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Introdução
O presente documento constitui-se como a atualização do Diagnóstico Social do Município de Trancoso,
tendo sido elaborado em consonância com os dados estatísticos existentes no presente momento
relativamente aos eixos, previamente definidos.
O Diagnostico social é um instrumento dinâmico sujeito a atualizações periódicas, que permite conhecer
a realidade social no seu todo, através da identificação da deteção dos recursos e potencialidades locais,
bem como, permite a identificação dos problemas prioritários e respetiva causalidade, e ainda os
constrangimentos existentes no concelho de Trancoso.
Trata-se de um documento de desenvolvimento estratégico do concelho em termos sociais, facilitador
da interação, cujos dados introduzidos irão permitir uma visão mais lata do concelho.
A necessidade dos Diagnósticos Sociais locais baseia-se na clarificação e na objetividade com que a
informação se estrutura, tornando o conhecimento sobre a realidade social claro e absoluto em termos
das necessidades/prioridades de intervenção de facto, existentes na sociedade.

1. Programa Rede Social
1.1. Enquadramento
A Rede Social é uma medida de política social, criada através da Resolução do Conselho de Ministros nº
197/97 de 18 de novembro e regulamentada pelo Decreto-Lei 115/2006 de 14 de junho.
A Rede Social resulta como uma política social ativa, impulsionando o trabalho em parceria de forma
alargada através de uma planificação estratégica da intervenção social a nível local, contando com atores
sociais públicos e privados, de diferentes áreas de intervenção, que conjugam esforços no combate à
pobreza e exclusão social eficaz, bem como promover o desenvolvimento social do concelho.
Assim, esse trabalho em rede permite, sem dúvida, conjugar esforços de uma forma ainda mais próxima
e partilhada, o que nos permite obter uma visão mais amplificada do nosso concelho, bem como,
contribuir ainda para a otimização dos recursos existentes no Concelho.
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1.2. Objetivos da Rede Social

Integrar os objetivos da promoção
da igualdade de género, constantes
no Plano Nacional para a Igualdade
(PNI), nos instrumentos de

Criar canais regulares de
comunicação e informação entre
os parceiros e a população em
geral

planeamento

Combater a pobreza e
exclusão social, promovendo a
inclusão e coesão social

Promover o desenvolvimento
social integrado, que potencie
sinergias, competências e
recursos

Garantir uma maior eficácia e
uma melhor cobertura e
organização do conjunto de
respostas e equipamentos ao
nível local

Assegurar o conhecimento dos
objetivos do Plano Nacional para
a Inclusão (PNAI)

Fonte: Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de junho

De forma a reforçar o cumprimento dos objetivos supracitados, a Rede Social dever ser orientada
pelos seguintes princípios:

Subsidiariedade

Igualdade de
Género

Integração

Participação

Articulação

Inovação
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1.3. Organização
A Rede Social materializa-se com a criação do Conselho Local de Ação Social (CLAS) e do Núcleo
Executivo. O CLAS de Trancoso é constituído por representantes de várias entidades públicas e privadas,
cuja adesão que têm como objetivo promover o desenvolvimento social local, analisando e discutindo
todo o trabalho realizado nesta matéria.
Paralelamente, existe o Núcleo Executivo do CLAS, considerado o grupo operativo que tem como
objetivo principal, dinamizar a parceria e que realiza o trabalho técnico de suporte a todo o processo
sob coordenação do Município.

1.4. Metodologia
A metodologia utilizada para a elaboração do presente Diagnóstico teve como objetivo a atualização dos
indicadores de avaliação da situação social do Município de Trancoso, nas suas mais variadas vertentes,
bem como a priorização das problemáticas mais prementes, passíveis de intervenção.
O documento que se apresenta pretende ser uma ferramenta de trabalho participada e dinâmica e
reconhecida por todos os parceiros locais como fundamental para a afirmação e desenvolvimento da
rede social local.
Sabendo-se que o Diagnóstico Social constitui um instrumento base de apoio à elaboração/construção
do Plano de Desenvolvimento Social, entende-se que o mesmo efetivamente, sustentará um
planeamento eficaz e concreto da intervenção social a curto e médio prazo no concelho de Trancoso.
Assim, o documento encontra-se divido em duas partes fundamentais: na primeira, procedeu-se à
análise das problemáticas que o integram, na segunda, clarificam-se os problemas que carecem de
intervenção prioritária no âmbito do nosso território.

2 - Caracterização do Concelho de Trancoso
2.1 História
Localizado no topo de um planalto, a partir do qual se avista um vasto território entre a serra da Estrela
e o vale do Douro, Trancoso despontou à sombra do seu castelo, fundado nos sécs. VIII-IX. Ao longo de
toda a Idade Média, foi um lugar estratégico-militar extremamente importante, instalado numa região
8

de fronteira instável, onde ocorreram vários conflitos e batalhas, primeiro entre cristãos e muçulmanos
e mais tarde entre Portugal e os reinos vizinhos.
Com Foral outorgado por D. Afonso Henriques (1162-65), nos primórdios da nacionalidade, Trancoso era
já uma das principais povoações da região. Seria, também, um relevante centro mercantil, onde a partir
de D. Afonso III (1273) se passou a realizar uma das mais antigas e concorridas feiras francas do reino,
perpetuada nos nossos dias pela afamada Feira de S. Bartolomeu.
Com um distinto e ilustre passado, Trancoso desempenhou um papel decisivo na formação e
manutenção da independência de Portugal; foi terra acarinhada pelos primeiros monarcas portugueses,
que lhe concederam especial atenção e privilégios; e foi o local eleito por D. Dinis para celebrar as suas
bodas com a Rainha Santa, D. Isabel de Aragão, em 1282. A vila foi, igualmente, berço de uma das
maiores comunidades judaicas das Beiras e está associada a notáveis figuras históricas e lendárias,
como: Gonçalo Vasques Coutinho, Bandarra, o Magriço e João Tição, entre outros.
O antigo núcleo urbano está ainda hoje delimitado, em quase toda a sua extensão, pela imponente
cintura de muralhas erigida nos reinados de D. Afonso III ou D. Dinis (1248-1325) e amplamente
beneficiada no tempo de D. Fernando (1370-83). A coroa-lo encontra-se o milenar castelo da povoação,
que, pela magnificente solidez das muralhas e amplitude de vistas, nos recorda a sua função original de
defesa, vigia e controlo do território.
Fonte: Circuito Cultural: 1 – Trancoso: Núcleo Amuralhado

2.2. Enquadramento Geográfico do Concelho
2.2.1. Caracterização Física
O concelho de Trancoso localiza-se, em termos geográficos, no Planalto Beirão, na região da Beira Alta,
que Orlando Ribeiro classifica como, “um vasto planalto rodeado de montanhas”, “uma plataforma com
os cimos abrangidos pelo mesmo plano, abaixo do qual se abrem os sulcos do Mondego e seus
tributários… (Dão, principalmente) …” (Ribeiro, 1995, p. 319-320). Trata-se de um planalto cuja altitude
vai diminuindo progressivamente para Sudoeste, cuja cota mais baixa se encontra na freguesia de Aldeia
Nova, na linha que acompanha a Ribeira da Muxagata (422m). Contrariamente, é a poente que se
encontra a cota mais elevada do concelho, mais concretamente na cumeada da serra do Pisco (988m),
à qual se seguem as elevações a Norte/Nordeste de Matinhos, Pingulinha e Surgaçães, entre outras.
Estas variações de altitude registadas ao longo do território concelhio resultam numa altitude média de
aproximadamente 750m.
No que concerne ao clima, o concelho caracteriza-se pelos seus verões quentes e secos e pelos invernos
frios, sendo que a ocorrência de pluviosidade, quer no que respeita à intensidade, quer na sua
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abundância é mais frequente no Inverno e a ocorrência de precipitação sobre a forma de neve também
se regista durante este período.
Um outro fenómeno meteorológico que é possível ser registado neste território, ocorre também
durante o inverno, é o sincelo. Trata-se da condensação de gotículas de água em contacto com a
superfície, registando-se sobretudo aquando da ocorrência de nevoeiro e quando a temperatura é
inferior a 0ºC, proporcionando um cenário de rara beleza. Também a formação de geadas é frequente
sobretudo durante o Inverno, podendo, contudo, ocorrer ainda no Outono e Primavera.

2.2.2. Enquadramento Administrativo

No que concerne ao enquadramento administrativo do território, o concelho de Trancoso localiza-se na NUT II da
Região Centro, pertencendo mais concretamente à NUT III da Beira Interior Norte, como território integrante do
Distrito da Guarda e da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela – CIM-BSE.
Localizado a Noroeste do Distrito da Guarda, este território confronta a Norte com os concelhos de Mêda e
Penedono, a Oeste com os concelhos de Sernancelhe e Aguiar da Beira, a Sul com os Concelhos de Fornos de
Algodres e Celorico da Beira e a Leste com o concelho de Pinhel.

Figura 1 - Enquadramento Geográfico do Concelho de Trancoso
Fonte: PMDFCI – CMT 2014
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O concelho de Trancoso é constituído por 21 freguesias/união de freguesias (Quadro 1) que se repartem
por um território com 361,52 Km2. As freguesias/união de freguesias apresentam dimensões
consideravelmente distintas, que vão desde os 58,04 km2 como é o caso da União de Freguesias de
Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior e apenas 4,32 km 2, traduzindo-se numa área média
por freguesia de 17,22 km2.

FREGUESIA/UNIÃO DE
FREGUESIAS

ÁREA
(ha)

Aldeia Nova
Castanheira
Cogula
Cótimos

2681,11
999,34
463,69
1347,53

Fiães

962,4

Granja

924,99

Guilheiro

1367,93

Moimentinha

667,04

Moreira de Rei

3292,92

Palhais

432,39

Póvoa do Concelho

1083,42

FREGUESIA/UNIÃO DE FREGUESIAS
Reboleiro
Rio de Mel
Tamanhos
Valdujo
União das Freguesias de
Freches e Torres
União das freguesias de
Torre do Terrenho,
Sebadelhe da Serra e
Terrenho
União das freguesias de
Trancoso (são Pedro e Santa
Maria) e Souto Maior
União das freguesias de Vale
do Seixo e Vila Garcia
União das freguesias de Vila
Franca das Naves e Feital
União das freguesias de
Vilares e Carnicães
TOTAL

ÁREA
(ha)
449,35
2335,9
832,06
1531,07
2385,40

2939,48

5803,77
2034,99
1603,71
2013,98
36152,47

Tabela 1 - Freguesias e área por freguesia/união de freguesias do Concelho de Trancoso (CAOP 2013)
Fonte: PMDFCI – CMT 2014

Para além das 21 sedes de freguesia, o concelho é constituído por mais 52 lugares anexos, perfazendo,
deste modo um total de 73 aglomerados urbanos, como consta no seguinte quadro.
FREGUESIA/UNIÃO DE

LUGARES

FREGUESIA/UNIÃO DE FREGUESIAS

LUGARES

Aldeia Nova

Aldeia Nova
Aldeia Velha
Quinta das
Seixas

Reboleiro

Reboleiro

Castanheira

Castanheira

Rio de Mel

Cogula

Cogula
Moitas

Tamanhos

FREGUESIAS

Rio de Mel
Vila Novinha
Falachos
Tamanhos
Vale de Mouro
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Cótimos

Fiães

Cótimos
A dos Ferreiros
Barrocal
Fiães
Quinta das
Seixas

Granja

Dominga Chã
Granja
Vendinha

Guilheiro

Guilheiro

Valdujo

Moitas
Valdujo

União das freguesias de
Freches e Torres

Freches
Torres
Frechão

Torre do Terrenho
Mendo Gordo
União das freguesias de
Terrenho
Torre do Terrenho, Terrenho
Sebadelhe da
e Sebadelhe da Serra
Serra
Corças
Castaíde
Miguel Chôco
Rio de Moinhos
Sintrão
Trancoso
Montes
Venda do Cepo
Ameal
União das freguesias de
Avelal
Trancoso (São Pedro Santa
Courelas
Maria) e Souto Maior
Aldeia de St. Inácio
São Martinho
Ribeira do
Alcaide/Qta. dos
Palheiros
Ribeira de Freixo
Souto Maior
Carigas
Vale do Seixo
Freixial
Vila Garcia

Moimentinha

Moimentinha

União das freguesias de Vale
do Seixo e Vila Garcia

Moreira de Rei

A do Cavalo
Casas
Esporões
Golfar
Moinhos das
Cebolas
Moreira de Rei
Moreirinhas
Pisão/Valcôvo
Zabro

União das freguesias de Vila
Franca das Naves e Feital

Vila Franca das
Naves
Feital
Garcia Joanes

Palhais

Benvende
Palhais

União das freguesias de
Vilares e Carnicães

Broca
Maçal da Ribeira
Vilares
Carnicães

Póvoa do Concelho

Póvoa do
Concelho
Tabela 2 - Freguesias e lugares anexos do Concelho de Trancoso
Fonte: PMDFCI – CMT 2014
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A sede de concelho localiza-se na cidade de Trancoso, constituída pelos aglomerados urbanos de Santa
Maria e São Pedro.
Trata-se de um território urbano, onde se localizam os principais serviços públicos, nomeadamente:
Câmara Municipal, Tribunal, Centro de Saúde – Serviço de Atendimento Permanente; Santa Casa da
Misericórdia, Serviço de Finanças, Conservatória do Registo Civil e Predial, Serviço de Notariado,
Segurança Social, instituições bancárias, farmácias e um conjunto de outros equipamentos Culturais,
como é o caso do Teatro de São Francisco, Centro Cultural e Biblioteca Municipal, que conferem a este
território um cariz mais urbano e dinâmico, face aos territórios rurais que predominam na sua
envolvência e que constituem a grande maioria dos aglomerados urbanos do concelho.
Neste sentido, e de forma a perceber as dinâmicas sociais do concelho, importa também analisar a parte
demográfica referente às últimas décadas para que se contrua um retrato mais consciente do território.

2.3. Demografia – Evolução da População Residente
No que concerne às questões relacionadas com a demografia, focaremos de forma concisa a evolução
da população ao longo das últimas décadas, tendo em consideração os dados dos censos e dados
relativos às estimativas da população, que ajudarão a uma melhor compreensão face à evolução da
população residente no concelho de Trancoso.
Neste sentido, e tendo em conta os dados relativos aos censos de 1981-2011 para o concelho de
Trancoso, como se pode observar no Gráfico 1, a população tem vindo a registar uma diminuição
progressiva, indo de encontro ao cenário que se observa em toda a região na qual este território se
insere. Há, pois, que registar que entre 1981 e 2011 o concelho de Trancoso perdeu 3221 habitantes,
um número considerável, tendo em consideração a população total do concelho e, de forma mais
generalista, do seu entorno geográfico.
Fruto das várias carências estruturais, tecnológicas e desinvestimento constante do poder central, o
interior cada vez mais se assume como um território de forte estagnação económica e social, sendo
menos atrativo para a população jovem e adulta, optando pelas oportunidades que as zonas urbanas do
litoral oferecem.
Deste modo, se nos censos de 2001 Trancoso ultrapassava a marca dos 10.000 habitantes, já nos de
2011 se registavam apenas cerca de 9815, estimando-se segundo dados Provisórios do INE que em 2016
existam cerca de 9209 indivíduos no concelho.
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População

Evolução da População Residente
Concelho de Trancoso 1981-2011
(Censos)
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Ano Censitário
Gráfico 1 – Evolução da População Residente – Trancoso 1981-2011
Fonte: INE – Censos da População 1981, 1991, 2001 e 2011

Na Beira Interior Norte, segundo censos 2011 do INE, o concelho de Trancoso é o 5º em população
residente, antecedido pelos concelhos da Guarda, Seia, Gouveia e Sabugal, com 9.484 residentes e tendo
uma percentagem de idosos de 30,0 % da população do concelho.
Também no período de 2011 a 2016 se verifica a tendência de decréscimo da população, sendo que, em
2016 a população do concelho era já inferior a 9300 indivíduos como se verifica no seguinte.

Evolução da População
9900
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9500
9400
9300
9200
9100
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8900
2011
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2013

2014

2015

2016

Gráfico 2 – Evolução da População Residente, por ano, dados do INE desde 2011.
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No Gráfico 3 é possível observar a evolução da população, mas por freguesia. Também aqui é evidente
o decréscimo populacional e, com exceção da freguesia de Reboleiro, em que cuja tendência de evolução
da população se revelou positiva para o período em análise, as demais freguesias apresentam
tendencialmente uma diminuição da sua população residente, corroborando, deste modo, com os dados
supramencionados referentes ao concelho.

Evolução da População Residente
Freguesias do Concelho de Trancoso - 1981-2011
2000
1800
1600

Populção

1400
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800
1981

600
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200
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0

2011

Aldeia Nova
Carnicães
Castanheira
Cogula
Cótimos
Feital
Fiães
Freches
Granja
Guilheiro
Moimentinha
Moreira de Rei
Palhais
Póvoa do Concelho
Reboleiro
Rio de Mel
Santa Maria
São Pedro
Sebadelhe da Serra
Souto Maior
Tamanhos
Terrenho
Torre do Terrenho
Torres
Valdujo
Vale do Seixo
Vila Franca das Naves
Vila Garcia
Vilares

400

Freguesias
Gráfico 3 - Evolução da População Residente Freguesias do Concelho de Trancoso - 1981-2011
Fonte: INE – Censos da População 1981, 1991, 2001 e 2011.

Um outro indicador da população que deverá ser tido em conta neste documento, dada a sua
importância para avaliar a estrutura da população do concelho é o Índice de Envelhecimento. Tal como
sucede na região à qual pertence, também Trancoso se depara com taxas de envelhecimento muito
elevadas e com tendência ascendente, tal como é dado verificar pelo Gráfico 3, que tem por base as
Estimativas Anuais da População Residente do INE – dados recolhidos no Portal PORDATA.
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Índice de Envelhecimento da População do Concelho
de Trancoso - 2001-2016
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Gráfico 4 - Índice de Envelhecimento da População do Concelho de Trancoso – 2001-2016
Fonte: PORDATA dados atualizados a 17/06/2017

O aumento considerável do Índice de Envelhecimento, tal como retratado pelo Gráfico acima, é bastante
demonstrativo da imagem de um concelho envelhecido, em perfeita harmonia com o padrão que se
verifica na região centro.
Este indicador é importante na medida que tem grande influência na vida social e económica e social de
um concelho, assim como no que respeita à sua própria sustentabilidade social.
A evolução do Índice de Envelhecimento no concelho conhece já entre o ano de 2001 e 2009 –
coincidente com um período temporal de 8 anos – um aumento considerável, que o rácio apresentado
em valores percentuais, se situa aproximadamente nos 50, porém é entre 2009 e 2016 – período
temporal de 7 anos – que o rácio percentual do envelhecimento conhece um aumento mais significativo
e deixa por demais evidente – na casa dos 100 pontos percentuais – a situação do envelhecimento no
concelho.
O envelhecimento do concelho é uma situação é verificável igualmente através da comparação entre o
Índice de Dependência de Idosos e o Índice de Dependência de Jovens, que evoluem de forma inversa,
ou seja, enquanto o primeiro evolui de forma positiva, ou seja aumenta, o segundo regista um
decréscimo gradual tendo em conta o período de observação dos dados – 2011-2016 (Gráfico 4).
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Índice de Dependência de Jovens vs Índice de
Dependência de Idosos
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Índice de dependência de jovens (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual
Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual
Gráfico 5 - Índice de Dependência de Jovens vs Índice de Dependência de Idosos - Município de Trancoso
Fonte: PORDATA dados atualizados a 15/06/2017

Este cenário tende a agravar-se, sobretudo quando analisamos as tendências no que ao Índice de
Dependência de Jovens diz respeito, uma vez que o decréscimo é bastante acentuado. Estes valores
evidenciam, naturalmente, um decréscimo do número de jovens no concelho, o que, em termos
demográficos, significa também um envelhecimento da pirâmide etária pela base.
Piramide etária 2011
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No que se refere à estrutura da população concelhia, é possível através da Pirâmide etária do Concelho
(Gráfico 6), segundo dados auferidos nos Censos de 2011, perceber que o envelhecimento da população
se regista quer pela base, o que traduz, como acima mencionado, numa diminuição do número de
crianças e jovens, quer pelo topo, como reflexo de um aumento considerável do número de idosos,
reflexo do aumento da esperança média de vida, evidente sobretudo nos grupos etários dos 60-64 anos
e o grupo dos 65-69 e deste para o grupo etário dos 70-74 anos.

Ano de 2016

53%

47%

Mulheres

Homens

Gráfico 7 - População residente por Sexo, 2011-2016

Através do seguinte gráfico poderemos verificar o decréscimo da população ativa do concelho de
Trancoso. Outro pormenor é que poderemos verificar através da pirâmide etária deste diagnóstico é o
facto da maior parte da população ativa se encontrar já acima dos 50 anos, confirmando o
envelhecimento da população.

Evolução da População em idade ativa
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Gráfico 8 - Dados: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas
anuais da população residente

Nota: A População compreendida entre as idades 15 e os 64 anos
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A relação entre a população jovem e a população com idade superior a 65 anos encontra-se numa
trajetória decrescente, mas paralela.

Relação entre a população <15 anos e >65 anos
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Gráfico 9 - Dados: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas
anuais da população residente

2.4. Rede de Acessibilidades
2.4.1. Rede Viária
A rede viária é uma área fundamental no desenvolvimento local da Autarquia, pois afeta o dia-a-dia dos
Munícipes e em função da política municipal adotada é essencial que o planeamento de novas vias ou
até de intervenções nas existentes seja coerente e eficaz.
No que respeita à rede viária do concelho de Trancoso, os principais eixos são o IP 2 e as EN 102, a EN
226 e a EN 229-1, que permitem a ligação regional do concelho.
No que ao IP2 diz respeito, trata-se do Itinerário Principal do Interior, idealizado para estabelecer ligação
entre norte e sul do país pelo interior, constitui um eixo viário de grande importância para este território
permitindo uma redução na distância tempo e estabelece ligação com a A25.
A EN 102, que integra a rede nacional de estradas de Portugal, liga Macedo de Cavaleiros a Celorico da
Beira, que continua a desempenhar um papel estruturante na rede viária municipal, ainda que com a
abertura do IP2, grande parte do tráfego tenha sido direcionado para esta infraestrutura.
Desempenhando uma importância igualmente estruturante, a EN 226, estabelece a ligação regional
entre Lamego e Pinhel, atravessando uma parte considerável do concelho.
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Assumem igual importância o conjunto de EM que permitem a ligação intra municipal, que são: EM582,
EM583, EM283, EM586, EM586-1, EM586-2, EM601, EM597, EM598, EM600, EM590, EM596, EM595,
EM591, EM595-1, EM591-1, EM581-1, EM581, EM581-2, EM580, EM592 e EM585. No conjunto, as EM
do concelho têm uma extensão de 111,6km.

Figura 2 - Mapa da Rede viária do Concelho de Trancoso - Mapa Infraestruturas de Portugal

2.4.2. Mobilidade
No que concerne à mobilidade, pode começar por se dizer que o Município é servido, em termos
ferroviários, pela linha da Beira Alta que faz ligação entre Lisboa e Vilar Formoso, através da estação de
Vila Franca das Naves.
No que refere aos transportes no concelho de Trancoso, salienta-se o reduzido número de trajetos
existentes, sendo que grande parte dos munícipes utilizam os transportes escolares, assegurados pela
Câmara Municipal que deslocam diariamente a todas as freguesias do concelho com vista ao transporte
dos alunos. Nos períodos de férias escolares, o transporte dos munícipes é assegurado apenas às sextasfeiras (dia de mercado) e ainda quando se realizam mercados anuais que não calhem numa sexta-feira.
Relativamente a outros percursos para outros pontos do país, temos a rede expresso que parte de
Bragança com destino a Lisboa, que funciona duas vezes por dia de segunda-feira a sábado.
O transporte para o estrangeiro é efetuado pela empresa InterNorte às terças-feiras e sábados.
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Desta forma, os munícipes utilizam carro próprio, o serviço de táxis existente nas freguesias onde
residem e ainda o SIM (Como mostra a Fig. 3 da pág. 22).

Freguesias

Numero de Táxis

União das Freguesias de Sebadelhe da Serra, Torre do Terrenho e
Terrenho

2

Aldeia Nova

1

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior

11

Valdujo

1

Póvoa do Concelho

1

Moreira de Rei

1

Guilheiro

1

União das Freguesias de Freches e Torres

1

Cótimos

1

União das Freguesias de Vila Garcia e Vale do Seixo

2

Cogula

1

União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital

9

União das Freguesias de Vilares e Carnicães

1

Total

33
Tabela 3- Táxis por Freguesia | Fonte: Câmara Municipal de Trancoso 2017

De forma a colmatar esta lacuna em termos de transportes, o Município de Trancoso e a Transdev,
estabeleceram uma parceria, lançando o projeto Trancoso SIM, com o principal objetivo de promover
uma mobilidade mais sustentável e adequada às necessidades das populações do concelho de Trancoso,
facto que vem minimizar alguns constrangimentos provocados pela falta de transportes.
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Figura 3 - Trajeto do SIM | Fonte: Câmara Municipal de Trancoso 2017

3 – Eixos de Intervenção
3.1. Eixo 1 - Ação Social
Em sentido lato, ação social é toda e qualquer ação que afeta a conduta de outros.
A ideia central é a existência de um sentido na ação, ou seja, ela realiza-se de uma parte (agente) para
outra e é determinada não só pelos resultados para quem a realiza, mas também pelos efeitos que pode
causar ao outro.
Assim, face às problemáticas /necessidades da comunidade, é importante rentabilizar recursos,
desenvolver sinergias, para de uma forma planificada, intervir socialmente melhorando a qualidade de
vida dos cidadãos.
É neste âmbito que no concelho de Trancoso surgem vários atores /medidas sociais.
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3.1.1. Respostas Sociais existentes no Concelho de Trancoso
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
São instituições constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propósito de
dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não
sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre outros, os
seguintes objetivos:






Apoio à família
Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou
diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho
Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de
medicina preventiva, curativa e de reabilitação
Educação e formação profissional dos cidadãos
Resolução dos problemas habitacionais das populações.

Neste âmbito, são desenvolvidas várias respostas sociais no Concelho:
Apoio a crianças e jovens:



Creche
Centro de atividade de Tempos Livres (CATL)

População adulta/pessoas idosas:




Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI - antigo Lar de Idosos)

As IPSS do Concelho estão próximas dos cidadãos e são uma referência no apoio social local.
Rede de Serviços e Equipamentos Sociais para Idosos no ano de 2015

Instituição

Freguesia

Centro Social Paroquial de Aldeia
Nova

Aldeia Nova

Santa Casa da Misericórdia
Centro de Solidariedade de Santo
André

Cogula
Cótimos

Resposta Social / Nº de Utentes
CD

ERI (LIR)

SAD

1

41

14

1

16

6

-

-

30
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Associação de Solidariedade Social
de Guilheiro
Associação dos Naturais de Amigos
de Moimentinha
Santa Casa da Misericórdia de
Trancoso
Liga dos Melhoramentos da
Freguesia do Reboleiro
Associação Cultural e Recreativa da
Freguesia de Rio de Mel
Santa Casa da Misericórdia de
Trancoso
Centro Cultural e Recreativo da
Torre do Terrenho
Santa Casa da Misericórdia de
Trancoso
Santa Casa da Misericórdia de
Trancoso

Guilheiro

5

-

12

Moimentinha

10

-

20

-

-

15

Reboleiro

-

100

45

Rio de Mel

5

-

22

10

-

19

U. F. Torre do Terrenho,
Sebadelhe da Serra e
Terrenho

10

-

20

U.F. de Trancoso (São
Pedro e Santa Maria) e
Souto Maior

5

Moreira de Rei

U. F. de Freches e Torres

1

5
54
19
13

Centro Social e Paroquial de Fiães
Centro Social e Paroquial de Vila
Franca das Naves
Os Carnicenses – Associação para o
Desenvolvimento Social e Cultural

1

42

U. F. de Vila Franca das
Naves e Feital
U. F. de Vilares e
Carnicães

9

-

20

-

27

-

-

21

22

Tabela 4 - Rede de Serviços e Equipamentos Sociais para idosos (2015)
PI51.01.2018Trancoso (Guarda) Nota: Não estão disponíveis os dados de 2016/2017

No concelho de Trancoso, concretamente, na freguesia de Vila Franca das Naves, existe ainda uma ERPI,
estabelecimento lucrativo, pertencente à entidade “Residência Sénior Liatris, Lda., designada Casa de
Repouso “A Albergaria”, com capacidade para 33 utentes.
Rede de Serviços e Equipamentos Sociais, Infância e Juventude
Instituição

Agrupamento de Escolas
de Trancoso

Centro Social Paroquial
de Trancoso

Freguesia
Cogula
Palhais
Reboleiro
Rio de Mel
U. F. de Freches e Torres
U.F. de Trancoso (São Pedro e
Santa Maria) e Souto Maior
U.F. de Vila Franca das Naves e
Feital
U. F. de Trancoso (São Pedro e
Santa Maria) e Souto Maior

Resposta Social / Nº Utentes
Creche
EEPE
CATL
-

8
6
4
3
8

-

-

47

-

-

34

-

-

-

30
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Centro Social e
Paroquial de Vila Franca
das Naves
Liga de Melhoramentos
da Freguesia do
Reboleiro
Santa Casa da
Misericórdia de
Trancoso

U. F. de Vila Franca das Naves e
Feital
Reboleiro
U. F. de Trancoso (São Pedro e
Santa Maria) e Souto Maior

22

-

-

-

-

10

52

58

-

Tabela 5 - Rede de Serviços e Equipamentos Sociais, Infância e Juventude
Fonte: ISS, IP\ Gabinete de Planeamento e Estratégia
PI51.01.2018Trancoso (Guarda) Nota: Não estão disponíveis os dados de 2016/2017

Importa referir, que relativamente às Tabelas 4 e 5, os dados apresentados reportam à capacidade do
acordo.

3.1.2. Rendimento Social de Inserção (RSI)
É um apoio que se destina a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema,
sendo constituído por:



Uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas,
Um programa de inserção que integra um contrato (conjunto de ações estabelecido de
acordo com as características e condições do agregado familiar do requerente da prestação),
visando uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos seus membros.

Rendimento Social de Inserção
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Gráfico 10 - Nº de Beneficiários com processamento RSI por ano
Dados: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS\RSI)
PI51.01.2018Trancoso

Beneficiário com Planos/Contratos de Inserção que frequentaram ações de inserção, por áreas de
inserção
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Distribuição dos beneficiários por Áreas de Inserção

Acomp. Psico-Social

Ativ. Socialmente Úteis

Educação

Emprego

Formação Profissional

Habitação

Respostas Sociais para Crianças e Jovens

Respostas Sociais para as Pessoas idosas

Respostas Sociais para as Pessoas Idosas

Saude

Outro
Gráfico 11 - Distribuição dos beneficiários por Áreas de Inserção
Gráfico nº 11 Dados: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS\RSI) PI51.01.2018Trancoso

3.1.3. Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC)
O Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciados (FEAC), criado pelo Regulamento (UE) n.º
223/2014, de 11 de março de 2014, visa promover e reforçar a coesão social, através da atenuação da
privação material e alimentar grave, com o intuito de proporcionar uma perspetiva de vida mais
condigna às pessoas com maiores níveis de carência. A Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho, alterada
pela Portaria n.º 51/2017, de 2 de fevereiro, estabelece o modelo de governação próprio do FEAC e a
regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).
No âmbito do POAPMC são financiadas ações de aquisição, transporte e armazenagem de géneros
alimentares, de distribuição de géneros alimentares e de medidas de acompanhamento, com vista à
inclusão social das pessoas mais carenciadas, sendo o montante a receber por cada entidade
proporcional à quantidade de produtos que distribui.
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Numero de elementos das familias beneficiárias do FEAC

Elementos da
Família

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gráfico 12 - Nº de Famílias beneficiárias Diretas do FEAC por dimensão da Família por ano
Gráfico nº 12 Dados: II, IP\DAG\Refª 17135
PI51.01.2018Trancoso

Caraterização a nível concelhio dos beneficiários das entidades mediadoras FEAC por ano. Este
apuramento exclui as instituições que são beneficiárias diretas, cujos utentes das respostas sociais são,
em consequência, beneficiários do FEAC.
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Gráfico 13 - Total de Beneficiários - FEAC
. * Em 2016 não houve FEAC Dados: II, IP\DAG\Refª17135 PI51.01.2018Trancoso

27

3.1.4. Cantina Social
Esta resposta insere-se num conjunto de serviços ou equipamentos sociais que têm como objetivos
ajudar as pessoas e famílias mais carenciadas.
A cantina social tem como objetivos:


Garantir alimentação à população carenciada;



Promover a autoestima através da prática de hábitos de higiene;



Sempre que seja necessário, encaminhar para outros serviços.

No concelho de Trancoso, existe um protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia, inicialmente
para 65 refeições, mas que atualmente é de 45 refeições, em função da frequência da mesma.

Cantinas Sociais
1500
1000
500
0
2014

2015
refeiçoes
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2017

utentes

Gráfico 14 - Cantinas Sociais
Dados: Sistema de Estatística da Segurança Social (SESS) - PI51.01.2018Trancoso

3.1.5. Proteção Familiar – Bonificação por Deficiência
Conceito: “Prestação pecuniária mensal que acresce ao abono de família para crianças e jovens,
atribuída quando por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida, de estrutura ou função
psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica, a criança ou jovem, necessite de apoio pedagógico ou
terapêutico”.
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Gráfico 15 - Beneficiários com processamento de bonificação por deficiência, por ano de referência
Dados: Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS)

A problemática tem alguma relevância no concelho de Trancoso, sendo de assinalar 70 Beneficiários
de bonificação por deficiência (2017).

3.1.6. Prestações de Desemprego
Beneficiários com processamento de prestações de desemprego, por ano de processamento.
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Gráfico 16 - Beneficiários com Prestação de Desemprego
Dados: Sistema de Estatística da Segurança Social (SESS)- PI51.01.2018Trancoso

Da observação do gráfico verifica-se um crescimento do número de beneficiário com prestação, até
2013, e atualmente um ligeiro decréscimo até 2017.
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3.1.7. Habitação
A habitação é um dos domínios que se encontra consagrado no Artº 65º da Constituição da Republica
Portuguesa, que refere que “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão
adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade
familiar”.
No que refere ao alojamento da população do concelho de Trancoso, importa salientar a desertificação
das aldeias do concelho, cada vez mais despovoadas, o número de casas abandonadas e em estado de
alguma degradação é cada vez maior, atendendo ao facto dos seus proprietários serem integrados em
Residências para pessoas idosas, e ainda fatores migratórios poderão ser causas desta desertificação.
Parque Habitacional de Trancoso
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº Edifícios

7795

7862

7904

7931

7944

7948

7953

7959

Tabela 6- Parque Habitacional de Trancoso 2009 – 2016
Fonte: IV e V Recenseamento Geral da Habitação-INE 2016Última atualização destes dados: 17 de julho de 2017

O edificado existente do concelho, na sua maioria, tem mais de 35 anos, demonstrando a necessidade
de realização de obras de valorização e/ou conservação. Em 2011, existiam 1293 edifícios na cidade de
Trancoso, um número pouco significativo, uma vez que, nos anos 70 e 80 foram construídos 1520
alojamentos.
Número de Alojamentos Familiares Clássicos
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº
8305
Alojamentos

8313

8355

8382

8406

8410

8415

8421

Tabela 7- Nº Alojamentos Familiares Clássicos 2009 – 2016
Fonte: IV e V Recenseamento Feral da Habitação-INE 2016

Última atualização destes dados: 17 de julho de 2017

Relativamente aos alojamentos familiares clássicos, de residência permanente, há a destacar um
aumento de 24 alojamentos no ano de 2013 relativamente a 2012, sendo que desde 2014 até 2016,
esse aumento dá uma média de 6 alojamentos por ano.
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3.1.7.1. Condições Habitacionais
De acordo com um estudo efetuado em 2016, denominado “Projeto Famílias Carenciadas”, existem
ainda alojamentos que não possuem instalações sanitárias, como se pode verificar no seguinte gráfico.

Gráfico 17 - Instalações Sanitárias

Fonte: “Projeto Famílias Carenciadas” -CMT-2016” – Instalações Sanitárias

A melhoria das condições habitacionais do concelho de Trancoso continua a ser uma preocupação do
Município, sendo considerada fundamental no combate à pobreza e exclusão social.
Neste sentido, e com vista a minimizar problemas de carater social no âmbito da habitação, foi
implementado no ano de 2010, o Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de
Munícipes Carenciados, que visa essencialmente apoiar indivíduos e/ou agregados familiares em
situação de carência económico-social comprovada.
O apoio concedido pelo Município destina-se à realização de pequenas obras que sejam consideradas
fundamentais para a satisfação das necessidades básicas de habitabilidade.

3.1.8. CPCJ de Trancoso
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Trancoso é uma instituição oficial, não judiciaria,
constituída de acordo com a Lei Nº 147/99, de 1 de setembro, recentemente alterada pela Lei nº
142/2015 de 8 de setembro, que visa promover os direitos da criança e do jovem até aos 18 anos, e
prevenir ou pôr termo a situações que afetem a sua segurança, saúde, formação, educação e/ou
desenvolvimento.
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A CPCJ de Trancoso foi instaurada a 1 de julho de 2003, ao abrigo da Portaria de instalação nº 994
publicada em D.R. nº 214 I Série B de 16 de setembro. Nesta CPCJ, fazem parte representantes de vários
serviços e instituições pertencentes ao concelho de Trancoso, oficiais e também particulares que
articulam entre si formas de resolução para as situações de perigo em que a criança ou jovem se
encontre.
As Comissões de Proteção de Crianças e jovens deliberam com imparcialidade e independência,
tomando medidas de Promoção e Proteção, que visam afastar o perigo em que a criança ou jovem se
encontra. Estas medidas de Promoção e Proteção tentam proporcionar à criança ou jovem, condições
que permitam promover a sua segurança, formação, educação, bem-estar, saúde e o seu
desenvolvimento integral.
As Comissões de proteção de Crianças e Jovens funcionam em duas modalidades: Alargada e Restrita.
A Comissão na Modalidade Alargada funciona em plenário, é composta por várias entidades com
conhecimentos na área da infância e juventude, competindo-lhe desenvolver ações de promoção dos
direitos e de prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, art.º 18.º, n.º 1 da Lei 147/99 de
1 de setembro, alterada pela Lei nº 142/2015 de 8 de setembro.
A Comissão na Modalidade Restrita, é composta por uma equipa multidisciplinar, tendo como
competência, intervir nas situações em que a criança ou jovem está em perigo, art.º 21.º, n.º 1 da Lei
147/99 de 1 de setembro., alterada pela Lei nº 142/2015 de 8 de setembro.
De acordo com o numero 2 do art. 3º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro, alterada pela Lei nº 142/2015
de 8 de setembro, a Criança ou Jovem está em perigo quando:



Está abandonada ou vive entregue a si própria;



Sofre maus-tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;



Não recebe os cuidados ou a afeição, adequados à sua idade e situação pessoal;



É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e
situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;



Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a
segurança ou o seu equilíbrio emocional;



Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem
gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que
os pais, o representem legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponha de modo
adequado a remover essa situação.
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Total de processos Crianças /jovens abrangidos
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Gráfico 18 - Total de processos Crianças /jovens abrangidos
Fonte: CPCJ de Trancoso 2017

3.2 Eixo II - Educação
No concelho é prestado um serviço de educação que engloba o ensino público e o ensino privado.

3.2.1. Agrupamento de Escolas de Trancoso
O Agrupamento de Escolas de Trancoso (AET) tem como oferta educativa a educação pré-escolar, 1.º,
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário regular. Estruturados de acordo com as matrizes
curricular/disciplinares do Ministério da Educação (ME), sendo que, no ensino secundário oferece o
curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologia, o curso científico-humanístico de Ciências Sócio
Económicas e o curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades.
Face à realidade da comunidade educativa em que o AET se integra, a oferta curricular de âmbito
profissional encontra-se comprometida por défice de alunos. Contudo, é intenção do AET criar as
condições necessárias para que outras ofertas curriculares possam ser novamente oferecidas,
nomeadamente, percursos curriculares adaptados.
Paralelamente à oferta educativa formal do AET, este, oferece um conjunto significativo de atividades
extracurriculares que, no seu conjunto, contribuem para o desenvolvimento global dos alunos
valorizando e promovendo os seus comportamentos e atitudes assertivas no âmbito escolar e no
relacionamento social, proporcionando a sua formação integral. Destacam-se para além das
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proporcionadas no âmbito do Plano de Estudo Orientado, as atividades lúdicas expressivas, o ensino da
música e atividades desportivas/desporto escolar.

Estabelecimento
de Ensino

Estabelecimentos de educação e ensino público no ano letivo 2017/2018

TOTAL

Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclo

Secundário

JI Cogula
JI Freches
JI Palhais
JI Reboleiro
JI Rio de Mel
JI Trancoso
JI Vila Franca Naves
7

EB1 Cogula
EB1 Freches
EB1 Palhais
EB Trancoso
EB Vila Franca Naves

EB Trancoso
EB Vila Franca Naves
ES/3 Trancoso (1)

ES/3 Trancoso

5

3

1

Tabela 8- Estabelecimentos de educação e ensino público
Jl (Jardim de Infância); EB (Ensino Básico); ES (Ensino Secundário)
(1) Escola Secundária com 3.º Ciclo
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

Da observação da Tabela 8, verifica-se que no ano letivo 2017/2018, no concelho de Trancoso, apenas
33,3% das freguesias tem jardim-de-infância e 23,8%, escola básica do 1.º ciclo.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Pré-Escolar
2010/11

1.º Ciclo
2011/12

2012/13

2.º ciclo
2013/14

3.º ciclo
2014/15

Secundário
2015/16

2016/17

Total
2017/18

Gráfico 19 - Evolução do número de alunos matriculados no AET
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

O gráfico 19 representa a evolução da frequência de alunos nos estabelecimentos de educação e ensino
público do concelho de Trancoso entre os anos letivos de 2010/11 a 2017/18. De acordo com o mesmo,
verifica-se um decréscimo progressivo no total de alunos matriculados, com uma quebra mais acentuada
no último ano letivo.
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Ano letivo

Ciclo
Pré-Escolar
1.º Ciclo
2.º ciclo
3.º ciclo

Secundário

Regular
PIEF
CEF
Vocacional
Regular
Profissional
Total de alunos

2010/11
187
327
192
250
28
17
218
59

1278

2011/12
149
330
177
258
33
8
211
48

2012/13
135
326
162
287
15
185
35

2013/14
150
305
178
245
21
193
12

2014/15
125
288
192
232
17
177
-

2015/16
116
276
174
225
200
-

2016/17
119
240
146
274
168
--

2017/18
91
220
136
247
22
148
-

1214

1145

1104

1031

991

947

864

Tabela 9 - Evolução do número de alunos matriculados
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

Através da análise da Tabela 9, verifica-se uma diminuição gradual do número de alunos matriculados
no ensino público. Se considerarmos os dados dos anos letivos 2010/11 e 2017/2018, verifica-se um
decrescimento de 30,4% dos alunos. Esta tendência regressiva verifica-se em todos os níveis de ensino,
com uma maior incidência na educação pré-escolar (51,4%), seguido pelo ensino secundário (46,6%), 1.º
ciclo (32,8%), 2.º ciclo (29,2%) e 3.º ciclo (8,8%).
Oferta Formativa
Ano letivo

Ciclo
Regul
PIEF
3.º ciclo
CEF
Vocacional
Total de alunos
Regular
Secundário
Profissional
Total de alunos

2010/11
250
28
17
295
218
59
277

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
258
287
245
232
33
15
8
21
17
299
302
266
249
211
185
193
177
48
35
12
259
220
205
177
Tabela 10 - Oferta formativa
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

2015/16
225
225
200
200

2016/17
274
274
168
168

2017/18
247
22
269
148
148

No que se refere à oferta educativa e formativa, verifica-se uma maior adesão na oferta educativa. A
reduzida incidência nos cursos profissionais é devido ao número insuficiente de alunos para a abertura
dos mesmos e à proximidade da Escola Profissional de Trancoso.
Número de alunos com NEE

Ano letivo
N.º de alunos
Valor percentual

2010/11

2011/12
-

59
4,6%

2012/13
91
7,9%

2013/14
87
9.1%

2014/15
91
8.8%

2015/16
99
10.2%

2016/17
99
10.2%

2017/18
99
10.2%
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Tabela 11 - Evolução do número de alunos com NEE
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

Conforme se verifica, o número de alunos com necessidades educativas especiais cresceu até 2015/16
e manteve os valores nos últimos 3 anos, num valor percentual de 10,2% do universo dos alunos do AET.
Tendo como referência o ano letivo 2017/18, apresentam-se alguns dados que caracterizam os
estabelecimentos de educação e ensino, assim como a população escolar a frequentar o ensino público
do concelho de Trancoso.

Salas de
atividades com
computadores

N.º de crianças com
AAAF

N.º de crianças com
serviço de almoço

Espaço exterior

N.º de crianças/sala

N.º de salas c/
turma

N.º de educadores

Frequência

ensino

Matrículas

Capacidade

Estabelecimento de

Taxa de ocupação (1)

Educação Pré-escolar

N.º
Net
25
4
3
16%
1
1
3 sim
3
3
1
1
25
4
4
16%
1
1
4 sim
4
4
25
5
2
20%
1
1
2 sim
2
2
1
25
5
5
20%
1
1
5 sim
3
3
1
1
25
5
5
20%
1
1
5 sim
2
5
1
55
47
43
89%
3
3
14+14+15 sim
29
31
1
1
50
29
29
58%
3(2)
2
14+15 sim
29
29
2
2
Tabela 12 - Educação Pré-escolar - Caracterização no ano letivo 2017/18
(1) Taxa de ocupação = à relação entre a capacidade e a frequência, (2) 1 educadora de infância em apoio pedagógico
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

JI Cogula
JI Freches
JI Palhais
JI Reboleiro
JI Rio de Mel
JI Trancoso
JI Vila Franca das Naves

Da análise da Tabela 12, verifica-se que 71% dos jardins-de-infância têm uma taxa de ocupação igual ou
inferior a 20%.
Em todos os JI´s existe serviço de almoço, fornecido da seguinte forma:
 Nos JI’s de Cogula, Freches, Palhais e Reboleiro, pela Empresa Municipal ENCANTA e servido nas
instalações de cada um dos estabelecimentos de ensino;


No JI de Rio de Mel, pela cantina do Centro Social de Rio de Mel e servido na mesma;



No JI de Trancoso - salas n.º 1 e 3, pela Empresa Municipal ENCANTA e servido na cantina da
Escola Profissional de Trancoso;



No JI de Trancoso - sala n.º 2, pela cantina da EB de Trancoso e servido na mesma;



No JI de Vila Franca das Naves, pela cantina do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves
e servido na mesma.
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Constata-se que todos os jardins-de-infância têm serviço de almoço e AAAF (Atividades de Atendimento
e Apoio à Família), assim como as escolas do 1.º Ciclo.

Salas de aulas com
computadores

N.º de alunos com AEC

N.º de alunos com supl.
alimentar

N.º de alunos com auxílios
económicos

N.º de alunos com serviço
de almoço

Espaço exterior

8
7
3
146
56

N.º de salas com turma

50
50
25
250
75

N.º de professores
titulares + outros(2)

Frequência

ensino

Capacidade

Estabelecimento de

Taxa de ocupação (1)

Escolas com 1.º Ciclo do Ensino Básico

N.º
Net
16%
1
1
Sim
8
8
1
sim
14%
1
1
Sim
7
7
1
sim
12%
1
1
Sim
3
138
10
3
1
sim
58,4%
8+5
8
Sim
140
126
8
sim
74,7%
3+2
3
Sim
54
54
3
sim
Tabela 13 - Escolas com 1.º Ciclo do Ensino Básico
Caracterização no ano letivo 2017/18
(1) Taxa de ocupação = à relação entre a capacidade e a frequência
(2) Professores do 1.º CEB em apoio pedagógico e/ou atividades letivas (não se incluem os professores das AEC, Educação Especial e
Terapeutas)
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso
EB1 Cogula
EB1 Freches
EB1 Palhais
EB1 Trancoso
EB Vila Franca Naves

Da análise da Tabela 13, verifica-se que 60% das escolas do 1.º CEB têm uma taxa de ocupação inferior
a 16%.
Também nas EB1´s há serviço de almoço, fornecido da seguinte forma:


Nas EB1’s de Cogula, Freches e Palhais, pela empresa do Município, ENCANTA e servido nas
instalações de cada um dos estabelecimentos de ensino, à exceção de Freches em que é
servido num espaço da Junta de Freguesia, contínuo ao JI de Freches;



Ao 1.º CEB da EB de Trancoso, pela cantina da EB de Trancoso e servido no edifício do 1.º Ciclo
da mesma escola;



Aos alunos do 1.º Ciclo da EB de Vila Franca das Naves, pela cantina da escola.
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EB de Vila Franca Naves
ES/3 Trancoso

3.º

2.º

3.º

2.º

3.º

2.º

3.º

104
3
3
20
28
49
2
3
87 179
47
3
Tabela 14 - Escolas com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
Caracterização no ano letivo 2017/18
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso
Variável

112
24

N.º de alunos com
supl. alimentar
2.º
14

3.º
24

Salas de aulas com
computadores

2.º
EB de Trancoso

N.º de alunos com
auxílios económicos

ensino

N.º de alunos/sala

N.º de professores

Frequência

Estabelecimento de

N.º de salas c/ turma

Escolas com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

Todas
Todas
Todas

148

19

7

72

3

Salas de aulas
com
computador

N.º de alunos com
supl. alimentar

ES/3 Trancoso

N.º de alunos com
auxílios
económicos

ensino

N.º de salas c/
turma

Frequência

Estabelecimento de

N.º de professores

Escola do Ensino Secundário

N.º

Net

Todas

sim

Tabela 15 - Escola do Ensino Secundário
Caracterização no ano letivo 2017/18
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso

Indicadores de escolaridade
Considerando como referência o ano letivo 2016/17, apresentam-se algumas taxas de escolarização da
população do concelho de Trancoso com o objetivo de se verificar a percentagem de crianças que
frequentam a educação pré-escolar, o nível de conclusão da escolaridade obrigatória, o grau de
abandono escolar e a saída antecipada da escola / ensino, no concelho.
Ensino
Pré-Escolar
Básico
Secundário

Taxa de sucesso
Unidade Orgânica (UO)
Nacional
100,00%
99,98%
91,41%
93,69%
87,12%
83,80%
Tabela 16 - Indicadores de escolaridade
Taxas de sucesso escolar no AET em 2016/2017
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso
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1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário
TOTAL

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
10º Ano
11º Ano
12º Ano

44
54
73

3

72

6

60

106

1
2

66
82
80

28
10

1
65

41
63

1

7

5
1

2
2
38
15
1
509
53
229
23
4
22
1
Tabela 17 - Transição / Conclusão - Ano letivo 2016/2017
Fonte: Agrupamento de Escolas de Trancoso
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Total

9
4
1

Em Procº
Avaliativo

4

Excluído por
Faltas

Transferido

Pré-Escolar

Anulou
Matricula

Não
Concluiu

Concluiu

Não
Transitou

Ano

Transitou

Ensino

119
48
58
73
61
80
66
110
92
72
48
66
54
947

Quanto à educação pré-escolar, 119 crianças frequentavam jardins-de-infância do AET, tendo todas
transitado ao 1.º Ciclo. De acordo com a tabela que se apresenta como referência, num universo de 947
alunos, não transitaram 23 alunos e 22 alunos fizeram o pedido de transferência de matrícula para
outras regiões do país e para o estrangeiro.
Quanto à saída precoce do ensino, em geral, o concelho de Trancoso apresenta uma percentagem de
apenas 0,87%. O abandono escolar no concelho, é pouco expressivo e a rede escolar em funcionamento,
responde às necessidades da população escolar prestando, as escolas do AET, um serviço educativo de
qualidade e que se traduz nas taxas de sucesso escolar que se apresentam.
Para que a educação e formação dos alunos ocorra na sua plenitude, o AET procura expandir a rede de
protocolos com empresas externas para a formação em contexto de trabalho, quando consegue alunos
suficientes para a abertura de cursos profissionais.
Neste âmbito, no seu âmbito territorial, estabelece parcerias e protocolos com instituições e entidades
diversas, assumindo uma atitude proactiva e visando a melhoria das aprendizagens dos alunos e a
rentabilização de recursos humanos e materiais: C.M.T; Juntas de Freguesia; G.N.R; C.P.C.J.; Associações
de Bombeiros Voluntários; A.C.R.T; Cooperativa Bandarra; Associação de Proteção e Amigos da
Natureza; Associação ARA; Centro de Saúde, empresas…. São muitas das entidades com as quais o
Agrupamento partilha experiências e trabalho.
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Ação Social Escolar (ASE)
A Ação Social Escolar tem que agir de acordo com a realidade da comunidade. O AET criou várias
modalidades de apoio educativo para reforçar as aprendizagens dos alunos, contribuindo para o seu
sucesso escolar e para a superação de obstáculos e dificuldades na sua vida. O AET tem medidas de
combate à exclusão social e de promoção da igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso
escolares.
Tendo como referência o ano letivo 2017/18, o AET atribuiu comparticipações em espécie ou de
natureza pecuniária (em função das condições económicas apresentadas pelos agregados familiares dos
alunos) como apoio alimentar (refeições escolares, suplementos alimentares); auxílios económicos para
livros e material escolar; atividades de complemento curricular; seguro escolar; bolsas de mérito a
alunos carenciados matriculados no ensino secundário e leite escolar. As respetivas candidaturas
realizam-se no início de cada ano letivo.

3.2.2. Escola Profissional de Trancoso
Criado para melhorar os níveis de qualificação dos portugueses e combater o insucesso escolar, o ensino
profissional proporciona o desenvolvimento humano global e integral do indivíduo e a sua inserção na
sociedade e no mercado de trabalho.
A Escola Profissional de Trancoso (EPT) foi criada em 1989, sendo uma das primeiras Escolas Profissionais do país.
tendo iniciado a sua atividade com 89 alunos, distribuídos por 3 cursos, nomeadamente Técnico de Contabilidade,
Técnico de Gestão Agrícola e Técnico de Mecânica/Frio e Climatização.

Esta escola teve um grande impacto no concelho de Trancoso, diversificando as suas ofertas
formativas e contribuindo para o desenvolvimento da região.

Alunos na Escola Profissional de Trancoso
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0

Gráfico 20 - Evolução do número de alunos por ano na Escola Profissional
Fonte: Escola Profissional de Trancoso 2018
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Em 2006, a EPT contava já com 350 alunos matriculados, sendo que a mesma foi conhecida como CRVCC
(Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências). Contudo, no decorrer dos anos
a EPT foi perdendo alunos, tendo no ano de 2011/2013 tido uma descida significativa dos mesmos.
No ano de 2014/2015 o numero de alunos volta a subir consideravelmente para 197 alunos, descendo
para 186 em 2015/2016. No ano de 2016/2017 verifica-se um aumento de 40 alunos.
Cursos



Técnico de Turismo



Técnico de Energias Renováveis



Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas



Técnico Gestão de Equipamentos Informáticos



Técnico de Informática de Gestão



Técnico de Instalações Elétricas



Técnico de manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel



Técnico de Mecatrónica Automóvel



Técnico Comercial



Técnico de Comercio
Diagnóstico – Pontos sensíveis

Oportunidades

Aumento da escolaridade obrigatória para 12 anos;
Reconhecimento da escola enquanto entidade formadora de
jovens para a vida ativa;
Alimentação e transportes gratuitos;
Qualidade dos equipamentos e materiais nos laboratórios e
oficinas;
Valorização do ensino profissional no âmbito da estratégia do
Programa Operacional Capital Humano (POCH) – Portugal;
Estabelecimento de inúmeras parcerias e protocolos com
empresas da região fortalecendo a ligação com o tecido
empresarial

Pontos Fortes

Ameaças

Decréscimo demográfico;
Fraca taxa de conclusão;
Aumento da emigração;
Contexto sócio económico do
país

Pontos fracos
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Infraestruturas da Escola;
Recursos Humanos qualificados;
Equipamentos e recursos físicos ajustados aos cursos;
Participação dos alunos em eventos lúdicos e culturais na
comunidade local e regional

Taxa de aproveitamento
reduzida em algumas
disciplinas;
Elevada taxa de abandono
escolar

Tabela 18 - Diagnóstico – Pontos sensíveis
Fonte: Escola Profissional de Trancoso 2017

3.3 Eixo III - Emprego e Formação Profissional /Atividades económicas
Emprego e Formação Profissional
As medidas de emprego e formação profissional são importantes para o reforço da qualificação,
enquadrando-se no novo modelo de crescimento, baseado na inovação e no conhecimento, assegurado
pela definição de prioridades e estratégias de princípios estruturantes, designadamente a promoção da
qualificação dos portugueses, desenvolvendo e estimulando o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a
inovação, a educação e a cultura como principal garantia do desenvolvimento do país e aumento da sua
competitividade.
Devem, por isso, assegurar-se as condições de adaptabilidade das empresas e dos trabalhadores e uma
maior capacidade de resposta às transformações sociais e às exigências acrescidas na qualidade de
prestação de bens e serviços públicos.
Apesar do esforço que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos para a qualificação da
população em todos os níveis de ensino e de formação, Portugal, e nomeadamente o concelho de
Trancoso constata-se, ainda, com um conjunto de debilidades no âmbito do sistema de emprego, não
só no que respeita aos níveis de habilitação escolar e de qualificação da mão-de-obra, mas também em
aspetos relacionados com o perfil do sistema produtivo, onde persistem, ainda, setores com
necessidades de inovação, atendendo ao mercado de emprego global e cada vez mais competitivo.
De referir também, que o desajustamento entre as competências oferecidas e as procuradas ainda
persiste, sendo que o desemprego atinge com elevada incidência os trabalhadores menos qualificados.
Qualificação
Num mundo cada vez mais exigente face às práticas educativas e à valorização curricular no mercado de
trabalho, torna-se pertinente a reflexão acerca da necessidade crescente demonstrada pela população
adulta em atualizar os seus conhecimentos e ver formalmente reconhecidas as competências adquiridas
ao longo da sua vida.
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Atendendo à baixa escolaridade da população, à fraca especialização profissional e às exigências do
mercado de trabalho, é importante o encaminhamento da população desempregada e/ou à procura de
primeiro emprego para ações de formação profissional no sentido de aumentarem as suas qualificações,
escolar e profissional, contribuindo assim para melhorar substancialmente as suas condições de
empregabilidade. Sendo a maioria dos candidatos inscritos no Serviço de Emprego de Pinhel, adultos, as
entidades formadoras com intervenção no concelho de Trancoso, têm realizado diversas ações no
âmbito da Educação e Formação de Adultos, Formações Modulares, Formação Vida Ativa.
Educação e Formação de Adultos
Os cursos de Educação e Formação de adultos são uma oferta formativa que pretende elevar as suas
qualificações e organizam-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. Estes cursos
desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação e, sempre que tal se revele adequado ao perfil
e história de vida dos adultos, apenas de habilitação escolar.
Destinam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e que pretendam completar o 4º, 6º, 9º ou
12º ano de escolaridade e desejam obter uma qualificação profissional de nível 1, 2 ou 3. Apenas os
candidatos com idade igual ou superior a 23 anos podem frequentar um curso EFA de nível secundário.
Formação Modular
As formações modulares estão integradas no âmbito da formação contínua de ativos com idade igual ou
superior a 18 anos, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de
trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário.
Vida Ativa
A modalidade de intervenção Vida Ativa destina-se a desempregados, jovens e adultos, subsidiados ou
não, registados nos Centros do IEFP, independentemente das habilitações escolares. Esta medida
pretende que os desempregados se integrem de forma mais célere em ações de formação de curta
duração, com vista a adquirir competências relevantes para o mercado de trabalho.
Centro Qualifica
Centro Qualifica faz Informação, Diagnóstico, Orientação Profissional, Encaminhamentos para cursos de
formação, RVCC, Reconhecimento Validação e Certificação de Competências Escolares e profissionais.
Os Centros Qualifica são estruturas do SNQ (Sistema Nacional de Qualificações) que pretendem
revitalizar a educação e formação de adultos, pela interligação entre a formação, a qualificação
profissional e o emprego, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
O Centro Qualifica, tem como função:
43




Apoiar os candidatos na identificação de respostas educativas e formativas adequadas ao seu
perfil tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho;
Desenvolver processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC)
de âmbito escolar, escolar e profissional (dupla certificação) e apenas profissional.

Destinatários
 Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades de aquisição e reforço de
conhecimentos e competências;
 Jovens que não se encontrem a estudar nem a trabalhar e que não estejam inseridos no
mercado de trabalho.

3.3.1. Emprego
Evolução do Desemprego 2009-2017:
No período de 2009 a 2017, podemos constatar que no desemprego registado, por género, o número
de desempregados do género feminino é sempre superior ao do género masculino, com exceção dos
anos de 2013 e 2014.

Desemprego, por género
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Gráfico 21 - Desemprego por género
Fonte: IEFP

Já no que diz respeito ao desemprego, por tempo de inscrição, o número de desempregados inscritos
há mais de 1 ano, foi sempre superior ao numero de desempregados com menos de 1 ano de inscrição.

44

Desemprego, por tempo de inscrição
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Gráfico 22 - Desemprego, por tempo de inscrição
Fonte IEFP

Quanto ao desemprego, por situação face à procura de emprego, o número de desempregados, em
situação de 1º emprego, tem-se mantido constante, ao longo dos anos analisados, como podemos ver
no gráfico. No que diz respeito, ao número de desempregados à procura de novo emprego, este tem
sofrido algumas oscilações, sendo que a mais evidente, foi no ano de 2012.
É ainda de salientar que o desemprego registado no concelho de Trancoso, disparou nos anos de 2012
a 2014, tal como aconteceu a nível nacional e devido a toda a conjuntura que se viveu à data, no entanto,
temos vindo a assistir a uma queda dos valores de desemprego desde 2015.

Desemprego, situação face à procura de emprego
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Gráfico 23 - Desemprego, situação face à procura de emprego
Gráfico nº23 Fonte IEFP

45

No final do mês de dezembro de 2017, o concelho de Trancoso registava um total de 264 desempregados
registados no Serviço de Emprego de Pinhel. À semelhança da situação nacional, também no concelho
de Trancoso se registou uma ligeira diminuição do número de desempregados inscritos, face ao mês
homólogo, como se pode perceber pela tabela em baixo. O concelho de Trancoso, quanto ao número
de desempregados inscritos por Género, traduz-se na seguinte representação gráfica:

Desempregados Trancoso

49%
51%

Homens

Mulheres

Gráfico 24 - Desempregados por género
Fonte IEFP Fonte: IEFP

Os desempregados inscritos são maioritariamente mulheres, 51%, estando o grupo dos homens
representado por 49%, a distribuição encontra-se assim bastante equilibrada.
Parece-nos ainda importante, realçar os dados relativamente, ao tempo de inscrição dos
desempregados, à sua situação face ao emprego, aos grupos etários e aos níveis de escolaridade em
dezembro de 2017 (últimos dados disponíveis pelo IEFP), comparativamente com o período homologo,
dezembro de 2016:

25-34

35-54

55 e +

1º Emprego

Nº Emprego

<1º CEB

1ºCEB

2ºCEB

3ºCEB

SECUNDÁRIO

SUPERIOR

57

92

59

33

206

18

69

28

44

42

38

239

95

55

48

216

18

40

27

56

79

44

264

120 119

31

130 134

51

63

Homens

Niveis de Escolaridade
TOTAL

< 25 anos

Dez de
2016
Dez de
2017

Grupo Etário

Mulheres

Sexo
Concelho
de
Trancoso

Situação
Emprego

Fonte: IEFP “Publicações Estatísticas”
Tabela 19 - Caracterização dos desempregados inscritos (2016/2017)
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Em dezembro de 2017, do total, 33 dos desempregados procuravam o primeiro e 206 procuravam um
novo emprego. Os dados indicam que mais de 86% dos desempregados procura um novo emprego. No
que se refere ao escalão etário, é no grupo etário 35-54 anos que se regista o maior número de
desempregados. Em dezembro de 2017, 169 pessoas em situação de desemprego têm escolaridade
inferior ao Ensino Secundário o que corresponde a 64% da população do concelho desempregada e
inscrita no IEFP.
Nestes termos, podemos ainda concluir que, há uma necessidade urgente de envolver este público em
respostas formativas por forma a suprir défices de qualificações profissionais e/ou escolares,
aumentando, desta forma, a sua empregabilidade.
Atendendo às caraterísticas da região, o turismo será o setor com fortes perspetivas de crescimento,
apesar deste não possuir as condições para garantir emprego com caráter permanente. A sazonalidade
maior ou menor que carateriza estas atividades, depende respetivamente, do fluxo de visitantes à
região.
A economia social desempenha atualmente um papel importante ao nível de empregabilidade
especialmente junto da população feminina. Assistimos a uma estabilização do quadro das instituições,
no entanto a rotatividade de horários de trabalho continua a dificultar a conciliação entre vida familiar
e vida profissional.
Atendendo às dinâmicas atuais do mercado de trabalho, há a necessidade de fazer um grande esforço
na consciencialização da população para a importância da educação e da formação como fatores
potenciadores de oportunidades de realização pessoal e profissional.
Neste contexto, as entidades que operam nesta região e com responsabilidades na área do emprego e
qualificação têm apostado na qualificação da população desta região e na formação ao longo da vida.
Urge, assim, continuar a promover a igualdade de oportunidades, através da implementação de
medidas e estratégias que inibam as dinâmicas de (re)produção da exclusão social, assumindo as escolas,
as entidades formativas, as entidades públicas e as privadas uma intervenção concertada na
minimização das desvantagens sociais.

3.3.2. Gabinete de Inserção Profissional
O concelho de Trancoso dispõe de um Gabinete de Inserção Profissional da Raia Histórica – Associação
do Nordeste da Beira, que é uma estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o
Serviço de Emprego de Pinhel, desenvolve atividades que contribuem para a inserção ou reinserção
profissional de desempregados. A fim de cumprir o seu principal objetivo (apoiar os desempregados na
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definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho) junto
dos seus utentes e destinatários.
De entre os apoios desenvolvidos pelo GIP, em Trancoso, temos:
Para os desempregados:
 Informação profissional para jovens e adultos desempregados;


Apoio à procura ativa de emprego;



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



Encaminhamento para ofertas de qualificação;



Divulgação de ofertas de emprego e colocação de desempregados nas ofertas de
emprego disponíveis e adequadas;



Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na
formação profissional no espaço europeu;



Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de
voluntário, que facilitem a inserção no mercado de trabalho.

Apoio a Entidades e Empresas:


Divulgação de Medidas de Emprego;



Apoio na elaboração de Candidaturas a Medidas de Emprego ou Ofertas no Net
emprego;



Apoio na submissão de pedidos de Reembolso ou Encerramento de Medidas de
Emprego;



Entre outros.

3.3.3. Programas e Medidas de Emprego
O IEFP dispõe de um conjunto de Programas e Medidas nos quais sustenta a sua intervenção
metodológica para apoiar o desenvolvimento do mercado de emprego local.
A satisfação do desígnio social, através da resposta à solução de emprego dos que procuram o Serviço
Público de Emprego é conseguida pela utilização dos Programas e Medidas de Emprego que servem
como elementos facilitadores para o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego. A diversidade
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de apoios técnicos e financeiros que o sistema oferece foi criada em função da especificidade dos
públicos destinatários e dos objetivos preconizados para regiões e/ou problemas específicos.
O Instituto do Emprego e Formação Profissional dispõe de um conjunto de Programas que visam
responder a necessidades específicas de públicos e entidades, com a finalidade de suportar o
incremento da criação de postos de trabalho para responder ao ajustamento profissional entre a oferta
e a procura de emprego.
Integram um conjunto de medidas com objetivos e destinatários específicos que a seguir se apresentam:
Estágios profissionais
OBJETIVO
Promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de
desempregados.
DURAÇÃO
9 meses
ENTIDADES PROMOTORAS
Pessoas singulares ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos
DESTINATÁRIOS
 Desempregados inscritos nos serviços de emprego e que se encontrem numa das seguintes
situações:
- Jovens com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive, com uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7
ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);


Desempregados há mais de 12 meses, com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, desde
que reúnam uma das seguintes condições:
- Tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ;
- Estejam inscritos em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 do QNQ



Desempregados há mais de 12 meses, com idade superior a 45 anos, detentores de qualificação
de nível 2 que estejam inscritos em Centro Qualifica, ou de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ;



Pessoas com deficiência e incapacidade



Integrem família monoparental
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Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente
inscritos no IEFP como desempregados



Vítimas de violência doméstica



Refugiados



Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não
privativas de liberdade e estejam em condições de se inserirem na vida ativa



Toxicodependentes em processo de recuperação

Portaria nº 131/2017, de 7 de abril, e retificada pela declaração de Retificação n.º 15/2017 de 27 de abril

Prémio ao Emprego
Condições de atribuição:


Entidade promotora que celebre um contrato SEM TERMO com o ex-estagiário, no prazo
máximo de 20 dias úteis a contar da data de conclusão do estágio.



Manter o contrato de trabalho apoiado e o nível de emprego, verificado à data de
celebração do contrato, pelo período de 12 meses após a celebração do contrato sem
termo com ex-estagiário.

Portaria nº 131/2017, de 7 de abril, e retificada pela Declaração de Retificação nº 15/2017, de 27 de abril
Portaria nº 84/2015, de 20 de março

Contrato Emprego
OBJETIVO
Consiste na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho
com desempregado inscrito no IEFP.
ENTIDADES PROMOTORAS
Empresário em nome individual ou pessoa coletiva de natureza jurídica privada, com ou sem fins
lucrativos
DESTINATÁRIOS
 Desempregados inscritos no IEFP, há pelo menos seis meses consecutivos


Desempregados inscritos no IEFP, independentemente da data de inscrição:
 Beneficiários de prestações de desemprego
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 Beneficiários de RSI
 Com deficiência e incapacidade
 Que integre família monoparental
 Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontrem
igualmente na situação de desemprego
 Vítima de violência doméstica
 Refugiado
 Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais
não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa
 Toxicodependente em processo de recuperação
 Tenha concluído há menos de 12 meses estágio financiado pelo IEFP, IP, no âmbito
de projetos reconhecidos como de interesse estratégico


Desempregados inscritos no IEFP, há pelo menos 2 meses consecutivos, nos seguintes
casos:
 Com idade igual ou inferior a 29 anos
 Com idade igual ou superior a 45 anos


Desempregados que não tenham registos na segurança social como trabalhador
por conta de outrem, nem como trabalhador independente nos últimos 12 meses
consecutivos que precedem a data de registo de oferta



Pertença a outro público específico a definir por despacho do membro do Governo
responsável pela área do emprego

Prémio de Conversão de Contrato


É concedido um prémio de conversão de contrato de trabalho a termo certo, abrangido
pela presente medida ou pela anterior medida Estímulo Emprego, em contrato de
trabalho sem termo.

Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro
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CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO (CEI)
OBJETIVO


Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do
contacto com o mercado de trabalho



Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades,
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização



A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou regional

DURAÇÃO: máximo 12 meses
DESTINATÁRIOS


Desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou subsídio social de
desemprego

ENTIDADES PROMOTORAS
Entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos
Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro, que altera e republica a Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portaria n.º
294/2010, de 31 de maio, Portaria n.º 164/2011, de 18 de abril e Portaria n.º 378-H/2013, de 31 de dezembro
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro

CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO + (CEI+)
OBJETIVO


Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do
contacto com o mercado de trabalho



Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades,
evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização



A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou regional

DURAÇÃO: máximo 12 meses
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DESTINATÁRIOS





Beneficiários do rendimento social de inserção
Desempregado de longa duração
Integrem família monoparental ou cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união
de facto se encontrem igualmente desempregados
Vítima de violência doméstica

ENTIDADES PROMOTORAS
Entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos
Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro, que altera e republica a Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portaria n.º
294/2010, de 31 de maio, Portaria n.º 164/2011, de 18 de abril e Portaria n.º 378-H/2013, de 31 de dezembro
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro

CEI e CEI + PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE
OBJETIVO
 Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do contacto com
o mercado de trabalho


Fomentar o contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades, evitando o
risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização



A satisfação de necessidades sociais ou coletivas, em particular ao nível local ou regional

DURAÇÃO: máximo 12 meses
ENTIDADES PROMOTORAS
Entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos
DESTINATÁRIOS
 Pessoas com deficiência e incapacidade desempregadas ou à procura do primeiro emprego,
inscritas no IEFP
Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro, que altera e republica a Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portaria n.º
294/2010, de 31 de maio, Portaria n.º 164/2011, de 18 de abril e Portaria n.º 378-H/2013, de 31 de dezembro
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro
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EMPREGO JOVEM ATIVO
OBJETIVO


Promover a integração profissional de jovens, através do desenvolvimento de atividades que
lhes permitam adquirir competências sociais e relacionais, transversais ou específicas;



Promover o desenvolvimento e integração profissional de jovens não detentores da
escolaridade obrigatória e em situação de desfavorecimento em matéria de qualificações com
o objetivo de favorecer posteriores processos de qualificação escolar e profissional e melhoria
das condições de empregabilidade

DURAÇÃO: 6 meses
ENTIDADES PROMOTORAS
Entidades coletivas, de natureza pública ou privada, com ou sem fins lucrativos
DESTINATÁRIOS
São destinatários da Medida os jovens com idade compreendida entre os 18 e os 29 anos inscritos como
desempregados no IEFP:




Que não possuam a escolaridade obrigatória e que se encontrem em particular situação de
desfavorecimento face ao mercado de trabalho, nomeadamente, porque abandonaram
precocemente a escola ou não concluíram o 3.º ciclo do ensino básico;
Detentores de uma qualificação de nível 6 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações
(QNQ)

PROJETO DE ATIVIDADE
A entidade deve apresentar um projeto integrado que contemple, designadamente:


Descrição das atividades a desenvolver por cada um dos destinatários



A justificação da relevância da atividade para a integração dos destinatários, que não pode
consistir no preenchimento de postos de trabalho



Um plano de inserção para cada uma das tipologias de destinatários



Um orientador responsável pelo acompanhamento dos destinatários



No caso de pessoa coletiva de natureza privada com fins lucrativos, as atividades a
desenvolver pelos destinatários devem inserir-se no âmbito de preocupações sociais ou
ambientais que não se integrem na atividade principal da entidade
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O projeto deve abranger um mínimo de dois e um máximo de três destinatários que não
possua escolaridade obrigatória e um destinatário com qualificação de nível superior. Este
destinatário deve ter perfil pessoal e profissional adequado à dinamização da atividade a
desenvolver em conjunto com os outros destinatários.

Portaria nº 150/2014, de 30 de julho e 10 de setembro

INVESTE JOVEM
OBJETIVO
Destinado a promover o empreendedorismo e a criação de empresas por jovens desempregados,
através do apoio à criação do próprio emprego e de micro negócios
DESTINATÁRIOS


Jovens que se encontrem inscritos como desempregados no IEFP, com idade entre os 18 e os 29
anos, inclusive, e que possuam uma ideia de negócio viável e formação adequada para o
desenvolvimento do negócio

PROMOTORES
São promotores do projeto de criação de empresa no âmbito do presente programa, as pessoas que se
propõem constituir uma empresa, assumindo automaticamente a natureza de titulares do pedido de
financiamento.
Os projetos de criação de empresa podem ser desenvolvidos por um ou mais destinatários promotores.
O projeto de criação de empresa pode também ser desenvolvido em conjunto com outros promotores
que não sejam destinatários promotores, desde que os destinatários promotores detenham, pelo
menos, 51% do capital da empresa a criar.
MEDIDAS DO APOIO
 Apoio financeiro ao investimento, mediante a concessão de um empréstimo sem juros.
 Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores, através da atribuição de um
apoio financeiro sob a forma de subsídio não reembolsável.
 Apoio técnico na área do empreendedorismo para reforço de competências e para a
estruturação do projeto, bem como para a consolidação do mesmo.
Portaria nº 151/2014, de 30 de julho
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3.3.4. Caracterização do Tecido Empresarial de Trancoso
A sustentabilidade económica e social de um concelho, depende em grande parte da sua estrutura
económica. Uma economia local dinâmica e ativa, promove não só a riqueza, mas também o
desenvolvimento e o bem-estar social.
À semelhança da grande maioria dos concelhos do interior do país, o setor primário continua a ter ainda
uma grande expressão no concelho de Trancoso.
Em 2015 existiam cerca de 614 empresas individuais ou coletivas ligadas ao setor da agricultura,
produção animal, caça e floresta1. Todavia, podemos considerar que este setor se encontra repartido
em duas componentes. A primeira, mais dedicada ao autoconsumo ou funcionando como um
complemento económico do agregado familiar, é composta em grande parte pela pequena agricultura,
explorada maioritariamente em pequenas parcelas de terreno associada à criação ou manutenção de
algum gado. Por norma é exercida por uma população mais envelhecida, menos qualificada em termos
escolares, alguns já em situação de reforma.
A segunda componente, em menor número é explorada por uma população mais empreendedora, de
vertente mais produtiva e industrial, estendida em áreas maiores, cultivando castanha, mirtilos, azeite
e vinho, complementada muitas vezes com a criação de gado.
Fruto do seu clima fresco e húmido, o concelho de Trancoso assume-se como um território privilegiado
na produção de castanha, estimando-se que seja responsável por 5% da produção nacional, equivalente
a um rendimento de cerca de 3 milhões de euros2. Ainda respeitante à produção da castanha, o concelho
insere-se na região pertencente à denominação de origem protegida (DOP) “Soutos da Lapa”, cuja
entidade gestora é a Cooperativa Bandarra Agrícola sediada em Trancoso, que tem como missão,
acompanhar a produção e as necessidades dos agricultores do concelho.
A leste do concelho de Trancoso, com um relevo mais suave e em menor altitude, parte dos solos são
de propriedade granítica com boas condições à produção vinícola. A Cooperativa Agrícola Beira Serra
situada na freguesia de Vila Franca das Naves, recebe em média por temporada cerca de 10 toneladas 3
de uvas, dando origem a vários tipos de vinhos.
Ainda no setor primário, existem também algumas associações ou empresas ligadas à floresta e
silvicultura preventiva, tentando diminuir o risco de incêndio, tendo também como objetivo a
valorização do património florestal.

1Fonte: PORDATA- Empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica Fontes de Dados: INE

- Sistema de

Contas Integradas das Empresas
2 Fonte: https://beira.pt/portal/noticias/trancoso-assegura-5-da-producao-nacional-de-castanha/
3 Fonte: https://beira.pt/diretorio/cooperativa-agricola-beira-serra-c-r-l/
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Quanto ao setor secundário e de transformação, à semelhança da maioria dos concelhos do distrito, o
de Trancoso também se encontra de modo geral pouco industrializado, apenas com pequenas empresas,
algumas de iniciativa e dimensão familiar, possuindo poucos trabalhadores, encontrando-se na maioria
mais orientadas para satisfazer as necessidades da população local.
Grande parte das indústrias do concelho, situam-se nas duas zonas industriais, uma encontra-se na sede
do concelho e outra na freguesia de Vila Franca das Naves, estando em fase de desenvolvimento uma
terceira na freguesia do Reboleiro.
As atividades económicas de maior relevo neste setor são a transformação de carnes, fabrico de queijo,
oficinas do ramo automóvel, transformação de pedra, carpintarias e serralharias, destaca-se também o
setor das rochas ornamentais, caixilharias, carpintarias, em que mais de metade da produção tem como
destino a exportação.
Existem também algumas empresas de pequena dimensão ligadas ao ramo da construção civil.
O setor agroalimentar assume um peso bastante significativo no concelho, nomeadamente as
salsicharias industriais e artesanais, queijarias também industriais e artesanais. Existe um número
significativo de produtores de mel, azeite, designadamente na Zona Freches, Cogula, Cótimos e Valdujo.
Relativamente ao setor primário, a fileira da castanha é a mais importante no concelho de Trancoso, não
só pelo volume de negócios como igualmente pelo número de produtores envolvidos.
Estão identificados cerca de 900 produtores de castanha com uma área de produção de 1500 hectares
de souto. É nas zonas mais altas do concelho que existe a maioria da produção com particular destaque
para as localidades de Aldeia Velha, Fiães, Feital, Castanheira, Guilheiro, Mendo Gordo, Sebadelhe da
Serra, Souto Maior, Tamanhos, Terrenho, Torre do Terrenho e Torres, e praticamente todas as
localidades da freguesia de Trancoso.
A produção média está estimada entre as 2000 toneladas e as 2500 toneladas produzindo na venda
direta um valor entre os 3 e os 5 milhões de euros.
A castanha martaínha é responsável por 90% da produção, sendo os restantes de castanha longal.
O concelho de Trancoso está inserido na área da denominação de origem “Soutos da Lapa” e é o quarto
maior produtor a nível nacional e o maior abaixo do rio Douro.
A maioria das explorações é de pequena dimensão e os problemas são transversais a todas as
localidades:
 Soutos antigos com pouca produtividade;
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Doenças de difícil tratamento;



Pragas que diminuem a produção;



Condições climatéricas cada vez mais adversas;



Dependência de intermediários na venda da castanha em fresco que representa
praticamente 100% da venda.

As soluções passam pela questão da produção, ou seja, pela melhoria dos processos produtivos (o
Município tem vindo a desenvolver um protocolo com a UTAD para melhoria dos Soutos), pelo combate
diário a doenças e pragas complementado pela plantação de árvores resistentes.
A criação de uma associação de produtores e de pequenas empresas na área da transformação evitaria
a dependência total de intermediários no preço da castanha em fresco.
Um dos setores de extrema importância económica no concelho de Trancoso, é o setor da pecuária.
Existem 450 explorações pecuárias com predominância nos pequenos ruminantes (330), bem como 15
000 pequenos ruminantes e 1800 bovinos.
A criação de pequenos ruminantes (ovelhas e cabras) tem especial predominância nas localidades
situadas no sul do concelho devido ao facto de estarem na zona da denominação de origem do queijo
serra da estrela. Estão abrangidas as freguesias de Aldeia Nova, Carnicães, Freches e Torres, Tamanhos,
Trancoso, Vilares, e Vila Franca das Naves e Feital.
Os produtores destes animais têm como denominador comum a venda do leite para a indústria ou a
elaboração de queijo (9 queijarias artesanais) e como complemento a venda de borregos ou cabritos.
A maioria das explorações é de pequena dimensão, média inferior a 40 cabeças por produtor e debatemse com diversas dificuldades sendo a maioria comum a todos, das quais se destacam as seguintes:


A venda do leite tem variações de preço impostas pela indústria que asfixiam os
produtores;



A venda dos borregos/ cabritos é efetuada em casa e sujeita ao preço oferecido pelo
comprador;



A produção de queijo foi afetada pelas regras impostas para o setor.

A solução para as dificuldades constatadas, passaria pela associação dos produtores para negociação
do preço da venda do leite, pela adaptação às novas regras de transporte de gado que permitisse a
presença no mercado semanal e pela criação de novas queijarias.
No gado bovino a maioria das explorações possui gado de campo destinado ao abate e venda de carne,
isto apesar das duas maiores explorações do concelho (cerca de 200 animais por exploração) se
dedicarem ao gado leiteiro.
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As dificuldades são as mesmas dos pequenos ruminantes e passam fundamentalmente pela criação de
estruturas locais que ajudem a uma melhoria das condições de comercialização.
Já no que respeita ao setor terciário, o concelho de Trancoso conhecido pelas suas mercados e feiras
ancestrais, sempre foi conhecido na região pela sua dinâmica no comércio e serviços. Em confluência
com o seu centro histórico realiza-se semanalmente um dos maiores mercados semanais da região com
espaços de venda de produtos de base agrícola, artesanato, confeções, calçado, restauração, cestaria,
mobiliário, decoração, entre muitos outros.
Além dos mercados semanais, realiza-se anualmente a Feira de São Bartolomeu no mês de agosto que
recebe milhares de visitantes e que integra a venda de maquinaria industrial e agrícola, venda
automóvel, venda de serviços, produtos artesanais, restauração e tascas, complementada com uma
componente lúdica através de alguns espetáculos.
Além desta feira, realiza-se também anualmente entre fevereiro e março a Feira do Fumeiro dedicada à
venda e promoção do fumeiro, enchidos e queijo produzido na região.
No início de novembro, realiza-se a Feira da Castanha e Paladares de Outono que tem como objetivo a
promoção da castanha e de outros produtos associados ao mundo rural. Além dos mercados e feiras,
Trancoso pelas suas caraterísticas e seu património histórico, assume-se como um importante polo
turístico, acolhendo ao longo do ano milhares de visitantes.
O comércio de Trancoso é também bastante diversificado, composto por empresas de distribuição, lojas
de tecidos e confeções, sapatarias, artigos do lar, ferragens, materiais de construção, supermercados,
decoração, mobiliário, outros.
Como é comum em cada concelho, Trancoso também oferece um conjunto de serviços ligados ao estado
(segurança social, finanças, tribunal, segurança, saúde, escolas, etc) que paralelamente com outros
serviços de iniciativa privada como agências bancárias, gabinetes de contabilidade, consultadoria,
seguradoras, solicitadores, escritórios de advogados, de engenharia e arquitetura, prestadores de
cuidados médicos, farmácias, clínicas veterinárias e muitos outros, contribuem consideravelmente de
forma direta e indireta para a economia e emprego do concelho.
Verificamos que o setor terciário é o que detém um maior peso no concelho comparando com outros
setores. O setor primário ainda assim tem um peso significativo.
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Total de Empresas no Concelho de Trancoso 2009- 2016 - sociedades e ENI´s e outras entidades.
Território
Âmbito
Geográfico

Total
Anos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trancoso

920

892

880

824

1.247

1294

1342

1363

Município
Tabela 20 - Total de Empresas no Concelho de Trancoso 2009- 2016 - sociedades e ENI´s e outras entidades
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

Na Tabela acima apresentado, constam as empresas (sociedades e ENI´s e outras entidades) existentes
no concelho de Trancoso entre 2009 e 2016.
O aumento verificado de 2012 para 2013, deveu-se principalmente ao facto de a partir deste ultimo ano,
os agricultores que anteriormente não se encontravam constituídos sob nenhuma forma jurídica,
passarem a estar obrigados a coletarem-se, dando origem ao aumento do número de empresas em cerca
de 50%, de 2012 para 2013. Não fosse essa circunstância, a tendência era de um decréscimo no número
de empresas existentes ao longo do período acima mencionado.
Ao analisar o número de empresas por setor de atividade, confirma-se o acima referido, pois o aumento
do número de empresas foi no setor “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, na mesma
proporção do aumento no total das empresas, conforme consta no quadro seguinte.
Nº de Empresas por setor de Atividade 2009 – 2016
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

61

56

61

67

477

571

614

626

Tabela 21 - Nº de Empresas por setor de Atividade 2009 - 2016
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

No setor das indústrias extrativas o número de empresas tem vindo a decrescer ao longo do período em
análise, tendo aumentado em 2016.
Indústrias extrativas
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

3

3

2

2

2

1

2

Tabela 22 - Industrias Extrativas
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
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Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O mesmo acontece nas indústrias transformadoras onde o número de empresas tem vindo a decrescer.
Industrias transformadoras
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

70

67

65

62

67

55

54

57

Tabela 23 - Industrias Transformadoras
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

No setor constante no quadro a seguir, o número de empresas manteve-se constante, tendo
aumentado significativamente em 2016.
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
2009
1

2010
2

2011
2

2012
2

2013
2

2014
2

2015
2

2016
5

2015
3

2016
3

Tabela 24 - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O mesmo se passa no setor da captação, tratamento e distribuição de água…
Captação, tratamento e distribuição de agua (…)
2009
3

2010
2

2011
2

2012
3

2013
3

2014
3

Tabela 25 - Captação, tratamento e distribuição de água
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O setor do alojamento restauração teve também um decréscimo de cerca de 15% de 2009 para 2016.
Alojamento, restauração e similares
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

108

104

104

93

93

86

91

86

Tabela 26 - Alojamento, restauração e similares
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15
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No setor da construção verifica-se um decrescimento na primeira parte do período em análise, com um pico em
2013 e de seguida novamente um decréscimo.

Construção
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

120

114

111

105

115

109

100

102

Tabela 27 - Construção
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O Comércio, tanto por grosso como a retalho, é o setor com maior peso na atividade económica do concelho, no
entanto verifica-se também um decréscimo no número de empresas existentes em cerca de 16% de 2009 a
2016, tendo descido em 2016.

Comercio por grosso e a retalho (…)
2009
261

2010
251

2011
241

2012
231

2013
234

2014
227

2015
224

2016
208

2015
36

2016
34

2015
2

2016
1

2015
9

2016
9

Tabela 28 - Comercio por grosso e a retalho
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O setor a seguir também tem vindo a perder empresas no concelho.
Transporte e armazenagem
2009
47

2010
43

2011
46

2012
42

2013
39

2014
34

Tabela 29 - Transporte e armazenagem
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O setor abaixo indicado é residual no concelho e perdeu também empresas.
Atividade de Informação e Comunicação
2009
3

2010
3

2011
3

2012
3

2013
2

2014
2

Tabela 30 - Atividade de Informação e Comunicação
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

As atividades imobiliárias têm vindo a aumentar desde 2009 até 2016.
2009
6

2010
7

2011
8

Atividades Imobiliárias
2012
2013
8
8

2014
8
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Tabela 31 - Atividades Imobiliárias
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

As atividades de consultoria, … tem tido alguma variação, mas mantém-se mais ou menos constante
no período em análise.
Atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares
2009
59

2010
65

2011
63

2012
60

2013
57

2014
56

2015
61

2016
53

Tabela 32 - Atividades de Consultadoria, científicas, técnicas e similares
Quadro 32 Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

O setor das atividades administrativas e dos serviços de apoio, tem vindo a perder empresas, tendo
aumentado em 2016.
Atividades administrativas e dos serviços
2009
52

2010
51

2011
49

2012
39

2013
33

2014
32

2015
35

2016
44

Tabela 33 - Atividades administrativas e dos serviços
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

As entidades (inclui formadores) no setor da educação, de 2009 para 2016, tiveram uma redução de
cerca de mais de 30%
Educação
2009
46

2010
42

2011
41

2012
32

2013
39

2014
35

2015
30

2016
33

Tabela 34 - Educação
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

As entidades que desenvolvem atividades de saúde humana e apoio social tiveram um aumento de
mais de 20%.
Atividades de Saúde Humana e Apoio Social
2009
27

2010
28

2011
28

2012
21

2013
23

2014
25

2015
33

2016
38

Tabela 35 - Atividades de Saúde Humana e Apoio Social
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

As atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, vieram a aumentar de 2009 a 2012,
tendo diminuído até 2015, aumentando novamente em 2016.
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8
9
9
10
9
8
8
10
Tabela 36 - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
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Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

18 – As outras atividades de serviços sofreram também um decréscimo de cerca de 13%.
2009
45

Outras atividades de serviços
2011
2012
2013
2014
44
44
44
39

2010
45

2015
39

2016
42

Tabela 37 - Outras atividades de serviços
Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
Fonte: PORDATA
Última atualização: 2018-02-15

Em termos conclusivos, a informação relevante a retirar é a de que o número de empresas que
desenvolvem atividade económica no concelho de Trancoso, no período de 2009 a 2012, veio a diminuir.
Em 2013, houve um aumento significativo no numero de empresas criadas, resultante da
obrigatoriedade de os agricultores se coletarem neste ano.
A partir deste ano a criação de empresas tem vindo a aumentar, principalmente à custa do setor da
agricultura, produção animal, floresta, …
Nos restantes setores de atividade, a maior parte, tem vindo a perder empresas.
O setor onde existem mais empresas é o da agricultura, produção animal, floresta, …, seguido do setor
do comércio por grosso e a retalho.

3.4. Eixo IV - Saúde
3.4.1. Caraterização da Estrutura Organizacional
No modelo organizacional integrado na entidade pública empresarial da Unidade de Saúde Local da
Guarda, E.P.E. constituída pelo Hospital Sousa Martins, Hospital Nossa Senhora da Assunção de Seia,
treze UCSP, duas UCC do distrito da Guarda, e a USF “A Ribeirinha”, a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Trancoso assegura cuidados de saúde primários e continuados à população do
concelho de Trancoso.
O Centro de Saúde de Trancoso/UCSP está localizado na sede do concelho, prestando cuidados de saúde
à sua população, quer através da sua Sede, quer através das suas 4 Extensões de Saúde, localizadas nas
freguesias de Guilheiro, Reboleiro, Freches e Vila Franca das Naves.
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Figura 4 - Localização da Sede e das Extensões no concelho de Trancoso

A Sede da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Trancoso funciona num edifício de
construção recente inaugurado em 30 de julho de 1999, adequado à prestação de cuidados de saúde e
com a qualidade exigível.
Na Sede, conforme representado na Tabela 38, o Ambulatório funciona das 8h às 20h, nos cinco dias
úteis da semana, e o SAP diariamente, nas 24horas (com Médico em regime de permanência física).
Nas Extensões, o horário é de 4h a 6h diárias, de manhã ou de tarde, em quatro dias úteis na extensão
com maior número de utentes inscritos, Vila Franca das Naves; de 16 horas semanais no Reboleiro e
Freches, respetivamente e de 3h semanais na extensão com menor número de utentes inscritos, em
Guilheiro. Cada médico tem um gabinete individual com o mobiliário e material adequado. Quer os
gabinetes médicos quer os de enfermagem dispõem de computador e estão ligados em rede, bem como
os serviços administrativos.
A sede do Centro de Saúde, em Trancoso, é obviamente aquela que serve um maior número de utentes,
seguido de Vila Franca das Naves, Freches, Reboleiro e Guilheiro.
Tipo de
Equipamento
Centro de
Saúde
/ UCSP

Designação
SAP
Sede
Freches

Extensões da
UCSP

Reboleiro
(Espaço
Guilheiro
cedido)
(Espaço
V. Franca
cedido)das
Naves

Meios Humanos
Funcionamento
Estado de
Acessibilidade
(dias/semana) Conservação
Enfermeiros Médicos
7dias / semana
Razoável
Sim
1
1
(24 horas)
5 dias / semana
Razoável
Sim
9
3/5
(8H-20H)
3dias / semana
Bom
Sim
0
1
(Manhã ou
3 diasTarde)
/ semana
Bom
Sim
0
1
(Manhã ou
1 diaTarde)
/ semana
Não (1º Andar
Razoável
0
1
(Manhã)
sem elevador)
4 dias / semana
Razoável
Sim
1
1
(Manhã ou
TabelaTarde)
38 - Caraterização do Centro de Saúde/UCSP e Extensões
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A 31 de Dezembro de 2016 a UCSP de Trancoso registava uma população de 8.859 inscritos, sendo 4.115
do sexo masculino e 4.744 do sexo feminino, tendo havido um decréscimo de utentes inscritos em
relação ao ano de 2015.

>=75 anos
70-74 anos
65-69 anos
60-64 anos
55-59 anos
50-54 anos
45-49 anos
40-44 anos
35-39 anos
30-34 anos
25-29 anos
20-24 anos
15-19 anos
10-14 anos
05-09 anos
0-04 anos

629

1009
242
287
250
322
312
256
254
259
245
267
235
207
204
168
127

800

362
320
321
317
333
291
276
304
246
244
233
227
190
145
118

Sexo Fem.
Sexo Masc.

600
400
200
0
200
400
600
800
1000
Gráfico 25 - Pirâmide etária dos utentes inscritos na UCSP de Trancoso

Grupos Etários

Masculino

Feminino

Total

0-14 anos

481

419

900

10,2

15-24 anos

412

432

844

9,5

25-49 anos

1217

1289

2506

28,3

50-64 anos

867

952

1819

20,5

≥65 anos

1138

1652

2790

31,5

Total

4115

4744

8859

100

1200

%

Tabela 39 - Distribuição etária dos utentes inscritos por sexo a 31 de dezembro de 2016
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3.4.2. Recursos Humanos

UCSP de Trancoso - Sede e Extensões
Médicos
Enfermeiros
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Nutricionista (parcial-1x/semana)
Técnica de Saúde Ambiental
Técnica de Serviço Social (Transferida)
Psicóloga (parcial – 1x/semana)
Fisioterapeuta (parcial-2x/semana)
Higienista Oral (parcial)

6
11
4
11
1
1
0
1
1
1

Tabela 40 - Recursos humanos na UCSP de Trancoso - 2016

3.4.3. Oferta em Saúde
Os profissionais da UCSP de Trancoso propõem-se prestar cuidados centrados no utente ao longo do
seu ciclo de vida, promovendo a saúde, prevenindo e reabilitando a doença, garantindo a acessibilidade,
a articulação e a integração de cuidados.
Para tal foram utilizadas algumas estratégias como tendo a oferta de Consulta Programada em horários
diversificados em todo o horário de funcionamento da Unidade (08h-20h), a flexibilidade do horário de
consulta médica de acordo com o pretendido pelo utente e tendo em conta a necessidade de cuidados,
a divulgação dos horários dos profissionais e a marcação de consulta prévia pelo utente de forma
presencial, por telefone ou através do e Agenda no Portal do Cidadão.
Assim, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Trancoso assegura as seguintes consultas e
serviços:
o Cuidados Primários:
 Consulta de Medicina Geral e Familiar (crianças, jovens, adultos e idosos)


Consulta de Vigilância a grupos de risco (Hipertensos e Diabéticos)



Consulta de Vigilância a grupos vulneráveis (saúde materna, saúde infantil, planeamento
familiar e vigilância oncológica)



consulta de Telemedicina – Dermatologia



Consulta de Pé Diabético



Consulta de Cessação Tabágica



Repetição de medicação crónica
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Domicílios médicos ou de enfermagem ou de fisioterapeuta



Serviço de Atendimento Permanente de 24 horas;



Ensinos de enfermagem e de medicina



Tratamentos de feridas



Aplicação de Injetáveis e Vacinas



Consulta de Psicologia -3ªs feiras



Consulta de Nutrição -3ªs feiras



Consulta de Saúde Oral

o Gabinete do Cidadão;
o SNIPI – ELI de Trancoso (Trancoso, Meda e Vila Nova de Foz Côa)
o Núcleo Local de Saúde Pública.
A produtividade ao longo de cinco anos, expressa na Tabela 41, tem vindo a baixar devido à diminuição
do número de utentes inscritos nesta unidade, acompanhando o decréscimo da população residente.
Salienta-se que o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) é um serviço que apesar de abranger o
concelho de Trancoso, presta também cuidados às populações dos concelhos limítrofes que o procuram,
como Penedono, Sernancelhe, Meda, Aguiar da Beira, Fornos de Algodres e Celorico da Beira.
Tipo de Consultas
Saúde Infantil e Juvenil
Planeamento Familiar
Saúde Materna
Saúde de Adultos

Número de Consultas/Ano
2012
2013
2014
2015
2016
1.644 1.657 1.540 1.275
1.476
342
303
424
430
235
270
334
253
308
240
20.151 19.517 18.412 18.350
14.971

2017
1.200
220
241
16.366

SAP

14.117

15.153

14.284

14.939

18.350

17.974

Tabela 41 - Consultas efetuadas por ano na UCSP de Trancoso – 2017

3.4.4. Programas em Saúde
Rede de Cuidados Continuados
Em 2004 o Centro de Saúde aderiu a um projeto de cuidados de saúde às pessoas idosas e às pessoas
em situação de dependência – PAII que abrangeu nessa altura 232 utentes.
Na sequência deste projeto, o Centro de Saúde de Trancoso/UCSP veio a integrar o novo modelo de
cuidados integrados constituindo uma equipa multidisciplinar, local de suporte em cuidados
continuados e domiciliários – a Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) “Novo Amanhecer”
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integrada na ECL de Guarda Norte (Centro de Saúde de Pinhel), na área de influência da ULS da Guarda,
tendo um total de 15 camas.
Programa de Prevenção e Controlo de Diabetes
O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes é dirigido à população em geral, no entanto
assume-se como população alvo preferencial:


Pessoas com diabetes, com e sem complicações da doença



Mulheres grávidas



População com risco acrescido de desenvolvimento de diabetes

As estratégias de intervenção desenvolvidas nesta UCSP baseiam-se:


Avaliação periódica das pessoas identificadas com diabetes em consulta específica de
Diabetes e em consulta de Pé Diabético, com vigilância e monitorização da glicemia,
tensão arterial e outros fatores de risco responsáveis pelo desenvolvimento das
complicações da diabetes, assim como registo individual informático do diabético;



Rastreios da diabetes entre os grupos de risco acrescido de desenvolvimento e de
diagnóstico da doença



Promoção de estilos de vida saudável



Educação terapêutica da pessoa com diabetes



Ensino para a autovigilância da diabetes



Referenciação aos cuidados hospitalares

Programa de Prevenção e Controlo de Doenças Cardiovasculares
Este programa visa atingir a redução da incidência do enfarte do miocárdio e do AVC, particularmente
abaixo dos 65 anos. Para atingir tais objetivos é necessário:


Aumentar a proporção de hipertensos que se encontram diagnosticados e controlados



Aumentar a proporção de dislipidémicos que se encontram diagnosticados e controlados



Reduzir a prevalência de fumadores



Reduzir a prevalência de obesos



Aumentar a prevalência de indivíduos com hábitos regulares de exercício físico

Para melhorar a prática na área cardiovascular implementou-se a consulta de Hipertensos que é
efetuada por todos os Clínicos aos utentes identificados, com marcação programada.
Vigilância Oncológica
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Sendo o cancro a principal causa de morte em Portugal, e podendo muitas destas mortes serem evitáveis
através de medidas de prevenção primária (como programas de promoção de estilos de vida saudáveis
e de mobilização dos cidadãos na auto promoção da sua saúde) e de prevenção secundária (diagnóstico
precoce em rastreios), a UCSP de Trancoso considera prioritário a sua intervenção no combate ao cancro
na mulher, pelo profundo impacto que este tem na Saúde da Mulher, nas suas famílias e na comunidade
em geral, sendo provavelmente das doenças mais temidas pela população feminina. Há, portanto, uma
necessidade de estabelecer uma estratégia global de ação nas diferentes áreas relacionadas com a
prevenção e com o tratamento o mais precocemente possível, de forma a obter maior qualidade e
equidade de cuidados.
Na UCSP de Trancoso tem decorrido bianualmente o rastreio do cancro da mama efetuado pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro de Coimbra, por ação meritória e generosa desta instituição. A Liga é
responsável pela convocatória de todas as utentes inscritas na UCSP, sendo em seguida os resultados
disponibilizados ao médico assistente.
Com o objetivo de diminuir a mortalidade por cancro do colo do útero e a redução do número de novos
casos foi implementado o rastreio do cancro do colo através do exame de Papanicolau às mulheres do
concelho, com idades compreendidas entre os 25 e 65 anos, a divulgação da vacina contra o HPV e ainda
ações de educação sobre fatores de risco, incidindo particularmente no grupo dos jovens em idade
escolar, nomeadamente quanto a comportamento sexual.
Também o Cancro do Colon Rectal é uma preocupação no nosso concelho, pelo que na UCSP de Trancoso
efetua-se o rastreio deste tipo de cancro, com a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), a partir dos
50 anos de idade, e com a periodicidade anual ou bienal, tentando assim reduzir a incidência e a
mortalidade por este tipo de cancro. Na população de risco acrescido este rastreio é iniciado mais cedo,
a partir dos 40 anos.
Ao nível da prevenção primária do cancro são programadas ações de educação sobre fatores de risco,
incidindo particularmente no grupo dos jovens em idade escolar, abordando as temáticas do Tabagismo,
Hábitos Alimentares, Comportamento Sexual, Exposição e Saúde Ambiental.
Programa Nacional de Vacinação
A planificação atempada e adequada da cobertura vacinal para cada grupo etário populacional no
âmbito dos cuidados de Medicina Preventiva é uma forma importante de prevenção primária da
doença, pelo que a UCSP de Trancoso tem tido uma evolução positiva na cobertura populacional do
concelho. Os resultados obtidos são um reflexo do investimento efetuado pelos profissionais de saúde
neste âmbito, nos últimos anos.
Salienta-se a divulgação anual da campanha de vacinação contra a gripe sazonal e respetiva
disponibilização de vacina gratuita para os grupos alvo.
Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose
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Neste programa, a UCSP de Trancoso preocupa-se com o diagnóstico precoce da Tuberculose, participa
no acompanhamento de doentes, referenciando-os, se necessário, para o Centro de Diagnostico
Pneumológico da Guarda para o seu rastreio passivo ou ativo, aplica as medidas propostas no PNV no
que se refere à Tuberculose, efetua o controlo de adesão à terapêutica, promove ações de rastreio da
Tuberculose em grupos de risco e promove ações de educação para a saúde.
Saúde de Jovens – CAJ “ADOLESCERE”
O Centro de Atendimento a Jovens (CAJ) – espaço “ADOLESCERE” é um projeto implementado no Centro
de Saúde/UCSP para esclarecer os jovens com idades compreendidas os 12 e os 24 anos, informando e
alertando para comportamentos de risco, promovendo estilos de vida saudáveis, levando à sua
participação na sua própria saúde e responsabilização nas suas escolhas. O referido atendimento
funciona às 4ªs Feiras, num gabinete devidamente equipado, com atendimento personalizado gratuito,
sem burocracia e sendo garantido anonimato e confidencialidade.
Saúde Escolar
O programa de Saúde Escolar elaborado pela equipa responsável tem como finalidades:


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



Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas Especiais;



Promover um ambiente escolar seguro e saudável;



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



Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras de saúde

As atividades desenvolvidas a nível dos Jardins-de-infância, Escolas do Ensino Básico, Secundário e
Profissional são de apoio ao desenvolvimento de projetos nas áreas de promoção da saúde prioritárias:
saúde oral, alimentação saudável, atividade física, ambiente e saúde, segurança, saúde sexual e
reprodutiva, consumo de substâncias lícitas e ilícitas, doenças transmissíveis e violência em meio
escolar; do cumprimento do programa nacional de vacinação, do apoio à inclusão escolar e da avaliação
das condições de segurança, higiene e saúde dos estabelecimentos de educação e ensino.
A equipa assume um papel ativo na gestão dos determinantes da saúde da comunidade educativa,
constituindo a interface com o sistema educativo para a implementação do Programa de Saúde Escolar.
Saúde Oral
O Programa Nacional de Saúde Oral tem como estratégias de intervenção a promoção da saúde oral no
contexto familiar e escolar, a prevenção das doenças orais e o diagnóstico precoce e tratamento
dentário.
A Higienista Oral assegura as atividades que visam a promoção, prevenção e educação para a saúde nos
vários contextos onde o programa se desenvolve: UCSP, Escola e Família.
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Em relação ao tratamento dentário as crianças que apresentam cárie dentária são enviadas a
estomatologistas ou médicos dentistas aderentes ao PNPSO.
Cessação tabágica
O Centro de Saúde de Trancoso/UCSP iniciou uma consulta de Cessação Tabágica, no final do mês de
abril de 2008, que ainda mantém, com uma equipa multiprofissional constituída pelo médico de
Medicina Geral e Familiar responsável, duas enfermeiras, uma psicóloga, uma nutricionista e com o
apoio de assistente técnico.
Por a maioria dos utilizadores pertencer à população ativa, as consultas realizam-se às Terças-feiras, em
horário pós-laboral, das 17:00 às 18:00h.
Telemedicina- Dermatologia
O objetivo estratégico é efetivar uma boa comunicação na área da telemedicina entre o Centro de Saúde
de Trancoso/UCSP e o Hospital Sousa Martins. Através da implementação de sistemas de
videoconferência e a aproximação telemática entre médicos hospitalares e médicos da UCSP, procurase resolver o problema da referenciação hospitalar dos doentes na área da Dermatologia.
A telemedicina tem sido um sucesso nesta Unidade de Saúde, sendo o acesso à consulta efetuado
através do médico de família.

3.4.5 Outros serviços


Gabinete do Cidadão

1. Ao Gabinete do Cidadão compete promover a participação informada e responsável dos
cidadãos, detentores de direitos e deveres, numa lógica de mediação e diálogo.
2. O Gabinete do Cidadão centra a sua atividade na defesa dos interesses do Utente, constituindo
a via de comunicação direta entre o Utente e a Direção do Centro de Saúde/UCSP. Através do
Gabinete do Cidadão, o Utente tem informações sobre os direitos e deveres enquanto utente
da UCSP de Trancoso da ULS da Guarda, EPE e poderá também efetuar as suas reclamações,
sugestões e agradecimentos a respeito do funcionamento e da organização do Centro de Saúde
de Trancoso. Sempre que o utente pretenda apresentar alguma sugestão ou reclamação
poderá recorrer às Caixas de Sugestões, ao Livro de Reclamações ou, se preferir, redigir uma
Carta de opinião/sugestão, utilizando os impressos próprios para o efeito.
USP – Núcleo Local de Saúde Pública
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O Núcleo Local de Saúde Pública é um serviço operativo local da Unidade de Saúde Publica da ULS da
Guarda, localizado nas instalações da sede da UCSP de Trancoso.
Presta serviço no âmbito da Autoridade de Saúde e da Saúde Pública, garantido por uma Médica de
Medicina Geral e Familiar, uma Enfermeira, uma Técnica de Saúde Ambiental e uma Higienista Oral.

SNIPI – ELI de Trancoso (Trancoso, Meda e Vila Nova de Foz Côa) NACJR
A Intervenção Precoce dá resposta a uma população alvo que abrange crianças dos 0 aos 6 anos de
idade, dos concelhos de Meda, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa e respetivas famílias. As suas ações são
realizadas no contexto natural das crianças, preferencialmente a nível local (domicílio, creche /jardimde-infância), por uma equipa multidimensional orientada para a família.
A equipa é constituída por técnicos da Segurança Social (2 Assistentes Sociais), técnicos da Saúde (3
Médicas e 3 Enfermeiras), técnicos da Educação (3 Educadoras de Infância do Agrupamento de Escolas
de Trancoso), técnicos da CERCIG como parceiros (1 terapeuta da Fala, 1 Fisioterapeuta e 1 Terapeuta
Ocupacional) e ainda uma Psicóloga de parceria com a Autarquia.
A ELI de Trancoso, sediada na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Trancoso, a funcionar
no âmbito da Intervenção Precoce de acordo com o preconizado no Decreto-Lei nº281/2009, de 6 de
outubro, elabora e aprova anualmente um Plano de Acão tendo em conta três objetivos que o norteiam:



Proporcionar às famílias os meios e os técnicos especializados que vão de encontro às suas
necessidades.
Promover uma maior participação/ envolvimento das famílias em todo o processo de
acompanhamento.



Promover a integração das crianças na sociedade.

No âmbito da sua concretização, o PA contempla o alargamento da experiência educativa a outros
contextos curriculares, nomeadamente propostas de enriquecimento e formação. Pretende-se
fomentar a qualidade e o sucesso das aprendizagens reais, através da diversidade, do rigor, do espírito
crítico e de envolvência com a comunidade. A cidadania democrática desenvolve-se conjugando
aprendizagens e experiências significativas.
Para finalizar, evidencia-se o facto do Plano de Acão ser um plano em aberto, sendo possível nele
enquadrar outras atividades que podem surgir e que sejam relevantes para o desenvolvimento
harmonioso das crianças/famílias.

4 – Turismo
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Trancoso, rico em monumentos, de arquitetura civil, militar e religiosa, constitui um dos mais
expressivos Centros Históricos do País, visitado anualmente por milhares de pessoas.
O número de visitantes foi variável desde de 2009, ano onde se registou a maior afluência com mais de
40.000 visitas. Em 2011, também derivada à crise económica que se verificou na europa e no nosso país,
notou-se um decréscimo de visitantes, registando-se em 2013 menos 20.000 visitas do que em 2009. No
entanto, em 2014 houve um ligeiro crescimento, estabilizando nos anos seguintes o número de
visitantes acima dos 20.000.
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Gráfico 26 - Número de visitas a Trancoso
Dados: Posto de Turismo de Trancoso ano de 2017.

O número de visitas guiadas também não foi constante desde 2009. Nesse ano, atendendo ao elevado
fluxo de turistas, foram feitas pelos técnicos do Posto de Turismo de Trancoso mais de 100 visitas
guiadas, principalmente no Centro Histórico. Nos anos seguintes, registou-se um decréscimo paralelo
ao número de visitantes até 2011, crescendo depois e estabilizando nas seis dezenas de visitas guiadas,
a partir de 2017.
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Gráfico 27 - Visitas Guiadas
Dados: Posto de Turismo de Trancoso, ano de 2017.

Analisando agora a afluência dos visitantes ao longo do ano, tomando como referência o ano de 2015,
verifica-se que o mês de março é o que regista um maior número de visitantes, resultando do facto de
Trancoso se localizar num ponto de passagem para as amendoeiras em flor, o que por norma atrai
muitos visitantes entre finais de fevereiro e meados de março. Nos seguintes meses o fluxo de visitantes
mantem-se estável, verificando-se uma redução significativa nos meses de inverno entre novembro e
janeiro.
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Gráfico 28 - Evolução das visitas
Dados: Posto de Turismo de Trancoso, ano de 2017.
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No que respeita à origem dos visitantes e turistas, poderemos verificar através do gráfico 29, que grande
parte dos visitantes são cidadãos nacionais provenientes de outras regiões do país. Contudo, há que
registar um número significativo de israelitas, facto que poderá estar ligado à existência de património
judaico no centro histórico da cidade, ao turismo religioso existente, bem como o facto de Trancoso ter
tido uma forte comunidade judaica, ou ainda, estar integrado na Rede de Judiarias, possuindo também
um Centro de Interpretação Judaico com Sinagoga.
De registar também a afluência significativa de cidadãos espanhóis, de ingleses e de brasileiros.
Em termos de nacionalidades, os portugueses são quem mais visita a cidade e vêm de todos os cantos
do país. Nos últimos anos tem vindo a aumentar e muito, a visita de pessoas que praticam o culto
judaico, oriundos de Israel, EUA, Brasil, entre outros países.
Verifica-se também a presença de muitos espanhóis, sobretudo na altura da Páscoa e nos fins de
semana prolongados. Os franceses também têm aumentado bastante, se antes eram só os emigrantes
agora são mesmo de nacionalidade francesa e alguns deles vêm em caravanas. Ingleses, Brasileiros,
Holandeses e Belgas também visitam Trancoso.
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Gráfico 29 - Origem dos visitantes
Dados: Posto de Turismo de Trancoso, ano de 2017

Os diversos eventos, destacando-se a Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da
Beira, a Festa da História e Feira de São Bartolomeu, realizados ao longo do ano atraem muitos visitantes
a Trancoso.
Trancoso para além de Vila Medieval, foi elevada a cidade a 9 de dezembro de 2004, e está inserido no
Programa das Aldeias Históricas desde 2003. A integração como Aldeia Histórica tem trazido bastante
movimento de pessoas, através de múltiplas agências de viagens, e ainda pessoas individuais que têm
gosto de organizar passeios e trazem grupos.
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Verifica-se que muitos dos visitantes, acabam por regressar isoladamente ou com outros grupos, sendo
habitualmente acompanhados em visitas guiadas ao Centro Histórico. Neste ponto, seria interessante
que existissem animadores que ao longo destas visitas, retratassem a história de Trancoso,
principalmente nos meses de maior fluxo de visitantes.
Relativamente às motivações que dos visitantes, existem aqueles que se encontram a fazer o percurso
das Aldeias Históricas, outros são movidos pelo gosto de conhecer, ou porque alguém já lhes falou de
Trancoso, e ainda os que estão a fazer o percurso pedestre “Caminhos de Santiago de Compostela”, o
roteiro da Rede de Judiarias de Portugal. Estes, normalmente pernoitam na cidade e acabam por
conhecê-la melhor.
Os monumentos mais visitados são sem dúvida, o Castelo e as Muralhas classificados como Monumento
Nacional, o Centro de Interpretação da Cultura Judaica que inclui uma réplica de uma sinagoga sefardita
(que incluirá a exposição permanente a partir de Maio de 2018) e a recente Casa do Bandarra (outro
Centro de Interpretação), Poeta e Profeta Gonçalo Anes Bandarra, esta ultima, inaugurada a 12 de março
de 2017, contava a 31 de dezembro de 2017, já com 7383 visitantes, segundo informações recolhidas
junto do Posto de Turismo de Trancoso.
Muitos dos que procuram Trancoso pernoitam por cá, e daqui partem à descoberta de outros locais de
interesse sejam eles as outras Aldeias Históricas ou outros pontos de referência.
No que respeita ao número de alojamentos, Trancoso possui cerca de 300 camas num total, número
significativo para uma localidade do interior do país. Estes alojamentos situam-se fora do Centro
histórico, à exceção de uma unidade de turismo de habitação, recentemente inaugurada.
Apesar das unidades existentes terem feito algumas obras de remodelação para responder ao aumento
do fluxo de visitantes, verifica-se que nos dias de maior afluência, que podem ocorrer na altura da
realização de um evento de grande dimensão, por exemplo, Festa da História, Feira de São Bartolomeu,
torna-se difícil conseguirem dormida, facto que poderia ser colmatado com a reabitação casas devolutas
no Centro Histórico de Trancoso, que poderiam ser transformadas, por exemplo, em Hostels ou bed
/breackfast, o que poderia cativar outro tipo de turistas, principalmente famílias e pequenos grupos,
sobretudo estrangeiros a preços mais acessíveis.
Trancoso detém uma oferta turística considerável, para que as pessoas possam pernoitar mais do que
uma noite, essencialmente no que se refere a todos os percursos disponíveis das Aldeias Históricas, que
inclui todo o género de património, arquitetura moderna; arquitetura militar antiga (castelo e muralhas
de Trancoso e Moreira de Rei); património natural e civil, arqueológico e religioso. A este último
referente às igrejas (intramuros/extramuros) e capelas extramuros, acrescenta-se também o percurso
às marcas cristãs-novas existentes nas ombreiras de porta do nosso Centro Histórico e à necrópole de
sepulturas antropomórficas do largo do tribunal de Trancoso.
Trancoso é a terra que contém mais de 200 marcas de simbologia religiosa em ombreiras de porta, no
Centro Histórico, em comparação com as restantes localidades do país, é ainda neste património que se
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destaca pela existência da maior necrópole de sepulturas antropomórficas de Portugal (Moreira de Rei).
A réplica de sinagoga sefardita, única na europa, por ter sido construída no sentido ecuménico e de
valorização da parte identitária judaica faz parte também do ser Trancosano e do património religioso,
aliando-se à reparação histórica pelos danos causados pela inquisição (em Portugal) e
fundamentalmente aos cristãos-novos de Trancoso.
Muitos dos que se deslocam a Trancoso fazem-no também para provar a nossa gastronomia
extremamente rica e variada e os nossos pratos típicos. Têm à sua disposição restaurantes dentro e fora
de muralhas. A maior parte dos restaurantes têm capacidade para 30 a 40 pessoas. Quando se trata de
um grupo com mais pessoas, Trancoso tem uma unidade hoteleira, composta por duas salas que
comportam mais de 150 pessoas, praticando preços acessíveis. Este hotel, é ainda dos poucos da região
que possui uma cozinha à parte com vista à preparação de refeições kosher, segundo as regras judaicas,
para judeus essencialmente ortodoxos que gostem de confecionar a sua própria refeição.
Relativamente ao comércio local, verifica-se que ainda não está direcionado para os turistas que nos
visitam, concretamente, os judeus, na questão relacionada com a falta de refeições kosher ou alimentos
fabricados em Trancoso que sejam certificados por algum rabino, para que possam ser consumidos por
judeus.
Mas isto prende-se essencialmente com o turismo religioso, no entanto quer para estes, quer para os
outros turistas, a lacuna é grande. A importância e efetivação de uma gama de merchandising, no
entanto, o Município sabendo desta lacuna já está a trabalhar nessa produção para todo o tipo de
turistas

5 - Segurança
Trancoso pertence ao Destacamento Territorial de Pinhel, sendo uma “subunidade operacional do
Comando Territorial da Guarda”, tendo na sua organização interna, além do nosso Concelho, mais seis
Postos Territoriais: Freixo de Numão, Mêda, Pinhel, Vila Franca das Naves, Freixedas e Vila Nova de Foz
Côa. Bem como, na sua dependência direta, o Núcleo de Investigação Criminal, Núcleo de Proteção
Ambiental e Seção de Programas Especiais. Postos e Serviços que desenvolvem as suas competências
nos concelhos de Pinhel, Mêda, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.
O modelo atual de “Policiamento e Proximidade”, de origem belga e francesa, definido como, “uma
forma de gestão da segurança, implementada próxima da população, de maneira a responder através
de uma ação policial, prioritariamente preventiva, às suas necessidades cuidadosamente identificadas e
tomadas em consideração”.
De salientar que este modelo veio renovar profundamente a forma como olhamos atualmente, para o
papel das polícias.
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Tendo em conta a “visão da GNR”, no âmbito da Estratégia da Guarda 2020, a GNR pretende “Ser uma
Força de Segurança Humana, Próxima e de Confiança “, e que seja reconhecida como referência nacional
no domínio da segurança. E da estratégia da Guarda, onde a prevenção se constitui como pilar
fundamental.
Programas Especiais em curso na GNR:
Desenvolvidos pelo MAI

Desenvolvidos por outras
Parcerias

Escola Segura

Parcerias Locais

Residência Segura

Apoio 65
Idosos em Segurança
Comercio Seguro

Segurança em Meio Rural

Projeto Investigação e Apoio a Vitimas
Especificas
Apoio ao Turista (Tourist Suport Patrol)

Verão Seguro – Chave Direta
Sistema Táxi Seguro

Projeto SOS Azulejo
Projeto Igreja Segura – Igreja
Aberta
Programa Rumo Seguro

Transporte
Tabaco

Internet Mais Segura

Seguro

do

Desenvolvidos pela GNR

Interlocutor Local da Segurança
Apoio a Pessoas Idosas com Deficiência

Operação Azeitona Segura

Campo Seguro
Linha Saúde 24
Farmácia Segura
Abastecimento Seguro

Tabela 42 - Programas Especiais em curso na GNR
Fonte: Destacamento Territorial de Pinhel 2017

A Seção de Programas Especiais (SPE), do Destacamento Territorial de Pinhel constituída, na exclusividade, por
três militares, desenvolvem os principais objetivos deste modelo de policiamento, tendo em conta, a criação de
um sentimento de segurança nas populações, a construção e manutenção da ordem através de uma analise
pormenorizada das características e origem de determinados problemas e a redução da criminalidades, utilizando
a antecipação como instrumento eficaz na manutenção da paz social próximo das comunidades.
Importa referir que os militares são reforçados e apoiados pelos efetivos dos Postos Territoriais.
Nº Efetivos no Posto Territorial de Trancoso
20

Nº Efetivos no Posto Territorial de Vila
Franca das Naves
6

Tabela 43 - Número de Efetivos no Posto Territorial
Fonte: Destacamento Territorial de Pinhel 2017

79

6 -Associativismo
As associações constituem um núcleo fundamental na sociedade civil que permite a promoção da
cidadania e o desenvolvimento do concelho. Cada vez mais, assumem um papel decisivo
particularmente, no que refere à coesão social, qualidade de vida da população, bem como na
identidade socio territorial.
As associações acabam por desempenhar uma importante função social em termos de lazer, desporto,
solidariedade social, cultura e recreação, sendo que para muitos munícipes, constitui a única forma de
acesso a este tipo de atividades.
O Município de Trancoso reconhece a importância do Associativismo, bem como o seu papel no
desenvolvimento local, tendo desta forma, implantado um Programa de Apoio ao Associativismo,
instituindo-se as Associações como parceiros privilegiados, na promoção das atividades de caráter
cultural, social, recreativo e /ou desportivo.
O programa destina-se a incentivar a atividade regular as Associações Culturais, Sociais e /ou
Desportivas, estimulando a sua criatividade, visando permitir, através de um apoio financeiro, a criação
de condições que facilitem o incremento da sua atividade.
Associação

Localidade

Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova

Aldeia Nova

Associação de Compartes de Aldeia Velha

Aldeia Velha

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Castanheira

Castanheira

Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural “Os
Carnicenses”
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Castaíde
Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da
Cogula

Carnicães
Castaíde
Cogula

Sociedade Recreativa Cogulense

Cogula

Centro de Solidariedade Social de Santo André

Cótimos

Associação de Promoção Desenvolvimento e
Melhoramento das Beiras
Associação dos Caçadores da Serra de São Pedro

Cótimos
Cótimos

Associação de Desenvolvimento do Feital

Feital

Associação LuzLinar

Feital

Grupo Cultural e Recreativo de Fiães

Fiães
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Grupo Recreativo e Cultural de Freches

Freches

Banda de Música de Freches

Freches

Associação de Caçadores e Amigos de Freches

Freches

Associação de Melhoramentos da Granja

Granja

Associação Cultural e Recreativa Granja

Granja

Liga de Amigos do Guilheiro

Guilheiro

Associação de Solidariedade Social do Guilheiro

Guilheiro

Associação Social, Cultural e Desportiva “Os Lagartixos”

Moimentinha

Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha

Moimentinha

Grupo Recreativo de Moreira de Rei

Moreira de Rei

Associação Cultural e Recreativa dos Esporões

Moreira de Rei

Associação Caça e Pesca da Freguesia de Moreira de Rei

Moreira de Rei

Associação Cultural e Recreativa Á do cavalo

Moreira de Rei

Associação Desportiva e Cultural de Golfar

Moreira de Rei

Associação Cultural e Recreativa das Casas - Zabro

Moreira de Rei

Associação Cultural e Recreativa do Zabro

Moreira de Rei

Associação Solidariedade Social Amigos Póvoa do
Concelho

Póvoa do Concelho

Liga de Melhoramentos da Freguesia do Reboleiro

Reboleiro

Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de Trancoso

Reboleiro

Associação Cultural e Recreativa de Rio de Mel

Rio de Mel

Associação do Povo de Sintrão

Sintrão

Associação Recreativa de Souto Maior

Souto Maior

Associação Cultural e Recreativa de Ribeira do Freixo

Souto Maior

Associação dos Compartes de Souto Maior

Souto Maior

Associação Cultural e Recreativa dos Falachos

Tamanhos

Associação dos Amigos de Vale do Mouro

Tamanhos

Liga dos Amigos de Caça e Pesca de Cabeça do Lagar

Terrenho

Associação Cultural e Recreativa do Terrenho

Terrenho

Associação de Compartes de Sebadelhe da Serra

Terrenho

Associação de Caça e Pesca de Torres

Torres

Associação Amigos TT Trancoso

Trancoso

Associação de Proteção da Natureza

Trancoso
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Associação Cultural e Recreativa de Trancoso

Trancoso

Corpo Nacional de Escutas / Agrupamento 505

Trancoso

Grupo Desportivo de Trancoso

Trancoso

Associação Juvenil de Trancoso

Trancoso

Clube de Coleccionismo de Trancoso

Trancoso

Clube Trancosense

Trancoso

Piscotávora – Associação de Produtores Florestais

Trancoso

Associação Hum. dos Bombeiros Voluntários de Trancoso

Trancoso

Raia Histórica – Associação de Desenvolvimento

Trancoso

Rotary Club de Trancoso

Trancoso

Associação de Desenvolvimento Cultural de Rio de
Moinhos
Associação Cultural e Recreativa e de Melhoramentos de
Courelas
Associação Cultural e Recreativa de Miguel Chôco
Associação Cultural, Recreativa, Social e de
Melhoramentos de São Martinho
ARA – Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa
Do Património da Beira Interior
Casa do Benfica

Trancoso

Trancoso
Trancoso
Trancoso

Trancoso
Trancoso

Associação de Solidariedade, Desenvolvimento e Cultural
de Valdujo
Grupo Desportivo de Vila Franca das Naves
Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Franca das
Naves

Valdujo
Vila Franca das Naves
Vila Franca das Naves

Clube Recreativo das Naves

Vila Franca das Naves

Associação Naves XXI

Vila Franca das Naves

Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca das
Naves

Vila Franca das Naves

Associação Caçadores Vale da Loba

Vilares

Associação Cultural e Desportiva de Maçal da Ribeira

Vilares

Alto da Broca – Associação de Produtores Florestais

Vilares

Associação Cultural e Recreativa de Vilares

Vilares

Tabela 44 - Associações no Concelho
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Fonte: Camara Municipal de Trancoso 2017

7 - Ambiente
De forma estratégica e concertada, o Município de Trancoso rege-se por medidas que visam, numa
evolução contínua em diferentes setores, privilegiar a relação com o ambiente.

7.1 Resíduos
Na atualidade, a gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) constitui uma das maiores preocupações
ambientais. O crescimento exponencial de produção de resíduos, a par com uma maior diversidade das
suas características, leva a que o sector dos resíduos seja cada vez mais alvo de medidas e de estratégias,
cujo objetivo se prende com a mudança de comportamentos e a procura da sustentabilidade deste setor.
Com responsabilidade direta sobre a recolha indiferenciada de resíduos, o Município de Trancoso
procurou ao longo dos anos definir procedimentos, no sentido de privilegiar a melhoria contínua no
serviço prestado aos munícipes, bem como na resposta às próprias exigências e metas ambientais.
No concelho de Trancoso, em média, anualmente, são produzidas cerca de 3.120 toneladas de resíduos
indiferenciados, os quais são posteriormente encaminhados para a estação de tratamento de resíduos
da Resiestrela, no Fundão.
Recolha indiferenciada de resíduos – valores em toneladas
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

janeiro

238,9

258,9

247,2

223,4

251,7

237,7

233,3

230,5

236,2

210,2

229,8

fevereiro

201,2

213,7

223,5

210,0

207,9

212,4

187,5

184,4

188,2

186,3

206,9

março

255,2

241,3

240,3

246,1

268,3

244,0

224,5

199,5

213,1

220,1

224,4

abril

256,5

269,5

253,1

240,1

266,4

258,1

227,6

236,5

243,9

241,1

231,6

maio

284,5

215,2

247,6

229,0

254,0

261,7

244,4

231,0

228,8

237,7

230,1

junho

263,3

250,8

265,4

264,7

266,6

249,2

234,0

191,9

234,0

246,3

243,4

julho

296,0

306,7

306,9

298,4

301,2

277,6

287,8

277,6

304,6

292,2

268,5

agosto

437,4

412,1

390,8

402,2

430,4

431,6

384,1

358,3

384,7

373,7

376,1

setembro

297,2

282,8

298,6

278,2

287,7

280,7

243,4

233,6

293,3

267,8

267,4

outubro

305,6

295,7

262,3

261,5

262,1

264,5

258,2

266,3

278,5

248,8

254,7

novembro

279,3

247,7

218,9

267,2

266,4

243,3

228,5

220,8

243,3

236,4

254,7

dezembro

240,4

232,8

244,2

250,8

241,9

237,0

225,0

222,2

237,0

234,0

240,4

3355,6

3227,2

3198,7

3171,6

3304,5

3197,7

2978,4

2852,6

3085,6

2994,4

3027,9

Total

Quantidades de resíduos recolhidos indiferenciadamente no concelho de Trancoso (2006-2016)
Tabela 45 - Recolha indiferenciada de resíduos – valores em toneladas
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Quantidades de recolha indiferenciada de resíduos
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Gráfico 30 - Quantidades de resíduos recolhidos indiferenciadamente no concelho de Trancoso (2006-2016)

Evidentes são as variações sazonais de quantidades de resíduos depositados indiferenciadamente,
verificando-se ciclicamente um aumento da produção nos meses de verão, com maior destaque no mês
de agosto, altura em que há igualmente um acrescimo elevado da população do concelho.
Complementar a este processo desenvolve-se a recolha selectiva de resíduos, sob gestão da Resiestrela,
o concelho de Trancoso conta com um ecocentro e com 48 ecopontos dispersos por 25 aglomerados
populacionais.
Localização dos ecopontos no concelho de Trancoso
Localização dos ecopontos
Aldeia Nova
Castanheira
Carnicães
Cogula
Corças
Cótimos
Fiães
Freches
Granja
Guilheiro
Moimentinha
Palhais
Póvoa do Concelho
Reboleiro
Rio de Mel
Sebadelhe da Serra
Tamanhos

Número de
ecopontos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Terrenho
Torre do Terrenho
Trancoso
Valdujo
Vila Franca das Naves
Vila Garcia
Vilares
Zabro
Total

1
1
18
1
6
1
1
1
48

Tabela 46 - Localização dos ecopontos no concelho de Trancoso
Fonte: Serviços de Ambiente da Câmara Municipal de Trancoso, 2017

Conscientes de que o número de infraestruturas de deposição selectiva de resíduos é claramente
insuficiente, o Município de Trancoso tem manifestado perante a Resiestrela a necessidade de
complementar o sistema existente com a colocação de novos equipamentos, tendo tido recentemente
indicação de que serão, no decorrer do ano de 2018, colocados 19 novos ecopontos nos aglomerados
do Concelho, permitindo assim dar resposta e possibilitar a deposição selectiva de resíduos a um maior
número de munícipes.

Recolha seletiva de resíduos nos Ecopontos do concelho de Trancoso – valores em kg

Papel/
Cartão
(kg)

Embalagens
(kg)

Vidro (kg)

Soma

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

21980
30740
34500
35000
36920
34120
27920
27480
27480
29020

6580
8360
10620
13320
14940
16860
15980
16580
17580
19830

41880
40460
50270
43860
58660
54300
60140
59240
69560
72830

70440
79560
95390
92180
110520
105280
104040
103300
114620
121680

2016

44180

22370

59940

126490

Tabela 47 - Recolha seletiva nos Ecopontos do concelho (valores em kg)
Fonte: Serviços de Ambiente da Câmara Municipal de Trancoso, 2017
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Gráfico 31 - Recolha seletiva de resíduos nos Ecopontos do concelho de Trancoso

Reflexo da mudança de hábitos e de preocupação com as questões ambientais, é a evolução dos valores
de recolha selectiva associados à deposição voluntária nos ecopontos dispersos pelo concelho. Com
consciencia de que muito há a fazer nesta área, nomedamente alargar o facil acesso aos sistemas de
deposição a todo o concelho, é notório o aumento das quantidades de resíduos depositados
selectivamente.
De referir ainda que em Trancoso e em Vila Franca das Naves, a deposição diferenciada de resíduos é
complementada com a existencia de contentores para resíduos texteis e para óleos alimentares usados.
Reflexo da preocupação ambiental deste Municipio é o facto de proporcionar aos seus municipes e
comerciantes, de forma gratuita e mediante solicitação, a recolha porta a porta de resíduos de grandes
dimensões (monos domésticos) e das fileiras de papel cartão e de plastico.
Com a consciência de que a postura cívica da nossa comunidade terá reflexo na qualidade ambiental do
concelho, não é descurada a abordagem à população escolar, procurando desta forma criar hábitos e
comportamentos num público que se considera capaz de assimilar e de transmitir as ações que
assertivamente levam à preservação do ambiente.
Assim, o Municipio de Trancoso num trabalho contínuo de otimização do sistema de resíduos, procura
alcançar a satisfação da população do concelho, garantindo que Trancoso terá um futuro mais limpo e
saudável.
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8 - Incêndios Florestais
Os incêndios florestais, principais agentes abióticos que afetam a floresta, são o principal fator de
degradação da floresta e de perturbação do equilíbrio no mundo rural. Ocorrem frequentemente,
consumindo vastas áreas florestais, traduzindo-se em enormes perdas quer do ponto de vista
económico quer social, com implicações a nível ambiental, ecológico e paisagístico.
O histórico da casualidade dos incêndios permite identificar não só as principais causas de ignição, mas
também descrever a tipologia da região e analisar a sua evolução ao longo do tempo.
Da análise da cartografia das áreas ardidas do concelho de Trancoso (Figura 5), entre os anos de 19902017, pode-se constatar a sobreposição de áreas ardidas, com predomínio de ocorrências em zonas com
relevo e declives acentuados.

Figura 5 - Mapa das áreas ardidas no concelho de Trancoso, entre 1990 e 2017.

O elevado número de incêndios poderá estar associado a diversos fatores que contribuem para o
desinteresse pelo património florestal, levando à sua deterioração, tais como, a diminuição da mão-deobra rural, a muito pequena dimensão da propriedade florestal, a existência de absentismo dos
proprietários relativamente à atividade silvícola, o que em alguns casos, leva ao abandono das
explorações.
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Cumulativamente a falta de limpezas e desbastes convenientes (cortes culturais) nos povoamentos
florestais, a escassa implantação de bons caminhos e aceiros, bem como a sua manutenção periódica, a
não existência de pontos de água distribuídos estrategicamente no território, e essencialmente, a falta
de ordenamento florestal do território no sentido de intercalar áreas de resinosas com folhosas, são
todos fatores que potenciam o incremento do risco de incêndio florestal.
À semelhança do que se tem passado por todo o território nacional, Trancoso, tem sido também
marcado ao longo dos anos pelo flagelo dos incêndios florestais, sendo de salientar o ano de 2017,
verificando-se que a área ardida no concelho foi de 4735, 16ha.
A importância do Risco de Incêndio e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
A elaboração da cartografia de risco é extremamente importante pois a informação produzida é utilizada
para definir o planeamento das ações que se pretendem implementar no terreno. Serão contempladas
ações específicas para as áreas que apresentem uma maior perigosidade e consequentemente um maior
risco de incêndio.
A cartografia do risco (mapa de perigosidade e mapa de risco) apresentada, foi efetuada utilizando a
metodologia adotada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Guia Técnico para a
Elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e foi obtida através da
sobreposição de diversas cartas temáticas englobadas no modelo cartográfico e analítico, sendo estas
trabalhadas em função do seu contributo para o perigo potencial de incêndio.
O modelo de Risco de Incêndio Florestal compreende dois mapas:


Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal (Figura 6) resulta da combinação da probabilidade
com a suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno.
Este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção.



Mapa de Risco de Incêndio Florestal (Figura 7) resulta da combinação das componentes do dano
potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o potencial de perda em face do fenómeno.
Este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção quando lido em conjunto com o
mapa de perigosidade, e para planeamento de ações de supressão.

A cartografia de prioridades de defesa (Figura 8) constitui-se pela representação apenas das manchas
de risco de incêndio alto e muito alto sobre as quais se sobrepõem os elementos prioritários. O objetivo
da carta de prioridades de defesa é identificar claramente quais os elementos que interessam proteger,
tendo em conta quer o seu valor económico, cultural, ecológico ou paisagístico.
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Figura 6 - Mapa de Perigosidade de incêndios do concelho de Trancoso.

Figura 7 - Mapa de Risco de incêndios do concelho de Trancoso.
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Figura 8 - Mapa de Prioridades de Defesa do concelho de Trancoso.

Meios de Prevenção
O combate aos fogos florestais apresenta-se como uma das últimas oportunidades para minimizar o
efeito destruidor que os incêndios têm sobre o património natural. Como método de último recurso, os
meios de combate não devem ser descurados e podem constituir mesmo um fator fundamental na
redução das enormes áreas ardidas que têm caracterizado os últimos anos.
No município de Trancoso, o combate de incêndios florestais é efetuado pelos dois Corpos de Bombeiros
existentes no concelho, os Bombeiros Voluntários de Trancoso e os Bombeiros Voluntários de Vila
Franca das Naves, tendo em conta a área de intervenção de cada Corporação de Bombeiros (Figura 8).
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Figura 9 - Mapa de Combate do concelho de Trancoso – Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).

Poderão ainda ser mobilizadas as Equipas de Sapadores Florestais (ESF) para um apoio ao combate e às
operações de rescaldo e vigilância pós-incêndio. No concelho de Trancoso existem duas ESF, a equipa
de sapadores do Alto da Broca e a equipa de sapadores do Piscotávora. Tal como os Bombeiros
Voluntários existentes no concelho também estas equipas têm áreas de intervenção distintas (Figura 9).

Figura 10 - Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) – Mapa de vigilância e deteção.
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Reduzir a incidência dos incêndios
A grande maioria dos incêndios florestais ocorrem devido a causas humanas, quer por negligência ou
acidente, quer por ações criminosas, raras vezes lhes são imputadas causas naturais. Por este motivo, a
redução do número de ocorrências passa necessariamente por uma mudança de atitudes e
comportamentos da população em geral, incidindo no estrato etário onde as ações de sensibilização são
mais facilmente apreendidas, ou seja, a população escolar.
A sensibilização da população é por isso, uma das principais ações de prevenção, entendida como o
conjunto das atividades que tem por objetivo reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio,
diminuir a sua capacidade de desenvolvimento e mitigar os efeitos indesejáveis que o incêndio pode
originar, atuando em duas vertentes, o controlo das ignições e o controlo da propagação.
Nos últimos anos, têm-se verificado resultados importantes nas ações de sensibilização desenvolvidas,
com uma redução significativa das queimas de sobrantes realizadas durante o período crítico, com o
aumento de ações de gestão de combustíveis junto a edificações, com a extinção do lançamento de
foguetes durante o período crítico, no fundo com uma maior preocupação da população relativamente
à problemática dos incêndios florestais.
Para além da sensibilização, a prevenção passa obrigatoriamente por ações de fiscalização nas áreas em
risco. As ações de fiscalização responsabilidade da Guarda Nacional Republicana podem ser também
desenvolvidas pela Câmara Municipal, pelos Bombeiros ou mesmo pela população local, que muitas
vezes assume uma importante função de denunciar ações e comportamentos de risco e situações
irregulares.
Concluindo, o risco de incêndio florestal, sempre presente nas nossas matas e florestas, pode ser
reduzido de diversos modos. O ordenamento florestal e a dinamização de unidades rentáveis de gestão,
serão alguns dos caminhos certos, mas cuja execução não estará certamente ao alcance da maior parte
de nós.

9. Considerações finais
Este Diagnostico Social assume particular importância enquanto ponto de partida para a concretização
do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Trancoso.
O presente documento irá determinar eixos, estratégias e objetivos de intervenção, baseado nas
prioridades definidas neste Diagnostico, devendo consolidar parcerias num trabalho de
coresponsabilização nas tomadas de decisão com vista à aplicação de medidas de desenvolvimento
social para o concelho de Trancoso.
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Tendo noção de que os problemas identificados neste documento não são só do concelho de Trancoso,
importa desenvolver esforços com vista à sua resolução, tentando sempre privilegiar o envolvimento de
todos os parceiros sociais locais, de forma a rentabilizar os recursos existentes, bem como equipamentos
e serviços.
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