. 

Academia Sénior: com um plano curricular anual para frequência de formações e 

atividades desportivas nas 3 freguesias: Iniciação ao Inglês, Yoga, Pilatos, Iniciação à 

Informática, quem conta um conto, Oficinas práticas, clube das agulhas. 

 
 

Programas/Projetos PSP e GNR 

PSP - Programa Integrado de Policiamento de Proximidade (PIPP): Equipas de 

Proximidade e de Apoio à Vítima (EPAV) são responsáveis pela segurança e 

policiamento de proximidade, pela prevenção e vigilância em áreas comerciais, vigilância 

em áreas residenciais maioritariamente habitadas por cidadãos idosos, prevenção da 

violência doméstica, apoio às vítimas de crime e acompanhamento posterior, 

identificação de problemas que possam interferir na situação de segurança dos cidadãos 

e pela deteção de cifras negras.  

GNR - Operação Censos Sénior:  

Trata-se de uma campanha anual de segurança direcionada aos idosos que vivem 

sozinhos e/ou isolados o que permite aferir situações de vulnerabilidade considerando as 

suas limitações físicas e/ou psicológicas.  

GNR - O Programa Apoio 65 – Idoso em Segurança, é uma iniciativa que visa garantir 

as condições de segurança e a tranquilidade das pessoas idosas. Trata-se de um apoio à 

camada da população mais desfavorecidas/vulneráveis, como é o caso dos idosos, 

principalmente os que vivem mais afastados ou isolados dos centros populacionais mais 

ativos. Visa, também, promover o conhecimento do trabalho da GNR junto desta 

população e ajudar a prevenir e a evitar situações de risco. O projeto promove o 

levantamento exaustivo dos idosos a viverem isoladamente e o reforço de policiamento 

dos locais públicos mais frequentados por idosos, a criação de uma rede de contactos 

diretos e imediatos entre os idosos a GNR, em caso de necessidade, a instalação de 

telefones nas residências das pessoas que vivem mais isoladas e tem menores defesas e, 

ainda, a colaboração com outras entidades que prestam apoio à 3ª idade. 
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CAPÍTULO 5 

5.1. Uma estratégia de identificação dos problemas 

A elaboração do Plano Municipal de Proteção ao Idoso, partiu dos dados constantes no 

Diagnóstico Social e apelou à participação coletiva através de sessão de trabalho, na qual 

foi proposto aos diversos parceiros que constituem o CLAS que procedessem à 

identificação das atividades desenvolvidas e à identificação exploratória dos problemas 

do concelho. 

Para além de enunciar os principais constrangimentos, potencialidades e oportunidades, 

ameaças do concelho, apresentam-se de seguida os problemas detetados em cada área 

de análise, muitos deles interrelacionados e com conexões a diversos níveis. 

5.2 Principais Indicadores – Problemas Identificados  

Dinâmicas Demográficas e familiares 

� A Póvoa de Varzim constitui um dos 17 concelhos da AMP, com uma área 

aproximada de 82,2 Km², e apresenta-se em termos de população residente, 

como o 8.º concelho menos populoso com 63 408 habitantes, com predomínio 

do sexo feminino (33450 mulheres) sobre o sexo masculino (29958 homens).  

De acordo com as estimativas populacionais em 2018 o concelho da Póvoa de 

Varzim apresenta um ligeiro aumento populacional, na ordem dos 0,2%.  

� Diminuição significativa do peso percentual das faixas etárias mais jovens. 

Relativamente à faixa etária dos 0 aos 14 anos de idade e dos 15 aos 24 anos de 

idade, é evidente no município perda de população residente, com uma variação 

negativa de 1 664 (13,77) e 2 575 (25,17) respetivamente.  

� No que respeita à faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade, regista-se um 

crescimento positivo de 1 812 (5,32) pessoas, sendo que o grupo etário dos 65 e 

mais anos de idade é o que efetivamente assume um aumento significativo em 

termos de crescimento populacional, com 2 365 (33,18) habitantes. 

De acordo com as estimativas populacionais em 2018 o concelho da Póvoa de 

Varzim, no que concerne ao grupo etário de 65 ou mais anos de idade, registou-
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se um aumento significativo desta população, em cerca de 1 864 idoso, ou seja, 

na ordem dos 19,6 pontos percentuais.  

�  Apresenta uma Taxa de Mortalidade de 7,6‰, apresentando o 7.º valor mais 

baixo da AMP, apresentando igualmente valores inferiores quer à média nacional 

(9,7‰), quer à região Norte (8,60‰), assim como à AMP (8,04 ‰). 

� O índice de envelhecimento registou um aumento significativo na última década, 

2001/2011, no entanto a Póvoa de Varzim apresenta-se como o 3.º concelho da 

AMP com o índice de envelhecimento mais baixo, sendo que por cada 100 jovens 

entre os 0 e os 14 anos de idade, existem 94,7 pessoas com 65 ou mais anos. 

De acordo com os dados demográficos mais recentes, podemos verificar que o 

índice de Envelhecimento no Concelho da Póvoa de Varzim de 2011 para 2018 

sofreu um acréscimo de 85,3% para 127,8%. Entre os 17 municípios da AMP, o 

concelho da Póvoa de Varzim apesar de ter ultrapassado os 100, ou seja, os 

idosos já superam os jovens em número, e encontra-se na 4ª posição com o 

índice de envelhecimento mais baixo da AMP.  

� Genericamente, entre 2001 e 2011 pode-se apurar que o concelho da Póvoa de 

Varzim apresentou um aumento das estruturas familiares compostas por uma ou 

duas pessoas e um decréscimo ao nível das famílias compostas por três a cinco 

indivíduos, revelando-se um decréscimo bastante elevado no que diz respeito às 

famílias numerosas. Importa salientar o número crescente de pessoas que vivem 

sós, sendo superior ao número de famílias com 5 elementos ou mais. As 

dinâmicas estruturais parecem estar no sentido da nuclearização e diversificação, 

à semelhança do que ocorre nos concelhos mais nitidamente urbanos. 

� Os Censos de 2011 vieram mostrar que, entre os 10 562 178 habitantes do país, 

cerca de meio milhão (499 936) são analfabetos com 10 ou mais anos, o que 

significa que a taxa de analfabetismo se situa nos 51,22%. De acordo com os 

Censos 2011, e analisando comparativamente diversos municípios, verifica-se que 

a Póvoa de Varzim apresenta uma das taxas de analfabetismo mais baixas da Área 

Metropolitana do Porto com uma taxa de 3,7%, quando comparada à taxa da 

região Norte (5,00%) ou à média nacional (5,22%). 
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� Não obstante este cenário positivo relativamente ao analfabetismo no quadro da 

sociedade poveira, não podemos deixar de referir dados recentes que reiteram 

que em Portugal, uma percentagem elevada de indivíduos que sabem ler e 

escrever sofre de analfabetismo funcional. O que quer dizer que não percebem o 

que estão a ler, ou têm dificuldade em entender parte da informação.  

PROBLEMAS 

� Envelhecimento da população (Duplo envelhecimento) 

� Aumento do número de Idosos Isolados 

� Analfabetismo (Pessoas em idade ativa) 

� Baixos Rendimentos 

 

 

Situações de Risco e de Vulnerabilidade Social 

Nos últimos anos tem-se desenvolvido no concelho da Póvoa de Varzim um trabalho 

sólido e sustentado a partir de uma rede de parcerias efetivas ao nível concelhio. Existem 

já no concelho um número significativo de Instituições Particulares de Solidariedade 

Social.  

� Em termos de apoio domiciliário, no concelho da Póvoa de Varzim apenas 6 

freguesias têm Instituições Particulares de Solidariedade Social com este serviço, 

atuando diretamente nas freguesias da Póvoa de Varzim, Amorim, Rates, Terroso 

e Aguçadoura e nas restantes freguesias, apenas, quando existem vagas. Em 

termos de cobertura propriamente dita, podemos verificar que o número total de 

utentes deste serviço é de 325, o que perfaz uma taxa de cobertura de 3,4%. 

� A taxa de cobertura dos lares é, na Póvoa de Varzim, de 3,1%, abrangendo 296 

idosos. Importa referir que existem 335 idosos em lista de espera. 

� A taxa de cobertura dos Centros de Dia é de 2,1%, abrangendo 200 idosos. 

� No que toca aos equipamentos direcionados para idosos podemos dizer que a 

taxa de cobertura concelhia, considerando o Lar, Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário, é de 8,6%. 
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Como tivemos a oportunidade de verificar anteriormente, foi apontada a necessidade 

de existirem mais serviços de apoio aos idosos, apoio esse ao nível do 

desenvolvimento de atividades realizadas durante o dia, bem como mais lares.  

De acordo com os dados fornecidos pelo Serviço Local de Segurança Social 

relativamente à população em Atendimento e Acompanhamento Social e aos 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção percebemos que a área de inserção por 

excelência é a Ação Social. 

� Considerando que existiam 746 agregados familiares beneficiários de RSI, 

verifica-se 88,2% dos mesmos, ou seja, 659 acordos de inserção, 

contratualizaram a sua inserção com o Núcleo Local de Inserção da Póvoa de 

Varzim. 

� Violência Doméstica - as vítimas do crime de Violência Doméstica são 

maioritariamente do sexo feminino, vivem em união de facto ou são casadas e 

possuem idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos de idade. 

�  Relativamente ao perfil do autor do crime, este apresenta uma correspondência 

direta com as vítimas, partilhando a mesma faixa etária, sendo na grande maioria 

do género masculino. No que se refere à situação na profissão, verificou-se que 

quer as vítimas quer os agressores encontram-se na sua esmagadora maioria 

“desempregadas”. 

PROBLEMAS 

� Aumento do número de Idosos em situação de risco 

� Ausência de respostas a situações transitórias de acolhimento temporário 

� Situações de Maus Tratos e Violência Familiar 

� Falta de respostas ao nível do Apoio Domiciliário Integrado 

� Falta de respostas ao nível de Estrutura Residencial para Idosos 

� Insuficiência de respostas ao nível da Deficiência 

� Requalificação de respostas ao nível da infância, terceira idade e deficiência 
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Saúde e Qualidade de Vida 

À semelhança do resto do país, o nível de saúde da população residente no concelho da 

Póvoa de Varzim, traduzido por uma diminuição da taxa de Mortalidade Geral e 

Mortalidade Infantil, reflete não apenas uma melhoria da prestação de saúde, mas 

também uma melhoria da qualidade de vida duma forma geral. De facto, são mínimas as 

percentagens de grávidas não seguidas, de crianças não nascidas em meio hospitalar ou 

de crianças não vacinadas.  

� A taxa bruta de natalidade é de 9,3‰, a mais alta quando comparada com o 

Grande Porto, a região Norte e com o país e uma reduzida taxa de bruta de 

mortalidade de 7,6‰, sobretudo no contexto nacional (9,7‰). 

Hoje, à semelhança do que acontece nas zonas mais urbanas, assistimos a outros 

fenómenos decorrentes de um novo estilo de vida que se prende com características 

próprias dos meios urbanos. Regista-se um aumento significativo de doenças 

cardiovasculares (obesidade e sedentarismo como os principais problemas) e de algumas 

neoplasias, que atingem as faixas etárias mais elevadas. 

O concelho da Póvoa de Varzim possui o Centro Hospitalar, constituído por duas 

unidades sediadas nas cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e o ACES Póvoa de 

Varzim/Vila do Conde que abrange, também, os concelhos da Póvoa de Varzim e de Vila 

do Conde. 

� O Centro Hospitalar é constituído por duas unidades sediadas respetivamente nas 

cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde e atua ao nível dos cuidados 

diferenciados. 

� O ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde abrange os concelhos da Póvoa de Varzim 

e de Vila do Conde, tendo por missão a prestação de cuidados de saúde primários 

à população dos dois concelhos, otimizando os recursos, com vista à obtenção de 

ganhos em saúde com qualidade e segurança. 

� A Rede de Cuidados Continuados Integrados é constituída por 3 tipologias de 

Internamento e uma tipologia de Equipas Domiciliárias no concelho da Póvoa de 

Varzim, com capacidade para 138, sendo que existem 4 camas prioritárias para 

doentes com paramiloidose. 
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� No que se refere às dificuldades das pessoas, ver; ouvir; andar ou subir 

degraus; memória ou concentração; tomar banho ou vestir-se sozinho; 

compreender os outros ou fazer-se compreender, constata-se o aumento 

progressivo das dificuldades associadas ao aumento da idade, sendo o sexo 

feminino aquele que comporta um número mais elevado de pessoas com 

dificuldades associadas; as dificuldades que mais se destacam são Andar ou subir 

degraus, ver e memória ou concentração. 

�  Em 25 de Julho de 1989 – e ao abrigo de protocolos de cooperação entre a Santa 

Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, o Centro Regional de Segurança Social 

de Porto e Ministério da Saúde – abre o Centro de Estudos e Apoio à 

Paramiloidose (CEAP), sendo a única instituição deste tipo no país. Este Centro de 

Estudos e Apoio à Paramiloidose tem 2 respostas: consulta externa e apoio 

domiciliário. 

PROBLEMAS 

� Falta de Respostas na Doença Mental; 

� Falta de respostas integradas ao nível das Ajudas Técnicas. 

5.3 A perspetiva dos técnicos de intervenção social do concelho sobre a 

‘população idosa’ 

O Projeto para a implementação de um PMPI, surge de uma proposta do Núcleo 

Executivo da Rede Social da Póvoa de Varzim e visa promover os direitos do idoso e 

prevenir ou pôr termo a situações de exclusão na população idosa do concelho. 

Para tal, foi constituída uma equipa de trabalho multidisciplinar, definida no Conselho 

Local de Ação Social, composta pelos representantes do Núcleo Executivo da Rede Social 

e pelos representantes das seguintes Entidades: Oldcare; Gabinete de Urgência Social da 

União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai; Conferências Vicentinas de S. 

José de Ribamar; Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais; Liga dos Amigos da 

USF do Mar e A Beneficente. 

Neste contexto, realizou-se uma reunião de trabalho com este grupo, tendo-se convidado 

a estar presente todas as entidades locais que de alguma forma trabalham com esta 

população. 
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Na opinião dos técnicos a maior preocupação com os idosos prende-se com situações de 

isolamento social, abandono/negligência, marginalização ou maus tratos físicos e/ou 

psicológicos, principalmente nos que não têm retaguarda familiar. Importa, ainda, referir 

que se tem verificado uma desvinculação afetiva da família face aos seus idosos, ao 

mesmo tempo que aumentam as exigências profissionais, sem que haja um incentivo 

económico à família para contradizer aquilo que parece ser um ciclo sem fim. 

E mesmo nos casos em que o apoio domiciliário minimiza o impacto da solidão, tal 

apenas acontece durante o momento da prestação do serviço, que se limita ao espaço de 

tempo estritamente necessário à realização do mesmo. Acrescem as opiniões segundo as 

quais o conceito de apoio domiciliário já não se adequa às atuais exigências dos idosos. 

Constata-se também a ausência de um suporte familiar, ou de cuidadores, capaz de 

responder às necessidades dos idosos com formação adequada, promovendo também 

em si – família e cuidadores – um desgaste que poderia ser minimizado com uma 

intervenção ajustada às carências observadas. 

As opiniões proferidas durante a reunião incidem na importância da rentabilização de 

recursos e do trabalho em rede, através de uma aposta clara no bem-estar dos idosos e 

na consequente melhoria da sua qualidade de vida. 

Efetivamente, deve existir uma maior congregação de forças no terreno, monitorizando 

as situações dos idosos, apostando no envolvimento de todas as forças locais, 

nomeadamente, a GNR e a PSP, que são forças respeitadas, de forma a disponibilizar um 

apoio consistente à população idosa. 

Neste contexto, reiteram a necessidade de trabalho de terreno, por parte dos técnicos, 

que vise despertar e sensibilizar a população para um maior apoio aos idosos.  

Referem, ainda, a necessidade de criação de novas respostas para a população idosa, 

nomeadamente o apoio domiciliário noturno, a necessidade de criar um “Alojamento de 

Emergência Social” para apoio à população sem-abrigo, com apoio domiciliário noturno a 

pessoas que se sentem mais frágeis. 

Paralelamente, sugerem desafiar a comunidade escolar para fazer atividades de 

voluntariado com o intuito de promover o convívio entre idosos, jovens e crianças e 

auscultar os idosos para saber o que eles realmente querem e precisam. 
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Em termos de conclusão, e de acordo com os presentes, o Plano Municipal de Proteção 

ao Idoso deverá ter três patamares:  

1º Serviço de Proximidade, com retaguarda de algumas instituições (incluir as juntas de 

freguesia e as paróquias que possuem uma grande proximidade com a população idosa). 

2º Acompanhamento noturno, apoio auxiliar – outro nível de atuação e de intervenção, 

para este patamar é importante envolver os centros de saúde/ACES, pois é importante 

dar formação capaz aos voluntários de gerontologia, enfermagem. 

3º Patamar: criação de uma entidade de sinalização; criação de um alojamento 

temporário – albergue; criação de um serviço de teleassistência; promover o voluntariado 

no combate ao isolamento dos idosos; estabelecimento de uma parceria com a 

Universidade Sénior; mobilizar a 3ª Idade para dar apoio à 4ª Idade (proximidade no 

sentir); negociar com as Instituições que acolhem idosos com o objetivo de reservar 1 a 2 

lugares uma quota (1 a 2 lugares de emergência) ou como alternativa ter disponível uma 

cama por noite, fazendo uma escala pelas Instituições.  

5.4 Projetos a integrar e a apoiar na definição e implementação da estratégia 

concelhia de Apoio à População Idosa  

 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 

 

A Escola superior de Tecnologia do Porto, através da Dra. Paula Portugal, na qualidade de 

Vice-presidente e Investigadora, desafiou o Município da Póvoa de Varzim a estabelecer 

um protocolo de colaboração, com o objetivo de aderirmos à Rede Mundial “Cidades 

Amigas das Pessoas Idosas” e de elaboração de estudos de investigação, nomeadamente 

na área das Fragilidades nas pessoas idosas. 

 

A adesão do Município à Rede implica um compromisso com um processo que inclui 4 

fases:  

1. Estabelecimento de mecanismos de envolvimento das pessoas idosas em todos 

os passos do processo Cidade Amiga do Idoso; 
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2. O desenvolvimento de uma linha-de-base de avaliação diagnóstica que demonstre 

as especificidades da “Cidade Amiga das Pessoas Idosas; 

3. O desenvolvimento de um Plano de Ação com a duração de 3 anos em toda a 

cidade, baseado nos dados da avaliação inicial referida; 

4. Identificação de indicadores de monitorização do progresso do Plano de Ação. 

 

Neste contexto, e partindo do trabalho de diagnóstico apresentado neste documento, 

torna-se necessário elaborar um estudo/investigação, de natureza qualitativa e 

exploratória, que tem como objetivo verificar se a cidade da Póvoa de Varzim possui 

características de uma cidade amiga das pessoas idosas. 

Importa referir que uma cidade amiga das pessoas idosas é um meio urbano onde são 

proporcionadas condições de saúde, segurança e participação que permitem às pessoas 

mais velhas envelhecerem ativamente e viverem com dignidade. 

 

Articulação com a Comissão de Proteção ao Idoso, com âmbito de atuação ao nível 

da Região Norte 

 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos, com vista à implementação do PMPI no 

concelho, foi estabelecido contacto com a Comissão de Proteção à Pessoa Idosa, 

presidida pelo Dr. Carlos Branco, com o objetivo de ter conhecimento de boas práticas 

existentes nesta área. 

Perante o exposto, foi realizado um Encontro em Rede, subordinado ao tema “Em Rede 

pela Humanização da Pessoa Idosa”. O orador foi o Dr. Carlos Branco, presidente da 

Comissão de Proteção ao Idoso e teve como objetivos sensibilizar a população para a 

compreensão dos fenómenos da pobreza e exclusão social e ser um espaço de partilha, 

reflexão e aprendizagem sobre as ferramentas subjacentes à humanização da pessoa 

idosa, nomeadamente no que concerne às boas práticas que promovam uma melhor 

comunicação e um aperfeiçoamento da interação com o meio envolvente de forma a 

contribuir para a inversão de trajetórias de exclusão social. 
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Esta associação, Comissão de Proteção à Pessoa Idosa, cuja área de intervenção é o 

Norte do País e tem por objetivos promover e proteger o idoso a nível da Saúde, Direitos 

Sociais, ou seja, pretende promover a dignidade humana do idoso. 

Para concluir, consideramos que a criação da Figura do Provedor do Idoso, funcionaria 

como uma plataforma de ligação a nível local, entre as entidades que lidam com o idoso 

e o Município. A figura do “provedor do idoso” seria nomeada a nível local, devendo ser 

indicado pela Rede Social e validado pelo Município. Tem que ser alguém com 

sensibilidade social, sensibilidade técnica e uma pessoa com destaque a nível da 

Comunidade Local. 
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5.4. Análise SWOT 

 
Da análise do diagnóstico social do concelho da Póvoa de Varzim, extraiu-se um conjunto 

de conclusões que se sintetizam através de uma análise SWOT. Esta análise permite aferir 

um conjunto de potencialidades e fragilidades, oportunidades e ameaças, decorrentes de 

fatores internos e externos ao município.  

 

Potencialidades Fragilidades 
 

• Forte abertura, envolvimento e cooperação 
com as instituições por parte da Rede Social;  

• Instituições com boas práticas nas diversas 
respostas sociais; 

• Qualificação das respostas sociais; 
• Existência de respostas locais de proximidade; 
• Diversidade de projetos e programas 

concelhios a nível social; 
• Forte envolvimento da Autarquia no apoio às 

instituições e associações locais; 
• Integração na Área Metropolitana do Porto; 
• Movimento associativo organizado; 
• Existência de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social. 

• Existência do fenómeno de duplo 
envelhecimento: diminuição do número de 
crianças e jovens, dos 0 aos 24 anos e aumento 
do número dos idosos com mais de 65 anos; 

• Aumento do índice de envelhecimento; 
• Diminuição da taxa de natalidade bruta; 
• Existência de situações e registo de violência 

doméstica; 
• Idosos isolados e em situação de maus tratos; 
• Insuficiência de respostas e/ou requalificação 

das respostas ao nível da população idosa, da 
população com deficiência e da população com 
doença mental. 

Oportunidades Ameaças 
• Excelente localização geográfica do concelho e 

de redes viárias facilitadoras de movimentos 
intra e interconcelhios; 

• Existência de forte dinâmica associativa ao nível 
local/ concelhio; 

• Relação próxima entre agentes sociais e 
técnicos da autarquia; 

• Notoriedade e consolidação das estruturas 
culturais e artísticas locais; 

• Equipamentos e locais de interesse histórico-
culturais; 

• Boa cobertura de equipamentos culturais e 
desportivos; 

• Valorização nacional do turismo, área com 
potencial no concelho da Póvoa de Varzim; 

• Existência do Programa Operacional Regional 
do Norte 2020. 
 

 
• Conjuntura económica e social desfavorável 
• Insuficiência de recursos humanos 
• Diminuição generalizada das prestações sociais 
• Constrangimentos financeiros das instituições 
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CAPÍTULO 6 

6.1. O Plano de Ação 
 

A problemática do envelhecimento populacional a que o concelho da Póvoa de Varzim 

tem vindo a assistir nos últimos anos, alerta-nos para a necessidade de encarar a 

população idosa como um dos setores alvo de intervenção social. 

Na verdade, o grande desafio do Município da Póvoa de Varzim consiste em encontrar 

formas que possibilitem o aproveitamento do potencial desta faixa etária em áreas que 

correspondam às suas expectativas e interesses, devendo, para tal, o contexto social 

oferecer oportunidades significativas. 

A criação de condições para que as pessoas idosas sejam atores sociais participativos, 

proporcionando-lhes acesso à formação e ao desenvolvimento pessoal, possibilitados 

através de programas educativos, culturais e de ocupação de tempos livres, pode obter 

como retorno a sua participação mais ativa na família e na comunidade onde estão 

inseridos e, consequentemente, interferindo positivamente na sua qualidade de vida.  

Apostando nesta nova dinâmica de integração social que valorize a participação dos 

munícipes seniores na sociedade e crie respostas sociais eficazes para esta faixa etária, o 

Município da Póvoa de Varzim constituiu-se, nos últimos anos, como referência no 

panorama das políticas públicas locais que promovem a qualidade de vida da pessoa 

idosa, apoiando não só as atividades e projetos da rede solidária social com respostas 

para os idosos, mas também implementando projetos e estruturas diversificadas que 

correspondem às necessidades reais diagnosticadas para esta faixa etária, pretendendo 

deste modo, por um lado, tornar eficazes as respostas sociais para os idosos mais 

dependentes e, por outro, apostar no envelhecimento ativo das pessoas idosas mais 

autónomas, quer em termos funcionais, quer em termos mentais. 

Neste sentido, o trabalho em Rede, através do envolvimento de todos os parceiros 

sociais, vem potenciar a rentabilização dos recursos locais disponíveis, permitindo a 

criação de um programa de atividades mais vasto, rico e diversificado, que em muito tem 

contribuído para um envelhecimento ativo. 
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As iniciativas do Município, especificamente dirigidas para a faixa etária “+ 65 anos” são 

diversas e abrangem diferentes áreas de intervenção, nomeadamente o Projeto “Vida 

Ativa com Desporto”, o Serviço de Teleassistência Domiciliária, os Centros de Convívio, 

o Tarifário Social da Água e o apoio através do Fundo Local de Emergência Social. 

 
 

6.1. O Plano de Ação 
 

Sendo a longevidade das pessoas um facto cada vez mais consumado e salutar, mas 

conhecendo-se, em simultâneo, a incontornável realidade do contexto profissional dos 

nossos dias que impossibilita as famílias de prestar a devida atenção aos seus idosos, 

urge investir todos os esforços na garantia de patamares de qualidade de vida dignos 

para esta população. Trata-se, por um lado, de minimizar os efeitos do isolamento social 

e de insegurança – ou, se possível, evitar que os mesmos aconteçam – e, por outro lado, 

de potenciar as respostas adequadas às necessidades das pessoas idosas, incrementando 

um reforço da importância que a família deve assumir neste campo de intervenção. 

Para isso acontecer, consideramos importante trabalhar em parceria, criar um 

grupo de trabalho nesta área e criar a figura do Provedor do Idoso. 

 
Neste contexto, procedemos ao planeamento e apresentação das medidas estratégicas 

para dotar os munícipes idosos de uma vida com mais qualidade. 

Estas medidas visam, nomeadamente: 

� Evitar o isolamento intergeracional, lutando contra os estereótipos e as 

discriminações de qualquer ordem e promovendo o respeito das pessoas e dos seus 

valores; 

� Favorecer a integração social das pessoas idosas através da promoção da sua 

participação na vida social, cultural e política; 

� Fomentar a manutenção da autonomia das pessoas idosas, acionando os recursos 

necessários ao desenvolvimento das suas capacidades e potencialidades e evitando 

intervenções que se traduzam no aumento da dependência, retardando, o mais 

possível, o internamento da pessoa idosa; 
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� Potenciar a corresponsabilidade no apoio e cuidados aos dependentes, ao nível do 

apoio informal e no fomento do voluntariado; 

� Favorecer a permanência no habitat natural e nas melhores condições possíveis; 

� Criar condições que favoreçam as relações com outros idosos, com a família e a 

comunidade, potenciando a rede primária de suporte; 

� Sensibilizar a comunidade local e redes de vizinhança para a necessidade de 

proteção dos idosos; 

� Garantir alternativas residenciais de qualidade a quem não pode permanecer no seu 

domicílio; 

� Assegurar a formação dos recursos humanos, incluindo prestadores informais de 

apoio e de cuidados, de forma a garantir serviços e respostas de qualidade; 

� Promover os direitos do idoso e prevenir ou pôr termo a situações de exclusão na 

população idosa do concelho. 

Deste modo, o plano de ação delineado tem por base a informação sobre as 

necessidades sociais das pessoas idosas, visando a otimização da gestão das mesmas 

servindo, ainda, de estímulo à capacidade e inovação em termos de respostas de apoio 

social mais adequadas e eficazes, tendo sempre presente os objetivos de humanização 

das políticas sociais e de dignificação da pessoa idosa. 

Neste sentido, a revisão do plano de ação proposto, e que seguidamente se apresenta, 

norteia-se pelas áreas prioritárias/eixos de intervenção identificadas, a saber: 

1. Envelhecimento Ativo e Promoção da Saúde 

2. Respostas Sociais 
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EIXO 1 – ENVELHECIMENTO ATIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

 

Objetivo 
Geral 

Objetivos 
Específicos 

Metas Atividades 

Promover a proteção 

e acompanhamento 

aos Idosos 

 

Conhecer a população 

idosa através da 

sinalização de situações de 

isolamento e maus tratos.  

 

Diminuir as situações de 

isolamento/solidão e maus 

tratos da população idosa, até 

2020. 

 

Atualização do diagnóstico dos idosos em 

situação de isolamento e maus tratos; 

Revisão do Plano de Ação do Plano 

Municipal de Proteção aos Idosos. 

Criar uma rede 

interinstitucional de 

partilha de recursos 

Articulação entre as 

diversas entidades de 

caráter social, no âmbito 

da criação de um Banco 

de Ajudas Técnicas. 

Colocar em funcionamento um 

Banco de Ajudas Técnicas no 

concelho, até 2020. 

Definição de uma metodologia para a 

criação de um Banco de Ajudas Técnicas; 

Realização de uma Campanha de recolha 

de Ajudas Técnicas. 

Potenciar os 

recursos existentes, 

concertando-os, no 

sentido de elevar o 

apoio aos cuidadores 

dos idosos 

Aumentar a capacitação 

do cuidador informal na 

atividade assistencial; 

Diminuir o desgaste dos 

cuidadores e famílias dos 

doentes. 

Implementar formação para 

cuidadores e proporcionar a 

constituição de um grupo de 

ajuda mútuo, até 2020. 

 

Realizar ações de formação aos 

cuidadores informais de idosos; 

Identificar os grupos de voluntários 

existentes, promovendo a articulação 

destes com os idosos e suas famílias. 

Conjugação de 

esforços entre 

diferentes parceiros 

Implementar um projeto 

concelhio de combate ao 

analfabetismo. 

Reduzir a taxa de 

analfabetismo em 10%, até 

final de 2020. 

20% da população sinalizada é envolvida 

em ações de alfabetização certificadas. 

Dar resposta às situações 

de Emergência Social em 

termos de Alojamento 

Temporário 

Estabelecimento de parcerias 

com entidades locais para 

acompanhamento aos idosos.  

Definição do  circuito de resposta em 

situações de Emergência Social 
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EIXO 1 – ENVELHECIMENTO ATIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Objetivo 
Geral 

Objetivos 
Específicos 

Metas Atividades 

Desenhar uma visão 

estratégica e 

concertada para o 

concelho na área da 

violência doméstica 

dos idosos 

Conhecer a realidade da 

violência doméstica para 

qualificar o atendimento e o 

acompanhamento às vítimas 

idosas 

 

Identificar o maior 

número de situações de 

violência doméstica 

Promover espaços de 

reflexão sobre a 

temática 

 

Trabalhar com as vítimas Idosas de 

Violência Doméstica, valorizando 

as suas aptidões pessoais/sociais. 

Consciencializar a população para 

encorajar a denúncia de atos de 

violência doméstica. 

Funcionamento da Equipa de 

Prevenção da Violência em 

Adultos. 

Promover a 

qualidade de vida da 

população sénior 

Fomentar a adoção de estilos 

de vida saudáveis, 

enfatizando os benefícios da 

prática regular de atividade 

física para a saúde e bem-

estar, nomeadamente, junto 

dos munícipes mais velhos. 

Aumentar o número de 

idosos a pratica 

exercício físico e a 

adotar estilos de vida 

saudáveis 

Projeto Desporto Sénior 

 

Promover o debate e o 

acesso a conhecimentos em 

áreas de interesse para a 

população idosa. 

Aumentar as 

competências pessoais 

dos idosos em 

diferentes áreas do seu 

interesse 

Ações de sensibilização em áreas 

de interesse para a população 

sénior. 

Proporcionar experiências 

socioculturais não formais 

aos idosos; Desenvolver as 

relações interpessoais e 

sociais entre as diversas 

gerações 

Promover uma maior 

participação na 

Universidade Sénior 

Divulgar e informar sobre a 

Universidade Sénior 
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EIXO 2 – RESPOSTAS E SERVIÇOS SOCIAIS 

Objetivo 

Geral 

Objetivos 

Específicos 
Metas Atividades 

Promover a 

intervenção junto 

de idoso em 

situação de 

vulnerabilidade; 

 

Promover o 

combate ao 

isolamento e à 

exclusão social. 

Promover a proteção e 

acompanhamento aos Idosos 

e a continuidade dos idosos 

no seu domicilio. 

Em 2020, estará em 

funcionamento o Grupo 

de Trabalho de Apoio à 

População Idosa.  

Em 2020, teremos no 

concelho a Figura do 

Provedor do Idoso. 

 

 Grupo de Trabalho de Apoio à População 

Idosa responsável pela defesa dos seus 

interesses e direitos; 

 

Figura do Provedor do Idoso que 

funcionará como uma plataforma de 

ligação a nível local, entre as entidades, os 

idosos suas famílias e o Município. 

 

Diminuir as situações de 

isolamento/solidão e 

maus tratos da 

população idosa, até 

2020, promovendo a 

sua segurança e apoio 

imediato em situações 

de emergência. 

 

Dinamização e monitorização do Serviço 

de Teleassistência Domiciliária (STD) fixa e 

móvel; 

Implementação de um Serviço de Apoio 

Psicológico a todos os beneficiários do 

STD em parceria com as IPSS’s e Juntas de 

Freguesia do concelho. 

Promover um envelhecimento 

ativo através da prática de 

atividades de 

educação/formação, lazer, 

cultura e recreio; 

Contribuir para retardar ou 

evitar a institucionalização 

precoce; 

Criação de estruturas de 

apoio social à população 

sénior (Centros 

Ocupacionais) 

Dinamização dos Centros Ocupacionais da 

Lapa e de Aver-o-Mar. 
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EIXO 2 – RESPOSTAS E SERVIÇOS SOCIAIS 
 

Objetivo 

Geral 

Objetivos 

Específicos 
Metas Atividades 

Promover o 

aumento, 

diversificação e 

requalificação 

das respostas 

sociais 

Apoiar a elaboração de 

projetos e candidaturas, com 

vista à expansão  e 

requalificação das respostas 

sociais existentes, bem como 

promoção e desenvolvimento 

das respostas sociais 

inovadoras e que respondam às 

necessidades dos idosos do 

concelho. 

Aumentar o número de 

vagas resultantes de 

processos de 

reconversão ou 

adaptação de 

equipamentos sociais; 

Aumentar em 10% as 

vagas em resposta 

residencial para pessoas 

com deficiência; 

Alargar, em 10%, os 

acordos de cooperação 

da resposta social de 

SAD para horário 

noturno ( das 22h às 8h) 

Incentivar e apoiar na elaboração de 

candidaturas a fundos nacionais e/ou 

comunitários 

Elaborar proposta para a criação de 

famílias de acolhimento de Idosos 

Promover o reforço da taxa de cobertura 

de respostas sociais formais através da 

construção e/ou adaptação de 

equipamentos, de modo a colmatar a 

insuficiência de respostas. 

Alargar a resposta de SAD para horário 

noturno (das 22h às 8 horas) 

 

 

 

 


