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Caras e Caros Munícipes
Estamos a travar, desde o início de 2020,
enorme e desgastante batalha para salvar
vidas e debelar a epidemia que nos assola.
O medo, o sofrimento físico e a morte, a vida
confinada, a pobreza e as desigualdades
exacerbadas pela epidemia são, pelas piores
razões, a prova brutal dos impactes da saúde, ou da sua ausência, na vida de cada um
de nós e das sociedades em que estamos
inseridos.
Não esqueceremos as imagens de sofrimento dos doentes e de entrega total dos profissionais de saúde para os salvar.
Para os profissionais de saúde o nosso agradecimento. Sem eles não se garante a Saúde.
Com os olhos postos no futuro, em Setúbal
anima-nos a visão de uma Cidade Saudável
onde existem pessoas participativas; onde
há liberdade, prosperidade, solidariedade,
paz e habitação condigna; onde as pessoas
têm rendimentos que lhes permitem ter o
que necessitam; onde os lugares são relaxantes, seguros e acessíveis; onde o ar é limpo e a água excelente; onde as pessoas têm
mobilidade e circulam sem barreiras; onde
há coisas que acontecem, que se podem fazer e usufruir em eventos culturais, desportivos, educacionais e outros.

Temos trabalho realizado e, com ele, valoroso património adquirido no percurso já feito.
Pela consciência que temos dos impactes
em saúde das medidas que tomamos no governo do município, aderimos ao movimento
das Cidades Saudáveis da Organização Mundial da Saúde e assumimos, atualmente, responsabilidades ao nível da Rede Portuguesa
dos Municípios Saudáveis.
Neste ano de obstáculos e medos, fizemos
caminho, porque já antes tínhamos começado a andar.
Estamos agora no início de uma nova etapa
de construção, em conjunto, das características do Perfil de Saúde e da Estratégia de
Desenvolvimento em Saúde para Setúbal.
Pela avaliação crítica dos passos já dados e
da posição em que estamos, mas sobretudo
pelo compromisso e empenho em avanços
que acrescentem saúde, bem-estar e felicidade aos que cá vivem, trabalham e estudam e também aos que nos visitam e acolhemos.
É de todos a Cidade de Setúbal, Saudável
porque pensa em si.

Maria das Dores Meira
Inconformados com as nossas vulnerabilidades, estamos confiantes na nossa capacidade em as superar pela mobilização de
saberes e energias.

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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INTRODUÇÃO

No início do ano de 2020, a Doença tornou
‑se a principal preocupação das nações
e governos de todo o mundo. Um vírus
emergente, designado de SARS-Cov-2,
revelou-se altamente contagioso e foi
identificado como causador de um mal de
elevada mortalidade, a Covid-19. Em poucos
meses chegou a toda a parte. A pandemia
e a resposta que foi dada provocaram uma
perturbação catastrófica na economia
e no funcionamento da sociedade, das
instituições e das nossas vidas. Os serviços
de saúde e a sua capacidade em atender os
doentes e debelar a doença têm sido desde
então o primeiro motivo de atenção das
pessoas e da comunicação social.
Saúde é a capacidade que cada um de nós
e a comunidade em que nos inserirmos têm
para enfrentar com êxito os males que nos
atingem ou ameaçam e continuar em frente
num caminho de crescente bem‑estar e
prosperidade. A Saúde é o que nos permite
resistir e progredir e mede-se pela dimensão
e pela qualidade dos recursos a que podemos
recorrer para que assim seja.
Estamos rodeados de bens materiais a
que podemos dar uso, alterar, preservar e
qualificar no ambiente natural e construído,
no que produzimos e consumimos, nos
seres que nos acompanham e no cuidado
connosco próprios e com a sociedade. Estes
refletem-se nos valores morais e estéticos
que adquirimos e enformam os afetos, as
atitudes que tomamos e a forma como nos
relacionamos e comportamos. São os nossos
determinantes de Saúde.

A Cidade Saudável conjuga o que somos
pela nossa própria natureza, as escolhas que
fomos fazendo para aqui chegar e a visão que
temos do futuro que projetamos. É por isso,
também, Cidade Verde, Educadora, Criativa,
Inteligente e Inclusiva. Sempre Participada,
porque só é Saudável a Cidade em que os
seus membros participam e partilham.
O que temos pela frente é caminho a
percorrer. Há novos compromissos a assumir
e a cumprir. Palavras e números estão, aqui
e agora, à disposição do vosso juízo crítico
para emendar o que está, ou completar o
que falta, algumas vezes por opção, outras,
na maior parte dos casos, por falta de
informação. Um juízo que, além de corrigir
a intenção, possa sobretudo incrementar
a coesão e a motivação de todos nós em
Promover a Saúde em Setúbal.
Somos muito mais do que os males que
carregamos. Somos também os portadores
da Saúde que os vence.
Este é apenas o primeiro passo.
Vamos conhecer-nos melhor com o Censos
2021, que se inicia em breve. Vamos estar mais
atentos aos impactes das desigualdades
e da pobreza, mas também das alterações
climáticas e do novo despertar para as
doenças infetocontagiosas. Vamos conhecer
melhor os nossos recursos, agilizá-los e
reforçá-los para fazermos mais e melhor.
Assumimos a convicção de que o recurso
primordial está em cada um de nós e no
que cada um de nós faça pela Saúde e por
Setúbal.
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A “PENSAR EM SI”

“Pensar em Si” é o compromisso de Setúbal
com a Saúde.
A Pensar em Si como Cidade Saudável em
todas as suas dimensões.
A Pensar em Si na Promoção da Saúde de
todos quantos aqui vivem ou trabalham e
todos os que nos visitam.
É Saudável a Cidade que identifica as suas
vulnerabilidades e que age para as colmatar
e se robustecer.
É Saudável a Cidade que reconhece os seus
recursos e os mobiliza para tornar mais saudáveis e mais felizes os que a habitam e a
frequentam.
É Saudável a Cidade em que todos contam
pela inteligência, energia, amor e criatividade

que lhe dão e pela solidariedade que recebem, pela prosperidade e segurança de que
beneficiam e pela alegria com que a vivem.
Pensar Setúbal pensando na Saúde e no
Bem-Estar dos setubalenses e azeitonenses,
esta é a proposta da equipa que reúne a Câmara Municipal, as Juntas das Freguesias, os
Hospitais, os Centros de Saúde, as Farmácias, as Escolas, as Instituições de Solidariedade Social, as Associações de Cultura, Recreio e Desporto, as Empresas e os Amantes
da Natureza, numa proposta em que todos
podem ter lugar na sua conceção e concretização.
Uma proposta que se tornará realidade por
vontade de todos e de cada um em fazer o
que estiver ao seu alcance para promover a
sua Saúde e Bem-Estar, condição essencial
da Saúde de Todos.
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PARTE I
A CONSTRUÇÃO
E CARACTERIZAÇÃO
DO PERFIL DE SAÚDE

1.
A S N O S S A S C O N D I Ç Õ E S B Á S I C A S

1. 1. L O C A L I Z A Ç Ã O
No extremo Sul da Península de Setúbal
Junto de uma das mais Belas Baías do Mundo
Envolvida pelo Estuário de Sado e pela Serra
da Arrábida
Perto de tudo pela rodovia, ferrovia e zona
portuária

1. 2. C L I M A
Ameno.
A temperatura média varia entre valores máximos de cerca de 30º em julho e agosto e
mínimas a rondar os 5º em janeiro e fevereiro.

A precipitação média anual registada é de
735 mm/m 2, com dois períodos húmidos de
janeiro a maio e de outubro a dezembro, e
um período seco entre junho e setembro.

A humidade relativa do ar registada às
09h00 varia entre 66% e 86% ao longo do
ano. Os meses com menor humidade relativa do ar vão de junho a agosto.

A intensidade do vento é caracterizada por
uma velocidade média que varia entre os 5 e
os 8 km/h, sendo os meses de julho e agosto
os mais ventosos.
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1. 3. P A T R I M Ó N I O N A T U R A L
1. 3. 1. E
 SPAÇOS E ESPÉCIES
ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
O concelho de Setúbal é abrangido por duas
áreas protegidas: o Parque Natural da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado.
O Parque Natural da Arrábida (PNA) foi criado com o objetivo de promover a proteção
dos valores naturais e o desenvolvimento das
atividades económicas de forma autossustentada. O PNA dispõe de um Plano de Ordenamento, no qual são definidas as áreas prioritárias para a conservação da natureza, sujeitas a diferentes regimes de proteção e de uso.
O PNA tem uma superfície de 6602,68 ha no
concelho de Setúbal, cerca de 29% do território municipal.
O PNA integra uma área marinha protegida,
designada Parque Marinho Professor Luiz
Saldanha.

A Reserva Natural do Estuário do Sado
(RNES) foi criada com o objetivo de promover a manutenção da vocação natural do
estuário e as consequentes potencialidades
biológicas, paisagísticas e económicas, bem
como a sua importância como habitat de
aves migratórias.
A RNES dispõe de um Plano de Ordenamento, no qual são definidas as áreas prioritárias
para a conservação da natureza, sujeitas a
diferentes regimes de proteção e de uso.
A RNES tem uma superfície de 5735,73 ha no
concelho de Setúbal, o que corresponde a
cerca de 25% do território municipal.
A Rede Natura 2000 (RN2000) é composta
por áreas de importância comunitária para
a conservação de determinados habitats e
espécies, nas quais as atividades humanas
deverão ser compatíveis com a preservação
desses valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social.
15

A RN2000 é composta pelos Sítios da Lista
Nacional, atualmente designados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), e pelas
Zonas de Proteção Especial (ZPE).

Roazes-corvineiros
Na região do delta do Sado encontra-se uma
das três únicas comunidades sedentárias de
golfinhos em toda a Europa.
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As áreas RN2000 incluídas neste município
correspondem à ZEC Arrábida/Espichel, à ZEC
Estuário do Sado e à ZPE Estuário do Sado –
zona de alimentação e repouso de aves.

1. 3. 2. A S P R A I A S D A A R R Á B I D A
Todas com acesso por Transporte Público

Albarquel
Albarquel é a praia mais próxima de Setúbal,
sendo acessível a pé ao longo da faixa litoral
por altura da baixa-mar. Destaca-se das restantes praias pela versatilidade em termos
de utilização para a prática desportiva além
da prática balnear.
• Praia vigiada, acessível

Praia da Figueirinha
O extenso areal, o mar calmo, as boas acessibilidades e a beleza envolvente da Serra da
Arrábida e do Parque Marinho Luiz Saldanha
fazem com que a Figueirinha esteja entre as
zonas balneares mais conhecidas da região.
• Bandeira Azul
• Galardões Praia Acessível e Praia Qualidade de Ouro
• Praia vigiada, acessível

Galapos
Envolta pela vegetação mediterrânica da
Arrábida, Galapos é constituída por uma estreita faixa de areia e um mar calmo, azul e
transparente.
• Galardão Praia Qualidade de Ouro
• Praia vigiada, acessível apenas por rampa
ou escadas

Galapinhos
Foi eleita a mais bonita da Europa em 2017,
numa votação mundial com participantes
de mais de 130 países.
Galapinhos tem pouca intervenção humana,
estando abrigada por encostas de vegetação mediterrânica e proporcionando um mar
calmo e águas claras, que favorecem a observação de espécies marinhas.
• Galardão Praia Qualidade de Ouro
• Praia vigiada, acessível apenas por trilho
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Praia dos Coelhos
Praia com pouca intervenção humana, silenciosa, localizada numa pequena enseada no
sopé da Serra da Arrábida. É uma praia de
areia branca, águas calmas e transparentes.

Portinho da Arrábida/Creiro
Eleita uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, em 2010, é uma praia de areia branca
e águas transparentes. O acesso é feito pelo
Portinho da Arrábida ou pelo Creiro.

• Praia não vigiada, com acesso difícil e apenas por trilho

• Galardão Praia Qualidade de Ouro
• Praia vigiada, acessível e com serviço de
transportes públicos

1. 4. R E C U R S O S H Í D R I C O S

A emissão dos poluentes atmosféricos pode
ser originada por atividade humana (como o
tráfego automóvel ou a atividade industrial)
ou ter origem natural (casos de atividade
vulcânica, incêndios ou ação do vento).

Para Além do Mar e do Rio
Setúbal é abastecida de água para consumo
humano por 20 captações, de 100 a 300 metros de profundidade;
Através de uma rede de 717 km de extensão
que chega a 93% da população apoiada em
18 reservatórios, 19 pontos de tratamento e
8 estações elevatórias;
Cumpre os parâmetros de qualidade em
99,9% das avaliações feitas, em 300 pontos
de controlo e os 0,01% restantes não apresentam alterações que afetem a saúde humana.

1. 5. Q U A L I D A D E D O A R
Os poluentes atmosféricos podem ser particularmente nocivos para crianças, idosos,
grávidas e indivíduos que sofrem de problemas respiratórios e cardíacos.
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As estações da qualidade do ar de Setúbal,
localizadas no Jardim do Quebedo, na Escola Básica dos Arcos e na Escola Secundária
D. João II, estão equipadas com analisadores
automáticos que monitorizam remotamente, em tempo real e contínuo, a concentração dos principais poluentes atmosféricos:
• Óxidos de Azoto (NOx)
• Ozono (O3)
• Partículas (PM10 e PM2.5)
• Monóxido de Carbono (CO)
• Dióxido de Enxofre (SO2)
• Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
Os dados medidos são transmitidos para
concentradores regionais, geridos, neste
caso, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR-LVT), e remetidos para o sistema
central de informação, assente na base de
dados QualAr, sediada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P).

1. 6. F
 ONTES DE ENERGIA,
PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E CONSUMO
A Matriz Energética do Concelho de Setúbal,
publicada pela ENA – Agência de Energia e
Ambiente da Arrábida, está referenciada ao
ano de 2011.
Em combustíveis fósseis, apenas foi contabilizado o consumo de derivados de petróleo
utilizados com fins energéticos.
A energia elétrica corresponde a 29% do total da energia consumida.

O setor da pasta de papel e cartão, representado pela The Navigator Company (antigo grupo Portucel Soporcel), e o setor do
cimento, representado pela fábrica Secil –
Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., são
os principais consumidores de energia na
área industrial.
CONSUMO DE ELETRICIDADE POR SETOR DE
ECONOMIA, NO CONCELHO DE SETÚBAL EM 2011 [tep]

CONSUMO DE ENERGIA POR TIPO
NO CONCELHO DE SETÚBAL EM 2011 [tep]

INDÚSTRIA
DOMÉSTICO E CONSUMO PRÓPRIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA
AGRICULTURA E PESCAS

O concelho de Setúbal possui um forte tecido industrial, que se reflete na distribuição
do consumo de energia, correspondente a
cerca de 55% do total.
CONSUMO DE ENERGIA POR SETOR DE ECONOMIA,
NO CONCELHO DE SETÚBAL EM 2011 [tep]

SANEAMENTO BÁSICO
ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS
TRANSPORTES
CONSTRUÇÃO

No caso particular do setor industrial, o consumo de eletricidade é dominado pelos setores do papel e do cimento, que consomem,
respetivamente, 74% e 16% da eletricidade
utilizada no concelho e que totalizam 89%
do consumo de eletricidade do setor.
CONSUMO DE ELETRICIDADE NO SETOR INDUSTRIAL
NO CONCELHO DE SETÚBAL EM 2011 [tep]

INDÚSTRIA
PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA
TRANSPORTES
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CONSUMO DOMÉSTICO E CONSUMO PRÓPRIO
AGRICULTURA E PESCAS
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL

19

2.
QUEM SOMOS
Em 2020, estima-se que seríamos cerca de
116.000 residentes.

2 . 1 . D ISTRIB U IÇÃO ETÁR IA E POR SEXO
Em 2017, a população do concelho de Setúbal encontra-se mais envelhecida, com
20,6% de idosos e 16,7% de jovens.
ESTRUTURA DA POPULAÇÃO RESIDENTE (%)
NO CONCELHO POR GRUPO ETÁRIO E GÉNERO, EM 2017
HOMENS

RÁCIO
MULHERES MASCULINIDADE

0 – 14 ANOS

51,0

49,0

104,1

15 – 24 ANOS

50,3

49,7

101,0

25 – 64 ANOS

47,4

53,6

90,1

65 E MAIS ANOS

42,7

57,3

74,7

TOTAL

47,3

52,7

89,6

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana
de Lisboa, 2017

2.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

Fonte: Plano Diretor Municipal de Setúbal
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2 . 2 . FA M Í L I AS
Em 2011, a dimensão média da família no
concelho situava-se em torno dos 2,5 indivíduos, tendo decrescido relativamente aos
anos censitários anteriores.
DIMENSÃO MÉDIA DA FAMÍLIA EM 1991, 2001 E 2011
UNIDADES TERRITORIAIS

1991

2001

2011

CONCELHO DE SETÚBAL

3,0

2,7

2,5

Fonte: INE, Censos 1991; 2001; 2011

Em 2019, em Portugal, cerca de 513.200 pessoas com 65 anos ou mais – correspondentes a 22,5% da população idosa – viviam sozinhas.
A prevalência de situações de desconexão
social e isolamento tem sido descrita como
uma das principais causas de depressão na
população idosa.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA EM 1991, 2001, 2011 (HABITANTES/KM2)

UNIDADES TERRITORIAIS

ÁREA (Km 2)

1991

2001

2011

CONCELHO DE SETÚBAL

230,3

535,3

591,3

526,2

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

36,8

1.038,9

1.046,3

1.035,3

- ANUNCIADA

29,2

598,6

587,2

470,5

- SANTA MARIA DA GRAÇA

2,7

8.777,1

7.630,4

2.822,2

- SÃO JULIÃO

4,9

3.734,8

4.107,2

3.416,3

SÃO SEBASTIÃO

25,8

2.240,9

2.511,0

2.036,5

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO

69,3

135,6

188,8

272,4

- SÃO LOURENÇO

47,2

123,9

177,7

246,6

- SÃO SIMÃO

22,1

162,5

214,4

327,6

GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

33,0

113,7

125,1

178,3

SADO

65,5

136,4

142,0

88,3

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011; Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa

Nos últimos anos, as freguesias do centro urbano perderam população e as mais periféricas
ganharam.

2.4. N
 ATA L I D A D E , M O RTA L I D A D E
E MIGRAÇÕES: IMPACTE
DEMOGRÁFICO
A tendência para um decréscimo da população residente a que se assiste nos últimos
anos resulta da componente natural e do
comportamento da componente migratória.

a afirmar-se como um concelho de emigração, acompanhando o comportamento migratório relacionado com a crise económica
e financeira internacional iniciada em 2008.

Até 2010, Setúbal constituiu-se como um
concelho de imigração, passando a partir daí

Em 2019, residiam em Setúbal 5807 imigrantes de 93 países.

TAXAS BRUTAS DE NATALIDADE E MORTALIDADE, 1992, 2002, 2009 E 2017

TAXA BRUTA NATALIDADE

CONCELHO
DE SETÚBAL

TAXA BRUTA MORTALIDADE

SALDO NATURAL

1992

2002

2009

2017

1992

2002

2009

2017

1992

2002

2009

2017

10,7 %

12,1 %

10,9%

9,2%

9,5 %

10,3%

9,6%

11,6%

1,2%

1,8%

1,3%

-2,4%

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais 1993, 2004, 2009 e 2017
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Na última década, a Taxa de Mortalidade tende a ser superior à Taxa de Natalidade.

saldo natural foi negativo, com -2,4%, estando em consonância com a média nacional.

A Taxa de Crescimento Natural no concelho
de Setúbal foi positiva em grande parte do
período temporal em análise, invertendo essa
situação nos anos mais recentes. Em 2017, o

A evolução decrescente da Taxa de Natalidade reflete uma diminuição das Taxas de Fecundidade e a diminuição do peso relativo da
população feminina em idade fértil.

2 . 5 . S E G U R A N Ç A E C R I M I N A L I D A D E
O município de Setúbal viu decrescer os crimes registados de 48,3 para 34,1 por cada
mil habitantes, nos anos de 2009 e 2018,
respetivamente.

No entanto, em termos de violência doméstica contra cônjuge ou análogos, Setúbal registou um aumento de casos, de 2,1 por 1000
habitantes, em 2009, para 2,5, em 2018.

CRIMES REGISTADOS PELAS POLÍCIAS POR MIL HABITANTES NOS ANOS 2009 E 2018
CATEGORIA DE CRIME

TERRITÓRIOS
TOTAL

ÂMBITO
GEOGRÁFICO

MUNICÍPIO

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CONTRA
CÔNJUGE
OU ANÁLOGOS

FURTO EM
VEÍCULO
MOTORIZADO

FURTO EM
RESIDÊNCIA

FURTO EM
EDIFÍCIO
COMERCIAL
OU INDUSTRIAL

ANOS

2009

2018

2009

2018

2009

2018

2009

2018

2009

2018

SETÚBAL

48,3

34,1

2,1

2,5

4,6

1,7

2,6

0,9

1,2

0,6

Fonte: PORDATA, DGPJ/MJ, INE - Estimativas Anuais da População Residente

2.6. RENDIMENTOS
Os dados do município de Setúbal em 2017
relativos ao Rendimento Declarado no IRS
referem a existência de 59.678 agregados fis-

cais, com um rendimento bruto de 1156,625
(milhões de €) e um rendimento bruto deduzido do IRS liquidado 1005,068 (milhões de €).

PERCENTIS DE RENDIMENTO BRUTO DECLARADO DEDUZIDO DO IRS LIQUIDADO POR AGREGADO FISCAL, 2017
40 000 €
35 000 €
30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
0€
P10

P20

P30
MUNICÍPIO

P40

P50
AML

P60

P70

P80
PORTUGAL

Fonte: Estatísticas do rendimento ao nível local; Indicadores de rendimento declarado no IRS; INE 2017
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P90

Por ano, após cobrança de IRS, 10% dos agregados familiares tem rendimentos inferiores
a 5 mil €, 10% tem rendimentos superiores
a cerca de 34 mil € e 60% tem rendimentos
inferiores a 15 mil €.
O ganho médio mensal dos trabalhadores
por conta de outrem é de cerca de 1181 €.

2 .7. P R OT E Ç Ã O S O C I A L
Em 2019, no concelho de Setúbal, 36% da
população era pensionista.
O número de Pensionistas foi de 42.047,
sendo 8342 pensionistas da Caixa Geral de

Aposentações e 33.705 pensionistas da Caixa Nacional de Pensões dos quais 24.046
com Pensão de Velhice, 8086 com Pensão
de Sobrevivência e 1573 com Pensão de Invalidez.

N.º TOTAL DE PENSIONISTAS POR SEXO E TIPO DE PENSÃO 2019
TIPO DE PENSÃO
SEXO

TOTAL
INVALIDEZ

VELHICE

SOBREVIVÊNCIA

MASCULINO

823

11.562

1.447

13.832

FEMININO

750

12.484

6.639

19.873

TOTAL

1.573

24.046

8.086

33.705

Fonte: ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD-NAGPGI, Indicadores de Ação Social e Proteção Social, dezembro
2019, Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro 2019

O Complemento Solidário para Idosos foi
atribuído, em Setúbal, a 1711 pessoas.

ças e Jovens de Setúbal em risco registou
uma média mensal de 617 processos ativos.

Para os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos, existem ainda os Benefícios Adicionais de Saúde (BAS).

As problemáticas assinaladas com maior
frequência, em 2019, foram: exposição a situações de violência doméstica, com 218
casos; comportamentos desadequados,
com 129 casos; situações de negligência,
com 107 casos, e absentismo escolar, com
87 casos.

Estes benefícios, efetuados por reembolso,
incidem apenas sobre a parcela não comparticipada ou reembolsada de medicamentos, óculos e lentes, bem como de próteses dentárias.
O Rendimento Social de Inserção foi atribuído em 2019 a 1041 agregados do concelho, envolvendo 2459 pessoas.
Em 2018, em Setúbal, o Apoio Alimentar foi
atribuído a 2797 pessoas e a 11 instituições.
Em 2018, a Comissão de Proteção de Crian-

O Desemprego registado em dezembro de
2019 era de 3809 trabalhadores, dos quais
1286 com ensino superior e 457 com ensino
secundário. Receberam Subsídio de Desemprego 1969 trabalhadores e Subsídio Social
de Desemprego outros 127.
Durante 2019, passaram por situações de
desemprego 7887 trabalhadores, 4399 das
quais associadas a Trabalho Precário.
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2.8. ESCOLARIDADE
Entre 2001 e 2011, diminuiu a percentagem
da população que não possui qualquer nível
de ensino e aumentou substancialmente o
peso relativo da população com os níveis de
qualificação mais elevados.

Os valores correspondem a graus de ensino
completos.
FORMAÇÃO ACADÉMICA ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO (2019/2020)

Em 2011, cerca de 16,5% da população residente no concelho de Setúbal possuía formação de nível superior.
NÍVEIS DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE
NO CONCELHO DE SETÚBAL, 2001 E 2011
2001 (%)

GRAU DE INSTRUÇÃO
SEM GRAU DE ENSINO

%
ALUNOS

1.º CICLO EB

685

4,10%

2.º CICLO EB

891

5,33%

3.º CICLO EB

2819

16,86%

SECUNDÁRIO

4213

25,20%

BACHARELATO

89

0,53%

LICENCIATURA

2843

17,00%

171

1,02%

MESTRADO

600

3,59%

DOUTORAMENTO

288

1,72%

4120

24,64%

2011 (%)

13,6

9,0

ENSINO BÁSICO 1.º CICLO

29,5

25,0

ENSINO BÁSICO 2.º CICLO

9,9

8,7

ENSINO BÁSICO 3.º CICLO

11,5

17,7

ENSINO SECUNDÁRIO

21,7

19,7

ENSINO MÉDIO

0,9

1,0

12,8

16,5

ENSINO SUPERIOR

N.º
ALUNOS

FORMAÇÃO ACADÉMICA EE

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

PÓS-GRADUAÇÃO

OUTRA

Fonte: Observatório da Educação

2.9. A
 TIVIDADE, RAMOS DE
AT I V I D A D E E P R O F I S S Õ E S
A população ativa no concelho de Setúbal
em 2011 rondava os 58.514 indivíduos, correspondendo a uma taxa de atividade total
de 48,3%. A análise da taxa de atividade

por sexo evidencia uma maior taxa de atividade dos homens no mercado de trabalho
(51,4%) do que das mulheres (47,5%).

TAXA DE ATIVIDADE DA POPULAÇÃO NO CONCELHO DE SETÚBAL, 2001 E 2011

TAXA DE ATIVIDADE (%)

TOTAL

HOMENS

MULHERES

UNIDADES
TERRITORIAIS

SETÚBAL

2001

2011

2001

2011

2001

2011

50,8

48,3

56,1

51,4

45,9

47,5

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011
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Em Setúbal, a população ativa estava maioritariamente afeta às atividades terciárias
(73,5%), com particular destaque para os
serviços de apoio à atividade económica.

A terciarização da população ativa tem vindo
a ser reforçada ao longo do último período
intercensitário. Em consequência, os ativos
afetos às atividades primárias e secundárias
têm vindo a decrescer.

DISTRIBUIÇÃO % DA POPULAÇÃO ATIVA POR SETORES DE ATIVIDADE, 2001 E 2011

SETOR I (%)

SETOR II (%)

SETOR III (%)

TOTAL

SETÚBAL

SERVIÇOS
NATUREZA SOCIAL
DO TOTAL DE
TRABALHADORES

SERVIÇOS APOIO
ATIVIDADE
ECONÓMICA
DO TOTAL DE
TRABALHADORES

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2,3

1,6

31,9

25,0

65,8

73,5

28,8%

30,9%

37%

42,6%

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

No concelho de Setúbal predominavam os
indivíduos pertencentes ao grupo do pessoal dos serviços e vendedores, seguido do
grupo dos especialistas das profissões inte-

lectuais e científicas, do grupo dos trabalhadores não qualificados, do grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio e dos
operários.

DISTRIBUIÇÃO (%) DA POPULAÇÃO ATIVA POR GRUPOS DE PROFISSÕES, 2011

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE PROFISSÕES

QUADROS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRIGENTES E QUADROS SUPERIORES
DE EMPRESAS

SETÚBAL

6,7

ESPECIALISTAS DAS PROFISSÕES INTELECTUAIS E CIENTÍFICAS

16,4

TÉCNICAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO

12,8

PESSOAL ADMINISTRATIVO E SIMILARES

10,1

PESSOAL DOS SERVIÇOS E VENDEDORES

20,7

AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA AGRICULTURA E PESCAS

OPERÁRIOS, ARTÍFICES E TRABALHADORES SIMILARES

OPERÁRIOS DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS E TRABALHADORES DE MONTAGEM

TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS

FORÇAS ARMADAS

1,4

12,2

5,3

13,4

1,0

Fonte: INE, Censos 2011
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2 .1 0. H A B I TA Ç Ã O
HABITAÇÃO SETÚBAL 2011

UNIDADES
TERRITORIAIS

HABITANTES

FAMÍLIAS

ALOJAMENTOS
CLÁSSICOS
OCUPADOS
RESIDÊNCIA
HABITUAL

SETÚBAL

120.791

48.789

47.666

ALOJAMENTOS
TOTAL

62.588

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011

• 8407 alojamentos estavam vagos para aluguer, venda, demolição ou outros fins;
• 6515 eram de uso sazonal;
• Em 2011, as condições de habitabilidade
das famílias clássicas em alojamentos familiares de residência habitual no concelho
de Setúbal eram traduzidas pelo seguinte
quadro:
FAMÍLIAS CLÁSSICAS
SEM ELETRICIDADE

-

SEM ÁGUA CANALIZADA

-

SEM RETRETE

127

SEM ESGOTOS

-

SEM INSTALAÇÃO DE BANHO

-

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011

• Em 2017, o número de Pessoas Sem-Abrigo
era de 161.

2 .1 1 . M O B I L I DA D E
PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO MÓVEL (TOTAL E MOTORIZADA) EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL,
GLOBAL E POR SEXO

POPULAÇÃO TOTAL (HAB.)

SETÚBAL

POPULAÇÃO MÓVEL
MOTORIZADA %

POPULAÇÃO MÓVEL (*) %

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

57.986

63.199

121.185

80,90

78,10

79,40

74,48

71,90

73,10

Fonte: Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa – 2017 INE; Censos 2011
(*) – População total residente com idade compreendida entre 6 e 84 anos
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Os residentes no concelho de Setúbal têm
um rácio elevado de deslocações/dia por indivíduo móvel residente. Fazem, em média,

2,88 viagens por dia, sendo 2,10 em viagens
motorizadas e 0,71 em viagens a pé para um
total de 247,6 mil deslocações.

NÚMERO MÉDIO DE VIAGENS POR DIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE SETÚBAL

Fonte: Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa – 2017 INE; Censos 2011

De acordo com o Inquérito à Mobilidade nas
Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa,
2017:
• Mais de 75% dos residentes estudam ou
trabalham no concelho de Setúbal;
• 8,3% estudam ou trabalham em Lisboa;
• 7,2% estudam ou trabalham em Palmela;
• A taxa de motorização do concelho de Se-

túbal situa-se nos 420,7 veículos por mil
habitantes;
• 23% dos agregados familiares não têm
carro;
• Cerca de 35% dos residentes despendem
diariamente entre 30 a 60 minutos a viajar;
• O total da população que realizava movimentos pendulares por motivo de trabalho
ou estudo, em 2011, era de 69.028.

2 .1 2 . C O M O N O S A L I M E N TA M O S
Os maus hábitos alimentares e o índice de
massa corporal (IMC) associados a Hipertensão Arterial, Diabetes e Dislipidemia são
os fatores de risco que mais contribuem
para a mortalidade precoce.
De acordo com o 2.º Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, em 2016 a pre-

valência de obesidade a nível nacional era
de 22,3%, sendo superior no sexo feminino,
nos idosos e nos indivíduos menos instruídos.
Em 2016, cerca de 30,7% e 11,7% das crianças portuguesas apresentavam excesso de
peso e obesidade, respetivamente.
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Alimentamo-nos Mal

Em 2015-2016, 10,1% das famílias em Portugal tiveram dificuldade em fornecer alimen-

tos suficientes a toda a família, devido à falta de recursos financeiros.

2 .1 3 . Q
 U E AT I V I D A D E F Í S I C A
P R AT I C A M O S
Segundo dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF) 2015
‑2016 e do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física:
• Quase todos os portugueses acham importante praticar atividade física, mas 43% dizem não o fazer por falta de tempo e 33%
por falta de interesse;
• Apenas 36% dos jovens (15-21 anos), 27%
dos adultos e 22% dos idosos (65 a 84
anos) são considerados fisicamente ativos,
cumprindo com as recomendações atuais
para a prática de “atividade física promotora de saúde”;
• Considerando a atividade física em todos
os domínios, 43% da população portuguesa com mais de 14 anos não cumprem
qualquer critério internacional para a ativi-
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dade física, podendo ser classificadas no
nível “sedentário”;
• Os que raramente ou nunca fazem desporto aumentaram de 36% para 64%;
• Entre 2013 e 2017, a percentagem de pessoas que nunca caminham pelo menos 10
minutos aumentou de 17% para 47%;
• Entre 2009 e 2019, a percentagem dos que
tinham atividade física durante as deslocações diminuiu de 25% para 17%;
• Entre 2013 e 2017, a percentagem dos que
passavam mais de 5h30m por dia na posição de sentado passou de 24% para 34%;
• Entre 2009 e 2017, diminuiu de 17% para
5% a percentagem dos que praticam outras atividades (usar a bicicleta para deslocação, dançar, fazer jardinagem etc.).

2 .1 4. Q
 U E P R Á T I C A S C U LT U R A I S
TEMOS
Segundo o Eurostat Cultura 2019, o gasto
Médio do Orçamento das Famílias Portuguesas com Cultura em 2015 foi de 2%.
DISTRIBUIÇÃO DO GASTO MÉDIO DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS EM BENS E SERVIÇOS CULTURAIS
EM % DO GASTO MÉDIO TOTAL EM 2015
TAXAS DE TELEVISÃO E RÁDIO E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

9,0%

REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA E INFORMAÇÃO

0,3%

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE INFORMAÇÃO

12,2%

EQUIPAMENTOS DE FOTOGRAFIA E CINEMA

1,6%

JORNAIS E OUTROS PERIÓDICOS

11,8%

INSTRUMENTOS MUSICAIS

6,4%

LIVROS

26,9%

EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO

2,6%

CINEMA, TEATRO E CONCERTOS

13,1%

MUSEUS, LIVRARIAS E JARDINS
ZOOLÓGICOS

1,4%

RECEÇÃO, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO
DE SOM E IMAGEM

4,9%

RECEÇÃO, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO
DE SOM

0,3%

ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAIS
DE DESENHO

8,8%

SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E ARTES
PERFORMATIVAS

0,7%

% DA POPULAÇÃO PORTUGUESA COM 16 ANOS OU MAIS QUE TEVE PARTICIPAÇÃO CULTURAL
NOS ÚLTIMOS 12 MESES, EM 2015, POR SEXOS

QUALQUER ATIVIDADE

HOMENS 64,3%

MULHERES 61,2%

CINEMA

HOMENS 32,4%

MULHERES 31,3%

ESPETÁCULOS AO VIVO

HOMENS 49,7%

MULHERES 46,5%

VISITA A ESPAÇOS CULTURAIS

HOMENS 37,6%

MULHERES 37,4%

OBJETIVOS CULTURAIS DO USO DA INTERNET, POR GRUPOS ETÁRIOS, ENTRE AS PESSOAS
QUE EM PORTUGAL USARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS 3 MESES, DADOS 2018

DOS 16 AOS 74 ANOS

DOS 16 AOS 24 ANOS

DOS 55 AOS 74 ANOS

LER NOTÍCIAS EM SITES, JORNAIS
E REVISTAS

80%

83%

72%

VER TELEVISÃO E VÍDEOS

62%

87%

38%

OUVIR MÚSICA

69%

92%

43%

JOGAR OU FAZER DOWNLOAD DE JOGOS

39%

68%

23%
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2 .1 5 . C O M O N O S I N FO R M A M O S
2 .1 5 .1 . E
 VOLUÇÃO DAS FONTES DE
INFORMAÇÃO EM PORTUGAL
2 .1 5 .1 .1 . P
 UBLICAÇÕES PERIÓDICAS
De acordo com o Inquérito às Publicações
Periódicas, em 2019, foram apuradas 963
publicações periódicas das quais foram
vendidos 151,6 milhões de exemplares e distribuídos gratuitamente 50,2 milhões.

Quanto à Radiodifusão Sonora, as estações
licenciadas (com emissão em Onda Média,
Onda Curta e FM) totalizavam 768. Destas,
715 eram com emissão FM, das quais 325 em
emissão RDS.

Em relação ao ano anterior, os materiais
impressos registaram uma diminuição no
número de publicações (-11,4%), edições
(-8,8%), tiragem (-10,8%), circulação total (-13,1%), exemplares vendidos (-11,5%) e
exemplares oferecidos (-17,6%).

No que respeita à Radiodifusão Visual, os
emissores em Digital TDT totalizavam 268,
com a seguinte distribuição regional: Centro
(28,0%), Norte (26,5%), Alentejo (17,2%), Área
Metropolitana de Lisboa (12,7%) e Algarve,
Açores e Madeira (5,2% cada uma).

Do total das publicações periódicas consideradas, 53,7% (517) tinham como suporte
de difusão o papel, enquanto 46,3% (446)
eram difundidas em suporte papel e eletrónico simultaneamente.

O número de alojamentos cablados com
hybrid fiber-coaxial (rede de televisão por
cabo) em 2019 era de 4,3 milhões, traduzindo-se num acréscimo de 0,5% em relação
ao ano anterior, enquanto o número de alojamentos cablados com fibra ótica era de 7,5
milhões, significando um acréscimo de 8,2%
comparativamente a 2018.

2 .1 5 .1 . 2 . R A D I O D I F U SÃO
Segundo dados da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, em 2019, o
número total de estações licenciadas de
radiocomunicações era 34.275, das quais
17.208 de serviço móvel (50,2%), 10.759 de
serviço fixo (31,4%), 5273 de serviço amador
(15,4%) e 1035 de radiodifusão (3,0%).

30

O número de assinantes de televisão por
subscrição em 2019 atingiu os 4 milhões,
traduzindo-se num aumento de 3,7% em relação ao ano anterior.
O número de clientes residenciais das redes
e serviços de alta velocidade em local fixo
totalizava 2,8 milhões, representando mais
10,4%, do que em 2018.

2 .1 5 .1 . 3 . I N T E R N E T
Segundo dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), em 2019 havia 80,9% dos
agregados familiares em Portugal com
acesso à internet em casa, “sendo este aces-

so mais frequente nas famílias com crianças
até aos 15 anos (94,5%) do que para aquelas
que não têm crianças (73,2%)”.

PROPORÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES PORTUGUESES COM LIGAÇÃO À INTERNET
E LIGAÇÃO POR BANDA LARGA EM CASA, 2010-2019

Os dados revelados pelo INE permitem concluir que em 78% dos lares o acesso é realizado através de banda larga. 76,2% da população residente dos 16 aos 74 anos utiliza
a internet, sobretudo estudantes (99,6%) e
pessoas que completaram o ensino secundário (96,9%) ou superior (98,7%).
4/5 dos utilizadores participam em redes
sociais

De referir que quase metade dos utilizadores
de internet limitou a realização de atividades
devido a preocupações de segurança, como
por exemplo compras, internet, banking e
fornecimento de dados pessoais. “E 27,6%
encontraram problemas de segurança nos 12
meses anteriores à entrevista, principalmente relacionados com phishing (18,2%) e pharming (14,9%)”, conclui o INE.

CARACTERÍSTICAS DOS AGREGADOS COM INTERNET
E BANDA LARGA EM CASA, 2019

Fonte: INE – Inquérito à Utilização de Tecnologias da
Informação e da Comunicação pelas Famílias 2019
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2 .1 5 . 2 . A S R E D E S S O C I A I S
A Câmara Municipal de Setúbal mantém a
aposta de comunicação nas redes sociais,
com mais de 87 mil seguidores na página de

FACEBOOK (PÁGINA DO MUNICÍPIO)

SEGUIDORES

2019 DEZEMBRO

69.800

2020 DEZEMBRO

84.995

2021 JANEIRO

87.919

YOUTUBE

VISUALIZAÇÕES

TEMPO EXIBIÇÃO (HORA)

INSCRIÇÕES NO CANAL

2019

245.500

10.700

+ 942

2020

330.700

16.300

+ 1.600

Covid-19 e Proteção Civil; Obras Municipais;
Ambiente; Turismo; Gastronomia; Saúde; e
Deliberações do executivo municipal são as
temáticas mais comentadas.
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Facebook, em 2021, com atualizações diárias, e mais de 1600 subscritores no canal
Youtube.

Já as áreas com mais “likes” cabem à Covid-19 e Proteção Civil; Educação; temas infantis; grandes eventos – desporto, cultura e
turismo.

2 . 1 6 . Q U E P R Á T I C A S D E
PA RT I C I PA Ç Ã O A D OTA M O S
2 .1 6.1 . PA RT I C I PAÇÃO E L E I TO R A L
Nos últimos atos eleitorais a participação
dos eleitores inscritos no concelho de Setúbal foi:
• Eleições Autárquicas de 2017: 43,1%
• Eleições para o Parlamento Europeu 2019:
33,1%
• Eleições para a Assembleia da República
2019: 51,5%
• Eleições para a Presidência da República
2021: 44,8%
Eleitores inscritos no concelho a 31 de dezembro de 2020:
• 105.367 nacionais
• 95 cidadãos da UE, não nacionais
• 154 outros cidadãos estrangeiros residentes em Portugal
2 .1 6 . 2 . T R A B A L H O V O LU N TÁ R I O
A nível nacional, segundo a Conta Satélite da
Economia Social 2016 e o Inquérito ao Trabalho Voluntário 2018, a taxa de voluntariado
em 2018 foi de 7,8%, tendo cerca de 695 mil
pessoas da população residente com 15 ou
mais anos participado em, pelo menos, uma
atividade formal e/ou informal de trabalho
voluntário.
A taxa de voluntariado feminina foi superior
à masculina (8,1% vs. 7,6%). O escalão etário
predominante foi o dos 15-24 anos (11,3%). A
participação no trabalho voluntário aumentou progressivamente com o nível de escolaridade (15,1% nos indivíduos com ensino
superior). A taxa de voluntariado foi superior
nos indivíduos desempregados (10,5%) e solteiros (9,1%).
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3.
O NOSSO ESTADO DE SAÚDE
Que Esperança de Vida Temos
Dados do Relatório sobre a Saúde do Conselho Nacional de Saúde 2017 e do Observatório Regional de Saúde da ARS no mesmo ano,
em Portugal Continental.

CONTINENTE

A Esperança Média de Vida no território do
Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida
é ligeiramente inferior ao da Área Metropolitana de Lisboa.

ARS LISBOA E VALE DO TEJO

ACeS ARRÁBIDA

ESPERANÇA DE VIDA
HM

H

M

HM

H

M

HM

M

M

TRIÉNIO 1996-1998

75,8

72,2

79,4

75,3

71,4

79,2

75,1

71,6

78,7

TRIÉNIO 2005-2007

79,0

75,6

82,2

78,8

75,2

82,2

77,9

74,7

81,0

TRIÉNIO 2014-2016

81,4

78,2

84,4

81,4

78,2

84,3

80,3

77,9

82,7

HM - HOMENS E MULHERES
H - HOMENS
M - MULHERES
Fonte: http://www.arslvt.min-saúde.pt/

3 .1 . D E Q U E M O R R E M O S
Dados do Relatório sobre a Saúde do Conselho Nacional de Saúde, 2017 e do Observatório Regional de Saúde da ARS no mesmo ano,
em Portugal Continental:

TOP 5 DA MORTALIDADE
TAXA BRUTA: 1051,4 ÓBITOS / 100 000
DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO:
SETÚBAL: 370 ÓBITOS / 100 000
HOMENS: 293,9 / 100 000
MULHERES: 330,6 ÓBITOS / 100 000

29,2% - 313,2 ÓBITOS / 100 000

NEOPLASIAS:
SETÚBAL: 310 ÓBITOS / 100 000
HOMENS: 323,4 / 100 000
MULHERES: 197 ÓBITOS / 100 000

24,5% - 257,2 ÓBITOS / 100 000

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO:
HOMENS: 137,2 / 100 000
MULHERES: 123,6 ÓBITOS / 100 000

12,5% - 130,0 ÓBITOS / 100 000

DOENÇAS ENDÓCRINAS E METABÓLICAS:
HOMENS: 49,9 / 100 000
MULHERES: 60,8 ÓBITOS / 100 000

5,3% - 55,7 ÓBITOS / 100 000

PERTURBAÇÕES MENTAIS E DO COMPORTAMENTO:
HOMENS: 25,8 / 100 000
MULHERES: 36,7 ÓBITOS / 100 000

3,0% - 31,5 ÓBITOS / 100 000

74,5% DA MORTALIDADE GLOBAL
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MORTALIDADE PROPORCIONAL NO ACES ARRÁBIDA NO TRIÉNIO 2012-2014, POR GRUPO ETÁRIO,
PARA OS GRANDES GRUPOS DE CAUSA DE MORTE, AMBOS OS SEXOS

TAXA QUINZENAL DE
MORTALIDADE INFANTIL
(2013 / 2017)

TAXA QUINZENAL DE
MORTALIDADE NEONATAL
(2013 / 2017)

PORTUGAL CONTINENTAL

2,9

2,0

AML

3,3

2,2

SETÚBAL

1,7

0,6

Fonte: INE, Óbitos por causa de morte. Informação disponível até 15 outubro 2019

3 . 2 . Q U E D O E N Ç A S N O S A F E TA M
TOP 5
Morbilidade (2015)
Anos de Vida Vividos com Incapacidade
Em Portugal Continental
• Doenças Músculo-Esqueléticas: 25,1% do
total
• Perturbações Mentais e do Comportamento: 17,7% do total
• Outras doenças (Incluindo Neonatais e
Congénitas): 17,3% do total

TOP 5
Carga Global de Doença (2015)
Anos de Vida Saudável Perdidos
• Neoplasias: 18,5% do total
• Doenças do Aparelho Circulatório: 15,5%
do total
• Doenças Músculo-Esqueléticas: 12,5% do
total

• Perturbações Neurológicas: 8,9% do total

• Perturbação Mental e do Comportamento:
8,9% do total

• Diabetes e outras Doenças Endócrinas:
7,7% do total

• Outras Doenças (Inclui Neonatais e Congénitas.): 8,8% do total

76,7% do total de Anos de Vida Vividos com
Incapacidade

63,9% do total dos anos de Vida Saudável
Perdidos por Doença
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TOP 5
Fatores de Risco (2015)
Anos de Vida Saudável Perdidos
• Hábitos Alimentares: 15,8% do total
• Hipertensão Arterial: 13,0% do total

3.3.2. SINISTRALIDADE LABORAL
No âmbito da sinistralidade em meio laboral,
a Autoridade para as Condições de Trabalho
(ACT) registou, entre 2017 e 2019, no território continental e ilhas, 1400 acidentes com
gravidade, na grande maioria ocorridos nas
instalações onde decorriam os trabalhos.

• Fumo do Tabaco: 12,2% do total
TIPO DE ACIDENTE

• Índice de Massa Corporal: 11,5% do total
• Glicose Plasmática em Jejum Aumentada:
10,2% do total
62,6% do total dos anos de Vida Saudável
Perdidos por exposição a fatores de risco

2017

2018

2019

24

26

12

3

3

4

NAS INSTALAÇÕES

402

507

419

TOTAL

429

536

435

DE VIAGEM,
TRANSPORTE OU
CIRCULAÇÃO
IN ITINERE

3.3. QUE ACIDENTES TEMOS

A nível distrital, Setúbal contou com 32 casos em 2017, 36 em 2018 e 22 em 2019.

3 . 3 . 1 . S I N I S T R A L I D A D E
RODOVIÁRIA

O género masculino foi largamente o mais
afetado.

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado uma diminuição da sinistralidade rodoviária no distrito de Setúbal, quer no que
se refere ao número de acidentes com vítimas, quer na gravidade dos sinistros.

Em termos de faixa etária, os acidentes graves de trabalho ocorrem entre trabalhadores
dos 45 aos 54 anos de idade, na maioria, seguidos dos 55 aos 64 anos.

Uma parte significativa das vítimas resulta
de acidentes ocorridos em arruamentos urbanos e em estradas nacionais.
Embora a sinistralidade rodoviária apresente uma relativa dispersão pelo território
municipal, é na EN10, bem como nas vias
urbanas que a substituíram, que se concentra uma parte significativa da sinistralidade municipal.
Para reduzir a sinistralidade rodoviária, em
especial a que envolve peões, a Câmara Municipal de Setúbal tem vindo a optar pela eliminação de alguns semáforos,
acompanhada da adoção de medidas de
acalmia de tráfego indutoras de uma menor velocidade de circulação, como sejam a
introdução de lombas e a redução do perfil
transversal.

Operários, artífices e trabalhadores similares,
operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem, além de trabalhadores não qualificados, são os grupos de risco
no âmbito dos acidentes graves de trabalho.
Em relação aos acidentes em contexto laboral que resultam em morte do trabalhador,
Portugal registou 404 casos entre os anos de
2017 e 2019. A nível distrital, Setúbal contou
com 8 casos em 2017, 10 em 2018 e 4 em 2019.
3.3.3. OUTROS SINISTROS
Segundo o portal do SNS, no primeiro semestre de 2019 foram registados nas urgências dos serviços de saúde mais de 60.000
acidentes domésticos e de lazer, a maior
parte em homens. Quase 20% dos que obrigaram a recorrer às urgências aconteceram
em idosos com mais de 75 anos, a maioria
em casa (67%).
14% das pessoas que recorreram às urgências
tinha entre 10 e 14 anos, tendo a maioria dos

36

acidentes ocorrido na escola/recintos públicos (60%). A partir dessa idade e até aos 19
anos, o peso maior também vai para os acidentes nas escolas ou em recintos públicos.

Já os acidentes com crianças até aos 4 anos
que obrigaram a recorrer às urgências hospitalares aconteceram maioritariamente em
casa (66%).

3.4. Q
 UE PROBLEMAS DE SAÚDE
M E N TA L T E M O S
De acordo com o Relatório Nacional para a
Saúde Mental 2017, as pessoas estão a viver
mais anos, mas com incapacidades na área
da saúde mental.
O relatório conclui que deve haver um maior rigor e qualidade na prescrição de medicamentos, um aumento dos registos de perturbações

mentais nos centros de saúde, bem como um
aumento dos cuidados e serviços nesta área
para as crianças/adolescentes e adultos.
Entre 2012 e 2016, o consumo de medicamentos destinados ao tratamento de problemas de área da saúde mental aumentou
em termos de Dose Diária Definida (DDD).

CONSUMO DE MEDICAMENTOS ESTIMULANTES INESPECÍFICOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
E PSICOFÁRMACOS (POR DDD) – 2012-2016
DDD CONSUMIDAS
2012

2013

2014

2015

2016

ESTIMULANTES INESPECÍFICOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
METILFENIDATO

5.230.531

6.515.293

7.417.042

7.778.677

7.570.163

262.409.042

279.682.685

285.221.543

285.002.965

283.957.914

38.503.145

41.155.475

43.538.359

45.216.745

46.541.333

263.414.234

298.819.043

325.867.308

341.604.888

358.197.748

PSICOFÁRMACOS
ANSIOLÍTICOS, SEDATIVOS E HIPNÓTICOS
ANTIPSICÓTICOS
ANTIDEPRESSORES

Fonte: CCF (Centro de Conferência de Faturas)

Tendo em conta os riscos associados ao
consumo das substâncias psicotrópicas,
medicamentos ou não, sobretudo durante a
infância e adolescência, o gráfico em baixo

mostra a prevalência percentual de consumo de medicamentos, em 2015, com e sem
receita, em estudantes do ensino público
entre os 13 e os 18 anos.
COM RECEITA MÉDICA
SEM RECEITA MÉDICA
Nota: PLV: consumiu pelo
menos uma vez ao longo da vida
(experimentação). Medicamentos,
refere-se a tranquilizantes ou
sedativos.
Fonte: SICAD, Estudo sobre os
Consumos de Álcool, Tabaco,
Drogas e outros Comportamentos
Aditivos e Dependências 2015
(ECADT-CAD 2015/ESPAD Portugal)

Em termos de morbilidade, o registo de utentes com perturbações mentais nos cuidados
de saúde primários tem vindo a aumentar
desde 2011 no que diz respeito às perturbações de ansiedade, às perturbações depressivas e às demências.
A análise da prevalência tratada a nível hospitalar revela, para todos os grupos nosológicos, uma ligeira redução do número de internamentos. As principais causas são:

1. Esquizofrenia
2. Depressão Major/Psicose não Específica
3. Perturbações da Personalidade ou do
Controlo dos Impulsos
4. Perturbação Bipolar
5. Outras Depressões não Major
6. Perturbações Orgânicas de Saúde Mental
7. Perturbações do Comportamento na Infância
8. Perturbações Alimentares
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4.
POBREZA E DESIGUALDADES –
DETERMINANTES CRÍTICOS DE SAÚDE
A pobreza afeta a Saúde porque induz:
• Mais doença, maior mortalidade infantil,
mais doença mental, mais acidentes, mais
doenças cardiovasculares, mais doenças
infeciosas;
• Dificuldades no acesso a cuidados de saúde;
• Iliteracia em saúde;
• Dificuldades no acesso a bens alimentares/insegurança alimentar;
Fonte: Risco de Pobreza ou Exclusão Social por
dimensões em Portugal, 2019; INE, ICOR2019

• Habitação inadequada/ambiente não favorável à saúde.

4 . 1 . A L É M D A P O B R E Z A , A S
DESIGUALDADES SOCIAIS
S Ã O U M O B S TÁ C U LO N O
ACESSO À SAÚDE
INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO POR MUNICÍPIO – 2017

TAXA DE TRABALHADORES
POR CONTA DE OUTREM
EM ESTABELECIMENTOS
COM

<10 TRABALHADORES

>250 TRABALHADORES
%

SETÚBAL

19,9

GANHO
MÉDIO
MENSAL

DISPARIDADE NO GANHO MÉDIO MENSAL POR

SEXO

ESCALÃO
DE
EMPRESA

SETOR DE
ATIVIDADE

€
32,5

1.185,10

NÍVEL DE
HABILITAÇÕES

PROFISSÃO
PRINCIPAL

28,9

35,8

%
16,3

20,8

20,3

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa, 2018

São as mulheres que apresentam uma taxa
de privação material mais elevada, tendência que se mantém ao longo dos anos.
TAXA DE PRIVAÇÃO MATERIAL, POR SEXO (%)

2019

HM

H

M

15,1

14,6

15,5

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa, 2020
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Em Setúbal, deve ter-se em consideração as
diferenças/desigualdades de género, quer
sejam associadas a setores específicos de
atividade, quer seja (e com particular des-

taque) na diferença salarial, registada entre
homens e mulheres, ainda que desempenhando funções no mesmo setor de atividade.

GANHO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM 2018: TOTAL E POR SEXO
SEXO
TERRITÓRIOS
TOTAL
ÂMBITO GEOGRÁFICO

ANOS

MUNICÍPIO

SETÚBAL

MASCULINO

FEMININO

2018

1.182,2

1.332,2

994,1

Fonte: PORDATA, GEP/MSESS, MTSSS - Quadros de Pessoal

GANHO MÉDIO MENSAL E DIFERENÇA SALARIAL POR SETOR DE ATIVIDADE E SEXO
SEXO
SETOR DE ATIVIDADE

≠ SALARIAL

HOMENS

MULHERES

PRIMÁRIO

1.300,40€

974,85€

325,55€

SECUNDÁRIO

1.591,56€

1.371,36€

220,20€

TERCIÁRIO

1.170,36€

916,79€

253,57€

Fonte: PORDATA, GEP/MSESS, MTSSS - Quadros de Pessoa

4. 2 . N A I N FÂ N C I A E J U V E N T U D E
Pelas palavras de especialistas e entidades
acreditadas:
“As crianças portuguesas apresentam um
risco de pobreza e exclusão social acima da
média europeia. Tanto o risco de pobreza
como a presença de crianças no agregado
constituem preditores da incapacidade de
fazer frente a despesas regulares e correntes, pelo que são as famílias em risco de pobreza com crianças as mais penalizadas.”

“A pobreza afeta negativamente o desenvolvimento neurológico e a saúde mental
das crianças; de igual modo, as crianças de
meios socioeconómicos mais desfavorecidos têm um risco maior de desenvolver problemas de saúde mental na idade adulta.”

(Serrão, J. & Delicado, A., 2019)

“Algumas fases do desenvolvimento ao longo da vida podem ser mais sensíveis à exposição ao contexto social. Esta exposição
durante os primeiros anos de vida tem consequências a longo prazo, que se cruzam, ao
longo da vida, com outras, numa crescente
acumulação de desvantagem socioeconómica.”

A situação económica das famílias é um dos
pilares no crescimento das crianças, que estabelece fatores fundamentais para o seu
desenvolvimento através da alimentação,
dos acessos à educação e à saúde e das
condições em que habita.
As desvantagens económicas e a privação
de habitação são dois dos fatores de risco
para a saúde mental das crianças.

Do relatório, de 2019, do Conselho Nacional de Saúde,
sobre a Saúde Mental em Portugal

Do relatório do CNS “Gerações Mais Saudáveis
– Políticas Públicas de Promoção da Saúde das
Crianças e Jovens em Portugal
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4 . 3 . N A V I D A A D U LT A E F A M I L I A R
Num trabalho sobre os Impactos dos Estados de Privação Material na Saúde do Concelho de Setúbal, do Instituto Politécnico de
Setúbal, são indicadas as seguintes correlações entre pobreza e saúde:

ITENS DE PRIVAÇÃO MATERIAL NA POPULAÇÃO
TOTAL, PORTUGAL, 2019-2020

• Prevalência do excesso de peso e da obesidade aumenta à medida que decresce
o estatuto socioprofissional da família de
origem;
• Doenças cardiovasculares afetam mais os
grupos socioeconómicos com menos recursos, com maior probabilidade de se ter
um AVC;
• Posições sociais de menores recursos concentram a maioria das pessoas classificadas com “deficiências e incapacidades”;
• Grupos sociais que enfrentam condições
de vida mais difíceis apresentam mais episódios de doença;
• Trabalhadores manuais tendem a morrer
mais cedo, muito devido a lesões traumáticas e a envenenamentos que ocorrem em
idades mais jovens.
De acordo com o Inquérito às Condições
de Vida e Rendimento, publicado pelo INE
em 2020, a taxa de privação material dos
residentes em Portugal foi de 13,5% e a
taxa de privação material severa de 4,6%.
Em 2019, estavam 16,2% pessoas em risco
de pobreza.
“A taxa de risco de pobreza correspondia, em
2019, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos (por adulto
equivalente) inferiores a 6480 euros anuais
(540 euros por mês).”
Em 2020, estavam 2,037 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social.
A taxa de pobreza ou exclusão social em
2020 foi 19,8%.
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A presença das crianças está associada a
um risco de pobreza acrescido, sobretudo
no caso dos agregados constituídos por um
adulto com pelo menos uma criança dependente (25,5%) e nos formados por dois adultos com três ou mais crianças dependentes
(39,8%).

4.4. NOS IDOSOS
As transformações ocorridas na estrutura da
população do concelho de Setúbal, ao longo
dos últimos anos, evidenciam um envelhecimento da população.
A União das Freguesias de Setúbal e a Freguesia do Sado apresentam-se como as freguesias do concelho com a população mais
envelhecida, com, respetivamente, 1,8 e 1,2
idosos por cada criança ou jovem com menos de 15 anos.
Por sua vez, a incidência de depressão nesta
faixa etária tem vindo a ser associada ao desenvolvimento de outras patologias do foro
mental, como a demência e as alterações
cognitivas, com o agravamento de doenças
crónicas, como a diabetes, ou mesmo com
o aumento do risco de doenças cardiovasculares.

A polimedicação, que se traduz na toma de
cinco ou mais medicamentos em simultâneo, é um problema de saúde na população
idosa.
A existência de alguma limitação na realização de atividades atinge quase três vezes
mais a população idosa (60,8%) em relação
à faixa dos 16 aos 65 anos (22,1%).

• Vacinação, conforme o Programa Nacional
de Vacinação em vigor;
• Também beneficiam de gratuitidade no
acesso a cuidados de saúde quando estão
em situação de carência económica comprovada pelos serviços da Segurança Social.
Em termos de procedimentos administrativos,
qualquer imigrante Sem Autorização de Residência, em Portugal há mais de 90 dias, pode
solicitar uma inscrição esporádica no Centro
de Saúde da sua área de residência, com apresentação de Atestado de Residência (junta de
freguesia). Também o pagamento e isenção
de taxas moderadoras a que está sujeito é o
mesmo que é aplicável à população em geral.

4.6. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
De acordo com o Censos 2011, cerca de 18%
dos residentes tinham pelo menos uma deficiência.

4.5. A POPULAÇÃO IMIGRANTE
Tal como o cidadão nacional, a população
imigrante também usufrui dos mesmos direitos de acesso gratuito à saúde.
Neste âmbito, incluem-se:

Em relação à população total, 9% tinham
muita dificuldade em ver; 5,5% muitas dificuldades de memória e concentração; 3%
muita dificuldade em tomar banho e 1% não
conseguia andar ou subir escadas.
De acordo com o Relatório do Observatório
da Deficiência e Direitos Humanos do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 2019:

• Cuidados de saúde urgentes e vitais;
• Doenças transmissíveis que representem
um perigo ou ameaça para saúde pública
(tuberculose, S.I.D.A.,…);
• Cuidados no âmbito de saúde materno-infantil e saúde reprodutiva (acesso a
consultas de planeamento familiar, interrupção voluntária da gravidez, acompanhamento e vigilância da mulher durante
a gravidez, parto e puerpério e cuidados de
saúde prestados aos recém-nascidos);
• Cuidados de saúde a menores que se encontram a residir em Portugal, nos termos
definidos no DL n.º 67/2004, de 25 de março;

Entre 2009 e 2018, o número de desempregados/as com deficiência registados nos
Centros de Emprego aumentou 41%, ao passo que na população em geral reduziu 38%.
Medidas importantes, como a adaptação de
postos de trabalho e eliminação de barreiras
arquitetónicas, têm sido desaproveitadas:
entre 2011 e 2018, esta medida nunca abrangeu mais do que 10 pessoas por ano.
O maior risco de pobreza é identificado entre pessoas com deficiência que residem em
agregados com baixa intensidade laboral
(23,1%) ou baixo rendimento (24,8%). O risco de pobreza e de exclusão afeta sobretudo
pessoas com deficiências graves 36,5%.
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PARTE II
A CONSTRUÇÃO DA
ESTRATÉGIA MUNICIPAL
D E D E S E N V O LV I M E N TO
EM SAÚDE

5.
OS NOSSOS RECURSOS PARA
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Para a Cidade Saudável contribuem decisivamente a vitalidade da sua vida democrática, a sustentabilidade do seu património
ambiental, a prosperidade da sua economia,
a robustez das suas instituições e a participação e a luta dos seus cidadãos.

5.2. O PLANEAMENTO URBANO

5 .1 . O
 PODER LOCAL
D E M O C R ÁT I C O

O conteúdo das Políticas Nacionais, Políticas
Locais e Comportamentos Individuais é decisivo para uma efetiva promoção da saúde
e do bem-estar.

Tem como órgãos municipais a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal e como órgãos de freguesia três Assembleias de Freguesia com as correspondentes Juntas de
Freguesia e duas Assembleias de União de
Freguesia com as correspondentes Juntas
de União de Freguesia.
A Câmara Municipal, a Assembleia Municipal
e as Assembleias de Freguesia e de União de
Freguesia são órgãos eleitos diretamente por
sufrágio universal, para exercer o poder por
um período de quatro anos.
É-lhes legalmente reconhecida autonomia
política, administrativa e financeira e estão
dotados de importantes atribuições e competências com impacte na saúde e na promoção da saúde.
Embora não tendo responsabilidades de direção e organização ao nível da atividade
clínica e da prestação direta de cuidados
de saúde, as autarquias locais têm elevadas
responsabilidades de proteção cível e de intervenção ao nível dos determinantes ambientais, económicos e sociais, da saúde e
de defesa dos interesses dos seus munícipes
e fregueses junto das entidades prestadoras
de cuidados de saúde.
O assumir dessas responsabilidades e a mobilização e organização dos parceiros e das
populações na sua concretização constituem fatores centrais das políticas locais de
promoção da saúde
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A saúde das pessoas que vivem nas cidades
é fortemente condicionada pelas suas condições de vida e de trabalho, pelo ambiente
físico e socioeconómico e pela qualidade e
acessibilidade dos serviços de saúde.

5 . 2 . 1 . O P L A N O D I R E T O R
MUNICIPAL DE SETÚBAL
(PDMS)
O PDM de Setúbal encontra-se em processo
de revisão. Decorrido o Período de Discussão
Pública do Plano, foi aprovado em reunião de
Câmara, ocorrida a 7 de abril de 2021, através
da Deliberação n.º 97/2021, o Relatório de
Ponderação da Discussão Pública, a Proposta de Plano e o Relatório Ambiental. Seguir-se-á a aprovação do Plano pela Assembleia
Municipal de Setúbal, a Ratificação do Plano em Conselho de Ministros e, por último, a
publicação em Diário da República e correspondente entrada em vigor.
Este é um instrumento central do Planeamento Urbano Saudável, que define a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o
modelo territorial municipal, as opções de
localização e de gestão de equipamentos de
utilização coletiva.
O PDM de Setúbal tem como visão estratégica o reforço das suas potencialidades de polo
de nível superior, nomeadamente através da
atividade portuária, das atividades industrial/
logística e turismo e através do compromisso
com a qualificação do território.
• O Plano Diretor Municipal de Setúbal promove a saúde através de três vetores fundamentais:

Modelo territorial de base ecológica
Objetivos Estratégicos
• Garantia das Funções Ecológicas - promoção da conetividade entre os sistemas naturais pela programação de novas infraestruturas verdes de recreio, lazer e produção
• Preservação do Património Cultural e Natural
• Desenvolvimento Local das Estratégias
Nacionais

Sistema de mobilidade sustentável
• Plano de Ação Pedonal
• Plano de Ação Ciclável
• Plano de Transportes Públicos
Programação de equipamentos de Saúde
• Reforçar a rede de equipamentos coletivos
• Melhorar as condições de acesso aos serviços públicos
• Ampliar o Hospital Distrital de São Bernardo e construir novos centros de saúde em
Setúbal e em Azeitão

5 . 2 . 2 . G E S TÃ O U R B A N Í S T I C A
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Fonte: Plano Diretor Municipal de Setúbal

Acompanhar a evolução da cidade, na sua
demografia e na sua malha urbana, dando
resposta a desafios e oportunidades que vão
surgindo, é um processo de grande exigência, no qual reabilitação, requalificação e repovoamento dos nichos urbanos progridem
em permanente reconstrução, pelo diálogo
entre decisores políticos, técnicos, moradores e outros interessados.

tentes, bem como a criação e requalificação
do parque habitacional e de um vasto número de espaços verdes acessíveis são disso
exemplo.

A salvaguarda do património contruído e
das memórias, o preenchimento harmonioso dos vazios e a reabilitação dos espaços
e das condições de mobilidade são fatores
decisivos de sustentabilidade ambiental, de
fomento da prosperidade, de coesão social,
de qualidade de vida, bem-estar e saúde dos
moradores.

• Reabilitação de todas as habitações municipais;
• Realojamento de todas as famílias que vivam em barracas;
• Incremento de construção nova para habitações a custos controlados;
• Apoio à reabilitação de edifícios privados;
• Melhoria do habitat em áreas de reconversão urbanística;
• Medidas urbanísticas de promoção de habitações de renda acessível.

O programa de reabilitação do Centro Histórico de Setúbal e dos equipamentos aí exis-

5 . 2 . 3 . E S T R A T É G I A L O C A L
D E H A B I TA Ç Ã O 2 0 2 0 -2 0 3 0
Tem por objetivos:
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5.3. C
 ONTROLO, MITIGAÇÃO,
A D A P TA Ç Ã O E E L I M I N A Ç Ã O
DE IMPACTES NO AMBIENTE
E NA SAÚDE

• Informar, sensibilizar, educar e formar a
população em geral e grupos-alvo específicos para a utilização racional de energia e
energias renováveis.

5 . 3 .1 . M
 EDIDAS DE MITIGAÇÃO E
A D A P T A Ç Ã O À S A LT E R A Ç Õ E S
C L I M ÁT I C A S

O Selo Verde – Certificado de Qualidade
Ambiental do Município, a edição do Guia
de Boas Práticas Ambientais e a construção do Jardim Multissensorial das Energias
e do Parque Urbano da Várzea são algumas
medidas concretizadas no âmbito do PAES.

A identificação de riscos, vulnerabilidades e
impactes das alterações climáticas ao nível
da biodiversidade e paisagem, agricultura e
florestas, da economia e dos recursos hídricos
e das zonas costeiras de mar, bem como ao
nível da segurança energética, saúde humana,
transportes e comunicações é fundamental
para o desenvolvimento sustentável do concelho.
A Câmara Municipal de Setúbal, em 2014, aderiu ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia 2030, programa comunitário que visa o
cumprimento de metas ambientais através
do Poder Local.
A cidade e a região assumiram formalmente
o compromisso de reduzir as suas emissões
de CO2 em mais de 20%, até 2020, estabelecendo Planos de Ação para as Energias Sustentáveis, o que passa pelo desenvolvimento,
em parceria com a ENA – Agência de Energia e
Ambiente da Arrábida, do Inventário de Referência das Emissões e do Plano de Ação para
a Energia Sustentável de Setúbal (PAESS).
Os principais eixos de intervenção do PAESS
assentam nas seguintes temáticas:
• Aumentar a eficiência energética no município, através da implementação do Plano
de Eficiência Energética (PEE), e no setor
privado (serviços, residencial, transportes,
etc.);
• Criar áreas de sumidouros de carbono de
grande porte no território com a implementação de energias renováveis e/ou de zonas
verdes, aumentando a exploração das fontes de energias renováveis endógenas;
• Implementar um Plano de Mobilidade Sustentável no território em articulação com a
Rede de Transportes e Acessibilidades da
AML;
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A abordagem à problemática das Alterações Climáticas passa, atualmente, pela
adoção estratégica integrada de combate
à emissão de Gases com Efeito de Estufa
– Mitigação – e de Adaptação à nova realidade climática. Assim, o Pacto de Autarcas
reformulou o programa, tendo em conta a
redução em 40% as emissões de CO2 para
a atmosfera até 2030, passando a designar-se “Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia”.
O Município de Setúbal promove o projeto
Comunicação e Sensibilização em Cenários
de Risco Associados às Alterações Climáticas, com o objetivo de envolver a população nas soluções de adaptação às alterações climáticas.
5 . 3 . 2 . P R O D U Ç Ã O E G E S T Ã O
DE RESÍDUOS
Gestão de Resíduos é o conjunto das atividades de caráter técnico, administrativo e
financeiro, necessário à deposição, recolha,
transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem
como a monitorização dos locais de destino
final, depois de se proceder ao seu encerramento.
A gestão adequada dos resíduos contribui
para a preservação dos recursos naturais,
quer ao nível da Prevenção, quer através da
Reciclagem e Valorização.
O Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos
do concelho de Setúbal integra-se no sistema regional de gestão de resíduos sólidos
Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., até 2034.

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS NO CONCELHO DE SETÚBAL

TIPOS DE
RESÍDUOS

QUANTIDADES (TONELADAS)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RSU

55.882

51.274

54.645

51.685

48.360

49.764

48.087

48.745

48.878

49.876

50.356

VERDES

2.684

2.212

4.100

4.472

4.218

4.410

4.998

4.886

3.538

1.997

1.666

MONOS

6.694

8.342

7.527

3.832

3.656

4.428

5.450

4.433

4.540

5.802

9.256

RCD (RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO
E DEMOLIÇÃO)

147

63

2.113

4.488

7.569

6.701

6.367

5.427

3.208

3.612

2.932

TERRAS

694

148

1.994

1.822

753

2.319

5.633

371

14

168

156

19.642

14.347

5.715

1.917

995

842

545

544

846

10.935

5.410

841

2.444

2.956

2.818

3.435

2.067

1.247

3.842

13.034

0

0

LAMAS DE ETAR

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

RESÍDUOS DE
DESARENAMENTO

-

-

134

294

495

288

240

135

48

31

158

86.584

78.830

79.199

71.328

69.482

70.818

72.567

68.385

74.105

72.421

69.934

RESÍDUOS DE
LIMPEZA DE RUA

OUTROS RSU

TOTAL

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal, Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, Divisão de Higiene
Urbana

EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELETIVA NO CONCELHO DE SETÚBAL
ANOS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EMBALAGENS
(TON/ANO)

432,3

486,9

583,1

593,5

630,6

663,0

542,3

652,9

651,9

710,6

721,7

601,1

812,8

945,7

PAPEL/
CARTÃO
(TON/ANO)

1.715,4 1.838,3 1.948,4 1.820,6 1.995,8 1.898,4

1.117,9

1.458,6 1.495,5 1.530,6 1.519,0 1.285,0 1.689,9 1.998,1

VIDRO
(TON/ANO)

1.339,7 1.272,9

958,6

1.274,4 1.256,4 1.304,0

TOTAL RECICLÁVEIS
(TON/ANO)

3.487,4 3.598,1 3.893,2 3.944,1 4.211,7 4.210,1 2.618,9 3.385,8 3.403,8 3.545,2 3.558,8 3.032,3 3.955,6 4.532,6

RECOLHA
SELETIVA PER
CAPITA (KG/
HAB. ANO)

30,6

31,6

1.361,7 1.530,0 1.585,3 1.648,7

34,2

34,6

37,0

34,7

21,6

27,9

28,1

29,3

1.318,1

29,4

1.146,2 1.452,9 1.588,9

25,0

32,6

37,4

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal, Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, Divisão de Higiene
Urbana

No concelho de Setúbal, verifica-se que cerca de 20% dos resíduos recolhidos de forma
indiferenciada e seletiva são encaminhados

para valorização orgânica e é reciclado em
6%. A taxas de valorização no concelho é de
26%.
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5.3.3. D
 RENAGEM DAS ÁGUAS
RESIDUAIS
O sistema de drenagem de águas residuais
domésticas do Município compreende cerca de 444 quilómetros de redes e serve uma
população estimada de 110.000 habitantes,
a que corresponde uma taxa de atendimento de cerca de 91 por cento.
O tratamento de águas residuais no município é efetuado em 12 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
A ETAR principal de Setúbal está localizada
na Quinta da Cachofarra, em Praias do Sado,
numa zona de características essencialmente industriais. Tem uma capacidade de tratamento equivalente a 253 mil habitantes, representando a componente industrial cerca
de 56 % daquele valor.
A ETAR de Setúbal é praticamente autónoma
em termos energéticos.

A construção do Sistema de Drenagem e
Interceção, Tratamento e Destino Final das
Águas Residuais da Cidade de Setúbal, do
início da década de 2000, contribuiu para
o bem-estar e saúde das populações, bem
como para a defesa e preservação do estuário do Sado.
5.3.4. RUÍDO
Os Mapas de Ruído do concelho de Setúbal
são uma ferramenta para a gestão e controlo da poluição sonora existente, podendo ser usados como instrumento de apoio
à tomada de decisão sobre planeamento e
ordenamento do território.
As fontes sonoras mais problemáticas,
identificadas no contexto de ruído ambiente, foram o tráfego rodoviário, ferroviário e
aéreo.

MAPA DE RUÍDO DIURNO

MAPA DE RUÍDO NOTURNO
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5 . 4 . E S P A Ç O S V E R D E S
PROMOTORES DA SAÚDE
Parques e Jardins
Em Setúbal, temos:
• 26.574 árvores ornamentais
• 100,13 ha de espaços verdes urbanos
• 1 árvore por cada 4,3 pessoas
• 8,61m2 de espaço verde por pessoa
No concelho, existem 23 parques e jardins
equipados para atividades de recreio e lazer,
distribuídos pelas diferentes freguesias.
De acordo com o inventário da InfoPortugal,
em 2017, e subsequentes atualizações, a distribuição dos espaços verdes de recreio e lazer por freguesia é a seguinte:
•
•
•
•
•

União das Freguesias de Setúbal: 44,09 ha
Freguesia de São Sebastião: 35,74 ha
União das Freguesias de Azeitão: 12,78 ha
Freguesia do Sado: 4,06 ha
Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra: 3,46 ha

Neste somatório apenas estão incluídos os
principais espaços verdes equipados.
Está prevista a construção/ampliação dos
seguintes espaços verdes de recreio e lazer:
• Parque Urbano da Várzea (União das Freguesias de Setúbal), com uma área de cerca de 19 ha;
• Ampliação do Parque da Algodeia (União
das Freguesias de Setúbal), com área para
horticultura, com cerca de 5,9 ha;
• Parque Urbano da Quinta da Amizade (Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra),
com cerca de 3,2 ha;
• Jardim do Forte Velho (União das Freguesias de Setúbal), com cerca de 2,8 ha;
• Parque Florestal do Xarraz (Freguesia de
São Sebastião), com cerca de 85,7 ha;
• Ampliação do Azeitão Bacalhôa Parque
(União das Freguesias de Azeitão).
Os novos espaços verdes a criar totalizam
cerca de 120 ha, correspondendo a um aumento de mais de 150% face à oferta atual.
A rede de parques verdes na cidade tem sido
complementada com o aumento e melhoria

da rede de parques e jardins de proximidade que possibilitem o recreio/ócio ativo e
corrijam os efeitos do desconforto urbano;
o fomento das Hortas Urbanas; o uso eficiente da água na rega dos espaços verdes
e a redução da aplicação de pesticidas em
meio urbano.

5 . 5 . M O B I L I D A D E – F A T O R
E S T R AT É G I C O D E S A Ú D E
E B E M - E S TA R
5 . 5 .1 . O P L A N O LO C A L D E P R O M O Ç Ã O
DA ACESSIBILIDADE – SETÚBAL
ACESSÍVEL
Tem por objetivo a promoção das acessibilidades de forma a garantir a circulação urbana das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida com eliminação das barreiras
físicas e arquitetónicas que as impedem de
utilizar com segurança e autonomia os espaços públicos, os equipamentos urbanos, os
transportes, os sistemas e os meios de comunicação.
5.5.2. R
 EDE NACIONAL DE CIDADES
E VILAS COM MOBILIDADE
PARA TODOS
Tem como principais objetivos adequar as
Cidades e Vilas à mobilidade para todos,
através de um somatório de pequenas e rápidas ações, e promover outras, regulamentares e de sensibilização dos setores públicos e privados, que permitam incentivar medidas de “mobilidade para todos” em novas
urbanizações.
5.5.3. P
 LANO DE MOBILIDADE
S U S T E N TÁV E L E T R A N S P O R T E S
O Município de Setúbal deu início, em 2015,
ao desenvolvimento do Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes (PMSTS) para o
território do concelho.
Associando a análise da cobertura à qualidade do serviço de transportes coletivos atualmente proporcionado e assumindo-se como
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critério mínimo as paragens em que a oferta corresponde a, pelo menos, seis serviços
por hora/sentido, verifica-se que apenas as
freguesias da cidade de Setúbal dispõem de
serviços de TC com este nível de oferta e só
durante o corpo do dia (CD) e no período de
ponta da tarde (PPT).
No global, a cobertura da oferta em TC com
níveis de oferta “urbana” no período de ponta da manhã (PPM) está disponível para
apenas 40% da população concelhia, descendo para 37% no PPT.

O Plano integra:

Desta análise conclui-se que, embora exista
serviço de TC rodoviário a todas as freguesias, em metade delas o nível de oferta horária é muito reduzido, estando abaixo dos
seis serviços horários nos períodos de ponta.

• Plano de Transportes Públicos – Fomento
dos transportes públicos coletivos através
da necessária integração tarifária e com
melhoria da qualidade do serviço prestado,
assegurando veículos de boa qualidade,
com características técnicas adequadas
à procura e à sustentabilidade económica
da oferta.

O Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal visa a implementação de
um sistema integrado de mobilidade que
permita diminuir o uso do transporte individual e, simultaneamente, garanta a adequada mobilidade das populações, promova a
inclusão social, a competitividade, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico, edificado e ambiental.
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• Plano de Ação Pedonal de expansão e requalificação da rede pedonal municipal estruturante, num total de 66 km;
• Plano de Ação Ciclável destinado a desenvolver a rede ciclável municipal – numa
extensão total de cerca de 95 km de percursos de mobilidade quotidiana ou mista,
ligando aos principais polos passíveis de
gerar deslocações em bicicleta;

Do Plano de Transportes Públicos destaca-se a construção da rede de interfaces que
integra a interface da Praça do Brasil junto
da atual estação de caminho de ferro de Setúbal, a Interface do Sado junto da Doca das
Fontainhas e a Interface de Praias do Sado
junto do apeadeiro de Praias do Sado.

5.6. E
 DUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
NA PROMOÇÃO DE SAÚDE
A Escola – Instrumento fundamental de Promoção da Saúde
Uma Grande e Dinâmica Comunidade Educativa

REDE PÚBLICA
N.º DE ESCOLAS /
JARDINS DE INFÂNCIA

ENSINO PÚBLICO

17 JARDINS DE
INFÂNCIA

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO

31 ESCOLAS

2.º E 3.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO

4 ESCOLAS

5 .6.1 .1 . R E D E E S C O L A R

2.º E 3.º CICLO E ENSINO
SECUNDÁRIO

2 ESCOLAS

A rede escolar do concelho de Setúbal integra estabelecimentos de educação e ensino
das redes pública, privada e solidária.

3.º CICLO E SECUNDÁRIO

4 ESCOLAS

5 .6.1 . R
 E D E E D U C AT I VA
CONCELHIA

ALUNOS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO

As escolas da rede pública estão organizadas em seis agrupamentos e três escolas
secundárias não agrupadas com 3.º ciclo do
ensino básico.
Relativamente à educação pré-escolar pública, o município dispõe de 42 salas de atividades distribuídas por 17 jardins de infância.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

N.º DE ALUNOS

PRÉ-ESCOLAR

953

ENSINO BÁSICO

4510

ENSINO SECUNDÁRIO

3670

TOTAL

16719

SALAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO

O 1.º ciclo do ensino básico é lecionado em
31 escolas.
Existem ainda quatro escolas básicas dos 2.º
e 3.º ciclos, duas escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário e
quatro escolas secundárias com 3.º ciclo do
ensino básico.
A educação pré-escolar e o ensino básico
são também ministradas em estabelecimentos de educação e ensino da rede privada e solidária.
Completam a rede escolar três escolas profissionais e três estabelecimentos de ensino
artístico.
Destaca-se ainda o ensino superior, representado pelo Instituto Politécnico de Setúbal, constituído por cinco escolas superiores.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

N.º DE SALAS

PRÉ-ESCOLAR

42

ENSINO BÁSICO

521

ENSINO SECUNDÁRIO

149

ENSINO PROFISSIONAL
ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL
ESCOLA PROFISSIONAL CRISTÓVÃO COLOMBO
ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE SETÚBAL

ENSINO ARTÍSTICO
MÚSICA

ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES
LUÍSA TODI

DANÇA

ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
DE SETÚBAL

MÚSICA

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL

ENSINO
SUPERIOR

ESCOLAS
ESCOLAS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Temos ainda duas universidades seniores.
INSTITUTO
POLITÉCNICO
DE SETÚBAL

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
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5 . 6 . 1 . 2 . O I N S T I T U T O P O L I T É C N I C O
DE SETÚBAL (IPS)
É uma instituição pública de ensino superior
que se insere no subsistema politécnico. Enquanto instituição de ensino superior, tem a
missão de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a valorização dos recursos humanos, através de atividades de
formação terciária, da criação, transmissão
e difusão da ciência, tecnologia e cultura.
O IPS desenvolve as suas atividades através
de unidades orgânicas e outras, atuando nos
domínios do ensino, da investigação e da prestação de serviços, de modo coordenado entre
si, bem como de outros organismos internos
ou de cooperação externa de âmbito específico nos domínios da ciência e tecnologia, da
formação, da cultura e da ação social escolar.
O IPS disponibiliza aos candidatos a seguinte oferta formativa:
• Cursos Técnicos Superiores Profissionais
• Licenciaturas
• Mestrados
• Pós-Graduações
• Formação Contínua
5 .6.1 . 3 . U N I V E R S I DA D E S S É N I O R
As universidades seniores, além de conhecimento, promovem a partilha de saberes e
experiências que os seus utentes e docentes
adquiriram ao longo da vida. Antes de tudo,
são locais que privilegiam o convívio e o
combate à solidão, através da aprendizagem
nas mais variadas áreas do saber.

5 . 6 . 1 . 5 . O U T R O S A G E N T E S
E INSTRUMENTOS DE
F O R M A Ç Ã O E C A P A C I TA Ç Ã O
Entidades que dinamizam um conjunto de
atividades, como ações de formação e sensibilização, desenvolvimento de instrumentos de apoio à educação, eventos temáticos
e campanhas de sensibilização, entre outras.
IEFP – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
CFOS – CENTRO DE FORMAÇÃO ORDEM DE SANTIAGO
(SEDIADO NA ESCOLA SECUNDÁRIA LIMA DE FREITAS)
CENTRO QUALIFICA ARRÁBIDA
(SEDIADO NA ESCOLA SECUNDÁRIA LIMA DE FREITAS)
EDUGEP
SOLISFORM - CENTRO DE FORMAÇÃO

5 . 6 . 2 . P R O J E T O S E P R O G R A M A S
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
NAS ESCOLAS
5 . 6 . 2 . 1 . P R O G R A M A M U N I C I P A L
DE COMPLEMENTO DA
A Ç Ã O E D U C AT I VA
Este programa é desenvolvido no âmbito da
política educativa traçada para o ano letivo,
que visa interligar as escolas, as famílias e
a comunidade através da oferta educativa
não formal do município.
Assente na ambição de ligar o ensino a outros instrumentos, explorando o potencial
da oferta educativa existente como complemento ao trabalho que os docentes desenvolvem diariamente nas suas salas de aula, o
objetivo é criar mecanismos facilitadores de
complemento da ação educativa.

UNISETI - UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SETÚBAL
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE AZEITÃO

5 .6.1 .4. R
 EDE PRIVADA
E SOLIDÁRIA
Além da rede pública, existe um conjunto de
instituições privadas de solidariedade social
que prestam serviço a nível de creche e jardim de infância e ainda um número pouco
significativo de escolas/colégios privados
com oferta a nível de creche, educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
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São exemplos:
• Há Festa No Parque
• Educar No Mar
• Escola Ao Vivo
• Programa Municipal de Educação Alimentar
• Regime Escolar
• Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável
• Os Super Saudáveis
• Programa Municipal de Educação pela Arte
e pelas Ciências Experimentais
• Plano Tecnológico
• Programa de Desporto e Atividade Física
nas Escolas

5 . 6 . 2 . 2 . R EQUALIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ESCOLARES
NA PROMOÇÃO DE SAÚDE
O estado de conservação do parque escolar
concelhio e as exigências atuais em termos
de condições de ensino justificam a necessidade da requalificação e ampliação das escoas básicas do 1.º ciclo do ensino e jardins
de infância públicos.
O apetrechamento das escolas básicas do
1.º ciclo e jardins de infância, com renovação
de mobiliário e material didático, cozinhas,
refeitórios e espaços de recreio, tem acontecido de forma progressiva, com o intuito de
continuar a maximizar as condições de segurança, conforto, ergonomia e salubridade,
proporcionando cada vez melhores condições de trabalho para docentes, não docentes e discentes.

5 . 7 . A T I V I D A D E E C O N Ó M I C A
PROMOTORA DE SAÚDE
A atividade económica e o tecido empresarial que lhe está associado são um fator
essencial da promoção de Saúde de uma
comunidade, pelo emprego e riqueza que
geram, pela distribuição do rendimento que
promovem, pelas condições e relações de
trabalho que oferecem e pelos impactes
ambientais que têm.
Os serviços de Saúde Ocupacional, quando
existem, têm um importante papel na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais e podem dar um significativo contributo para que os trabalhadores
sejam mais saudáveis.
Em 2017, na área do município de Setúbal:
• Existiam 12.354 empresas;
• Com 32.694 postos de trabalho;
• Com um volume de negócios de 5510,8 milhões de euros;
• 4 empresas fizeram 47,3% do volume de
negócios;
• 70,3% das empresas só têm um trabalhador;
• 26,4% das empresas têm entre dois e nove
trabalhadores;

• No setor primário de atividade, destaca-se
a produção de vinho e a pesca e aquicultura no estuário do Sado;
• No setor secundário de atividade, a indústria transformadora foi responsável por
17,5% do emprego;
• No setor terciário de atividade, destacou-se a atividade portuária e de logística,
com o Porto de Setúbal a ocupar uma faixa ininterrupta da frente ribeirinha entre o
Outão e o extremo nascente da Mitrena;
• A atividade turística está em expansão,
com uma oferta de 2837 camas em empreendimentos turísticos e 3292 lugares
em alojamento local.

5 . 8 . O M OV I M E NTO AS S O CI AT I VO
P O P U L A R E A RE DE DE
EQ U I PA M E NTOS PA RA A CU LT U R A,
L A ZE R E AT I V I DA DE FÍ S I CA
Em 2019, o envolvimento da comunidade e
dos visitantes na promoção da cultura e do
lazer revela bem o número de visitas e adesão tanto nos espaços museológicos, quanto nas atividades diversas proporcionadas
ao longo do ano em museus e bibliotecas e
outros espaços do concelho:
• Cerca de 4500 lugares em espaços de cultura e lazer;
• Seis museus e galerias de arte com cerca
de 35 mil visitantes;
• Um Monumento Nacional (Convento de
Jesus);
• Cinco espaços de bibliotecas com cerca de
120 mil utilizadores;
• 21 espaços cobertos e ao ar livre, acessíveis e devidamente equipados para o lazer,
o convívio e a prática de um vasto número
de modalidades desportivas para todas as
idades;
• Música, teatro, dança, cinema, moda para
assistir e praticar em cerca de 40 programas e grandes eventos anuais.
Trinta e cinco instituições e coletividades
do concelho promovem dezenas de modalidades, do ioga ao futebol, do atletismo à
canoagem, junto de praticantes de todas as
faixas etárias – dos 0 aos + 65 anos.
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O Fina Marathon World Swim Series e a Travessia do Sado a Nado são cabeças de cartaz dos Jogos do Sado, já com 16 edições.
Em 2019, contaram-se cerca de 3300 participações, embora com atletas vindos de fora
do concelho, entre provas de natação, pesca,
voleibol de praia ou regatas.
Entre os projetos municipais “De Pequenino…” e “Desportivamente em (Re)Forma”,
passando pelo “Desporto nas Escolas – 1.º
ciclo”, contam-se mais de 6 mil praticantes.

5.9. P
 ARTICIPAR É O MELHOR
REMÉDIO
O Movimento Associativo, com 148 instituições, é escola de participação social e cívica e exemplo de quem age pela Saúde pelas
suas próprias mãos.
Outras 59 associações de doentes, dos seus
familiares e outras pessoas a atuar na área
do município, nove delas com sede em Setúbal, são importantes agentes de promoção da saúde, prevenção da doença e apoio
dos doentes e dos seus familiares, amigos e
outros cuidadores.
A participação da população na vida municipal é assumida como desígnio municipal e
as diversas plataformas que a concretizam
são essenciais à construção de Cidade que
pensando em si e para si se pretende mais
saudável.
“Setúbal mais Bonita” mobiliza milhares de
pessoas no embelezamento do concelho.
É uma ação de voluntariado e cidadania que
pretende que os munícipes participem de
forma voluntária em ações de recuperação
do espaço público.
“Ouvir a População, Construir o Futuro” assume a participação como elemento integrante do modelo de gestão política do Município, tendo levado à criação, ao longo do
processo, de vinte comissões e/ou grupos
informais de moradores/as.
Este projeto faz o levantamento exaustivo
das necessidades sentidas em cada fregue54

sia, principalmente na inventariação de problemas e intervenções a executar e a resolver, através do contacto mais próximo com
a população. A estreita colaboração entre a
Câmara Municipal de Setúbal, as juntas de
freguesia e as populações permite um maior
acompanhamento das realidades vividas no
concelho e o impacte das políticas municipais sempre numa perspetiva de um município participado.
As jornadas de limpeza das praias são outro
exemplo de estímulos à iniciativa de cidadania e de voluntariado que acontecem anualmente.
A apropriação da cidade pelos que a habitam é a uma visão contida:
• No Programa Integrado de Participação
e Desenvolvimento “Nosso Bairro, Nossa
Cidade”, envolvendo 30 entidades e 6700
moradores de 153 edifícios com 1592 fogos;
• Nas Oficinas Colaborativas, envolvendo
a população do Território da Anunciada –
Bairros dos Pescadores e Grito do Povo.

5 . 1 0 . I N S T R U M E N T O S D E
INTERVENÇÃO SOCIAL
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE
5. 10. 1. REDE SOCIAL DE SETÚBAL
Conselho Local de Ação Social (CLASS)
Funciona como um espaço privilegiado de
diálogo e análise dos problemas sociais, visando a erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social, através da promoção do
desenvolvimento social local.
É presidido pela Câmara Municipal de Setúbal e composto por 81 entidades, nomeadamente 20 entidades públicas – Autarquias, Segurança Social, Serviços de Saúde,
Emprego, Educação e Forças de Segurança,
bem como mais de 30 Instituições Particulares de Solidariedade Social e cerca de 30
outras entidades, como Associações, Cooperativas, Fundações ou Uniões/Confederações, parceiros que desenvolvem a sua ação
no concelho.

Objetivos gerais da Rede Social de Setúbal:
• Dinamizar ações integradas e articuladas
numa lógica de compromisso coletivo;
• Constituir um espaço de diálogo e análise
dos problemas sociais;
• Promover o desenvolvimento social integrado;
• Promover a inclusão e coesão social no território.
5. 10. 2. O
 UTROS RECURSOS
E PROGRAMAS DE
INTERVENÇÃO SOCIAL
NPISA – Núcleo de Planeamento
e Intervenção com Pessoas em Situação
de Sem-Abrigo de Setúbal
Grupo formal constituído em 2010 e que integra 15 entidades do concelho, o NPISA de
Setúbal intervém ao nível da prevenção e inclusão de pessoas em risco e/ou em situação de sem-abrigo. A ação do grupo permite um reforço da intervenção com pessoas
nesta situação e contempla o acompanhamento do processo de inclusão, a melhoria
e/ou definição de novas respostas necessárias para uma plena inserção e a prevenção
de novas situações, em cumprimento dos
objetivos da Estratégia Nacional de Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.
Grupo de Análise, Avaliação e Intervenção
em Situações Sociais e de Saúde (GAAISSS)
Constituído em 2009, é formado por Câmara
Municipal de Setúbal, Centro Distrital de Segurança Social, ACES Arrábida, Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Setúbal e Polícia de Segurança Pública.
O GAAISSS desempenha um papel interventivo em casos de saúde mental e de insalubridade, tendo como missão a criação de
condições adequadas a situações sociais,
agudizadas por aquelas problemáticas, facilitando a permanência e/ou reintegração das
pessoas na comunidade.

Ao longo da sua intervenção no território,
identificam-se as seguintes tipologias e números de casos: doenças mentais, insalubridade, saúde mental/insalubridade, alcoolismo, sem-abrigo.
Grupo EnvelheSeres
Grupo interinstitucional implementado em
2008 e que, atualmente, é constituído por
técnicos de 28 entidades, instituições e associações locais com intervenção na área do
envelhecimento.
Este grupo tem como objetivos promover
o conhecimento sobre aspetos associados
ao envelhecimento, definindo e dinamizando ações direcionadas à população sénior,
tendo em vista o exercício da sua cidadania
participativa e inclusiva.
No âmbito da intervenção, são desenvolvidas ações de formação, informação, animação sociocultural e promoção da saúde e de
capacitação de profissionais.
Grupo Concelhio para as Deficiências
e Incapacidades
Tem como missão a dinamização de ações
que contribuam não só para a participação
dos cidadãos com deficiência na comunidade, criando condições para o exercício pleno
de cidadania, mas também ações facilitadoras da mudança de atitudes e de comportamentos discriminatórios face a esta população.
O plano de ações destina-se, em primeiro
lugar, a pessoas com deficiência, famílias e
cuidadores, mas de igual forma a associações e instituições com intervenção na área
da deficiência, à comunidade educativa e à
comunidade em geral.
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6.
OS SERVIÇOS DE SAÚDE
O Serviço Nacional de Saúde é o principal
e fundamental prestador de cuidados de
saúde no Município de Setúbal, tendo por
missão promover a saúde, prevenir e tratar
as doenças e reabilitar os doentes por forma a assegurar o direito de todos à saúde.

Saúde Primários de Setúbal, assistidos por
48 Médicos Especialistas de Medicina Geral
e Familiar.

6.1 . O
 S CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS

6.2. O
 S CUIDADOS DE SAÚDE
H O S P I TA L A R E S D O S N S

• Contam com Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados, Unidades de Saúde
Familiar, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de Saúde Pública e o Centro
de Diagnóstico Pneumológico;
• Funcionam entre as 07h00 e as 22h00;
• Dispõem de 8 edifícios.

São assegurados no concelho de Setúbal através do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS).

41.374 inscritos não tinham Médico de Família atribuído.

O CHS ocupa as instalações do Hospital de
São Bernardo e do Hospital de Sant’Iago do
Outão.

De acordo com o Plano Local de Saúde do
Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida,
onde se encontram integrados, têm por objetivos:

O CHS está organizado em sete departamentos: Cirurgia, Medicina, Psiquiatria e
Saúde Mental, Anestesiologia, do Aparelho
Locomotor, da Mulher e da Criança (Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria) e de Meios
Complementares de Diagnóstico.

• Reduzir a mortalidade prematura (abaixo
dos 70 anos);
• Aumentar a esperança de vida e a qualidade de vida (acima dos 65 anos);
• Controlar as doenças crónicas.

Está dotado de um Serviço de Urgência (SU)
Médico-Cirúrgica com Via Verde AVC e Doença Coronária.

Têm como Eixos de Ação:
• Promover a Cidadania em Saúde;
• Promover a Qualidade em Saúde;
• Promover a Equidade e o Acesso Adequado
a Cuidados de Saúde;
• Apoiar a Promoção de Políticas Saudáveis.
Em 2019, em todo o ACES Arrábida realizaram-se:
• 638.748 Consultas de Medicina Geral e Familiar;
• 13.515 Consultas de Saúde Materna;
• 21.333 Consultas de Planeamento Familiar;
• 38.745 Consultas de Saúde Infantil;
• 2304 Consultas Médicas no Domicílio;
• 23.505 Consultas de Enfermagem no Domicílio.
Em janeiro de 2019, havia 125.715 utentes do
SNS inscritos nas unidades de Cuidados de
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Tem atendimento de 24h, todos os dias da
semana, nas especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesiologia, Cardiologia, Neurologia, Medicina Intensiva, Patologia Clínica, Imunohemoterapia e
Diálise.
Tem atendimento das 09h00 às 24h00 de
segunda-feira a domingo, em Gastroenterologia e Imagiologia.
Tem atendimento das 09h00 às 22h00 de
segunda-feira a domingo, em Psiquiatria.
Tem atendimento das 08h00 às 20h00 de
segunda-feira a sábado, em Otorrinolaringologia e Oftalmologia.
Tem uma Unidade de Hospitalização Domiciliária, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Em 2018, o SU, que está subdimensionado,
fez 149.008 atendimentos.
O CHS tem cerca de 380 camas:
• Taxa de ocupação superior a 80%,
• Tempo Médio de Internamento de cerca de
8 dias;
• Número anual de internados varia entre os
15.500 e os 16.100.
Em 2018 foram realizadas:
• 246.633 Consultas, das quais 78.143 Primeiras Consultas
• 12.005 Cirurgias, das quais 1626 de Urgência
Tempos de Espera:
Para consultas:
• A 1 de fevereiro de 2020, o número de
doentes em espera para consulta era de
26.363;
• O Tempo Médio de Espera era de 5,3 meses.
Para cirurgias:
• Em 2018, o número de utentes em espera
para cirurgia era 7028.
• Em 2019, o CHS tinha 2224 trabalhadores
dos quais:
• 726 Enfermeiros;
• 605 Médicos;
• 397 Assistentes Operacionais;
• 214 Assistentes Técnicos;
• 167 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica;
• 115 outros trabalhadores.

Investimentos de Alta Prioridade:
• Ampliação do Hospital de São Bernardo;
• Construção do Centro de Saúde de Azeitão
(duas unidades funcionais, cada uma para
atender 11.400 utentes, num total de 22.800
cidadãos, e também uma URAP – Unidade
de Recursos Assistenciais Partilhados);
• Construção do Centro de Saúde de S. Sebastião (Bela Vista);
• Construção do Centro de Saúde do Bairro
do Liceu.

6. 4. A
 S UNIDADES DE CUIDADOS
C O N T I N U A D O S E PA L I AT I V O S
A Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), criada em 2006, sob um
modelo estratégico nas áreas do SNS e do
Sistema de Segurança Social, está vocacionada para pessoas em situação de dependência, seja qual for a idade, que precisem
de cuidados continuados de saúde e de
apoio social, de natureza psicossocial, preventiva, reabilitativa ou paliativa, prestados
através de unidades de internamento e de
ambulatório e de equipas domiciliárias.
Os serviços são prestados tanto por entidades públicas como do setor social e privado.
A RNCCI no concelho de Setúbal
UNIDADES DE CONVALESCENÇA
UCCI HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA

6.3. P
 ROGRAMAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
DO SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE
• Reforçar a rede de equipamentos coletivos
de apoio à população;
• Melhorar as condições de acesso da população aos serviços públicos;
• Ampliar o Hospital de São Bernardo;
• Construir novos centros de saúde em Setúbal e em Azeitão, substituindo instalações obsoletas e com problemas de acessibilidade.

UNIDADES DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO
UCCI CLUBE AMIZADE DE SETÚBAL DE ROLLAR
– ALOJAMENTO PARA IDOSOS, LDA
UCCI HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA
UCCI LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE
UNIDADES DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO
UCCI CLUBE AMIZADE DE SETÚBAL DE ROLLAR
– ALOJAMENTO PARA IDOSOS, LDA
UCCI HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA
UNIDADES CUIDADOS PALIATIVOS
UCCI HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA
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6.5. O
 UTRAS UNIDADES
DE CUIDADOS DE SAÚDE
6 . 5 .1 . H O S P I TA L D A LU Z S E T Ú B A L
• Unidade hospitalar privada, criada em
2003.
• Disponibiliza consultas de especialidades
médicas e cirúrgicas e meios complementares de diagnóstico. Além disso, conta
com bloco operatório com quatro salas
equipadas para todo o tipo de procedimentos cirúrgicos;
• Internamento, apoio médico residente e
de enfermagem permanente, unidade de
cuidados intermédios, atendimento urgente com assistência médica geral a adultos
e crianças, 24 horas por dia, 365 dias por
ano.
6.5.2. H
 O S P I TA L N O S S A S E N H O R A
DA ARRÁBIDA

6.5.3. C
 L Í N I C A S D E R E A B I L I TA Ç Ã O,
POSTOS DE ENFERMAGEM,
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA

CENTRO CLÍNICO DESPORTIVO, LDA
CENTRO DE FISIOTERAPIA SENHORA DA CONCEIÇÃO,
LDA
CLÍNICA LUÍSA TODY
CLIMERSET - CLÍNICA MÉDICA DE REABILITAÇÃO
CENTRAL DE SETÚBAL
CLÍNICA ORTOPÉDICA DA ALGODEIA
FISICE - CENTRO DE MEDICINA FÍSICA DOUTOR RUI
MOURA, LDA
IDENTIDAR.TE - CENTRO DE REABILITAÇÃO E
APRENDIZAGEM
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SETÚBAL

SAUDIS - CLÍNICA SAÚDE E NEUROLOGIA, LDA

• Criado em 2014, localizado em Azeitão, resulta de um projeto conjunto entre a Santa
Casa da Misericórdia de Azeitão e o Grupo
Visabeira;
• Mais de 100 camas, em quartos duplos e
individuais;
• Presta cuidados paliativos e continuados;
• Mais de 30 especialidades médicas, análises clínicas, exames imagiológicos, terapia
e fisioterapia.

TIAGOS CLÍNICA

CENTRO DE ENFERMAGEM DO MIRADOURO

CENTRO DE ENFERMAGEM DA PORTELA
APOIO DOMICILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
E BEM-FAZER DE SÃO PAULO
APOIO DOMICILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
MÚTUOS SETUBALENSE
APOIO DOMICILIÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
APOIO DOMICILIÁRIO DA AURPIA - ASSOCIAÇÃO
UNITÁRIA DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS
APOIO DOMICILIÁRIO DO CENTRO ÁLVARO DIAS APPACDM DE SETÚBAL
APOIO DOMICILIÁRIO DO CATI - CENTRO DE APOIO À
TERCEIRA IDADE
APOIO DOMICILIÁRIO DO CENTRO SOCIAL NOSSA
SENHORA DA PAZ
APOIO DOMICILIÁRIO DO CENTRO SOCIAL SÃO
FRANCISCO XAVIER
APOIO DOMICILIÁRIO DA CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DE SETÚBAL
APOIO DOMICILIÁRIO GENTILCARE
APOIO DOMICILIÁRIO DA LIGA DOS AMIGOS DA
TERCEIRA IDADE
APOIO DOMICILIÁRIO DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE SETÚBAL
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6.6. AS FA R M ÁC I AS
Atualmente, estão registadas 30 farmácias
no concelho, das quais três funcionam em
Azeitão, duas na freguesia do Sado e uma na
de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra.
De uma forma geral, as farmácias desenvolvem serviços de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, inclusivamente
na administração de vacinas e medicamentos.
Os riscos associados à automedicação e à
polimedicação são problemas de saúde a
que as farmácias dão especial atenção.
A Associação Nacional das Farmácias tem
desenvolvido com as farmácias mecanismos de apoio aos polimedicados. O serviço
de saúde denominado PIM – Preparação Individualizada da Medicação procura contribuir para a utilização correta, segura e efetiva do medicamento, ajudando, assim, a controlar os riscos da polimedicação verificados
sobretudo nos utentes mais idosos.
No âmbito da automedicação, há riscos e interações a considerar. O acompanhamento
e revisão de toda a terapêutica, prescrita e
não prescrita, é crucial para a obtenção de
resultados em saúde.
Esta prática de cuidados integrados de saúde em que as farmácias se assumem como
entidades parceiras numa lógica de garantia
de acesso a cuidados de proximidade é uma
linha de trabalho que têm em desenvolvimento.
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7.
CONSTRUIR UM PLANO MUNICIPAL
D E D E S E N V O LV I M E N TO E M S A Ú D E


Da avaliação do concelho, orientada para a
elaboração do Perfil de Saúde do Município
de Setúbal, resulta um diagnóstico do estado de saúde da população e também dos
fatores que a condicionam, fruto da análise
de um conjunto de dados e indicadores ambientais, socioeconómicos, demográficos,
de saúde e outros.
De acordo com os resultados observados,
e em articulação com os diversos parceiros
do Município de Setúbal, com a participação
da comunidade, identificámos as principais
linhas de intervenção face às necessidades
de promoção da saúde refletidos no Perfil
de Saúde e lançámos as bases do Plano de
Desenvolvimento em Saúde, que se assume
como guião orientador para o desenvolvimento de uma Cidade Saudável.
Para esse guião elegemos os cinco eixos de
intervenção a seu tempo definidos no âmbito do Movimento das Cidades Saudáveis da
Organização Mundial da Saúde que Setúbal
integra.

fruto de processos colaborativos entre estes
estabelecidos no quadro da parceria existente, além de outras já referidas, salientamos algumas iniciativas em curso, os eixos
em que se inserem e as necessidades a que
visam dar resposta.

7 . 1 . P A R A P R O M O Ç Ã O D O
B E M - E S TA R F Í S I C O E M E N TA L
7 . 1 . 1 . P R O M O V E R A S A Ú D E E O
B E M - E S TA R D A P O P U L A Ç Ã O
Hortas Urbanas de Setúbal
• A Câmara Municipal de Setúbal disponibiliza à população hortas urbanas de utilização comunitária.
Ouvir a População, Construir o Futuro
• A Câmara Municipal de Setúbal e as juntas
de freguesia, através do contacto próximo
com a população, acompanham as realidades vividas no concelho e o impacte das
políticas municipais, sempre numa perspetiva de um município participado.

São eles:
• Promoção do Bem-Estar Físico e Mental;
• Qualificação Ambiental e Desenvolvimento Territorial;
• Equidade, Cidadania e Igualdade de Género;
• Prevenção de Comportamentos de Risco;
• Promoção da Literacia e Educação para a
Saúde.
Tendo presentes estes eixos de intervenção e as necessidades refletidas no Perfil
de Saúde, foi desde já possível identificar
um vasto conjunto de projetos, programas e
ações orientadas para a promoção da saúde
no concelho de Setúbal.
Da iniciativa particular de entidades parceiras do Projeto Setúbal a Pensar em Si, ou
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Serviço de Refeições Escolares
• O Município garante o fornecimento de refeições saudáveis em refeitórios escolares
dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo de ensino básico da rede
pública do concelho.
7 . 1 . 2 . M E L H O R A R A S A Ú D E
DOS IDOSOS
Dança 55+
• Programa municipal de danças para a população sénior, nas várias freguesias do
município, com aulas gratuitas.
Desportivamente em (Re)forma
• Projeto municipal anual de motricidade e
de convívio destinado à população sénior.

7.1 . 3 . P
 ROMOVER O ACESSO E A
Q U A L I D A D E D A P R E S TA Ç Ã O
DOS CUIDADOS DE SAÚDE
Espaço Saúde nos Mercados
• No Mercado do Livramento e no Mercado
2 de Abril nasceu o “Espaço Saúde”, destinado a promover um atendimento descentralizado no que concerne aos cuidados de
saúde, no âmbito da literacia para a saúde e prevenção da doença. Este projeto é
desenvolvido pelo Município em parceria
com o ACES Arrábida.
Serviço de Hospital Domiciliário
• O Centro Hospitalar de Setúbal oferece aos
utentes um novo modelo de internamento, Hospitalização Domiciliária, que permite assistência médica e de enfermagem no
domicílio e assegura todo o tipo de cuidados, tal como no internamento hospitalar
convencional.
Programa de apoio domiciliário
em Psiquiatria e Saúde Mental
• A Equipa TCA baseia-se na intervenção por
uma equipa multidisciplinar que providencia serviços personalizados de acordo com
as necessidades de cada utente, no seu
domicílio e de modo intensivo. Este projeto
é desenvolvido pelo Centro Hospitalar de
Setúbal.
Videoconsultas – Desafios da medicina
na era digital
• As videoconsultas são um meio prático
para acompanhamento clínico nos casos
de doença crónica e nas fases pós-alta e
de vigilância, mas também o mais cómodo para o doente discutir com o seu médico os resultados dos exames que este lhe
prescreveu. Este projeto pioneiro é da responsabilidade do Hospital da Luz Setúbal.
Viver com Saúde – Programa de Promoção
de Saúde Mental para adultos mais velhos
• Programa de intervenção para adultos
mais velhos, desenvolvido pelo ACES Arrábida, constituído por 8 sessões, de frequência quinzenal e com a duração de
1h30. O grupo deverá ser constituído por 8
a 12 utentes.

Coaching Parental
• Ações de sensibilização no âmbito da Parentalidade Positiva e Consciente, desenvolvidas pelo ACES Arrábida.
Cuidar de quem Cuida – Prática
de Mindfulness
• Rentabilizar micromomentos como uma
oportunidade para ganhar consciência e
regular as nossas emoções. Este é um projeto da responsabilidade do ACES Arrábida.
7 . 1 . 4 . P R O M O V E R A Q U A L I D A D E
DE VIDA
Guia Turismo Acessível de Setúbal
• O Guia de Turismo Acessível de Setúbal divulga as ofertas acessíveis existentes no
concelho ao nível de percursos turísticos
e recursos associados: alojamento, equipamentos para visitação, restauração e
transportes. Este projeto é desenvolvido
pelo Município de Setúbal com a parceria
de outras entidades.
Parque Urbano da Várzea
• O Parque Urbano da Várzea pretende minimizar as cheias sentidas na cidade com
bacias de amortecimento dos caudais pluviais e criação de uma grande área verde
de recreio e lazer (19 ha). O Parque Urbano
da Várzea é um projeto do Município de Setúbal.
Festival de Música de Setúbal
• A música como ferramenta social juntando
artistas famosos num programa que inclui
concertos de crianças, alunos de música, cidadãos com necessidades especiais
e comunidades imigrantes. Este evento é
organizado pelo Município de Setúbal em
parceria com a Associação Festival de Música de Setúbal (A7M) e a fundação Helen
Hamlyn.
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7. 2 . P A R A Q U A L I F I C A Ç Ã O A M B I E N TA L
E D E S E N V O LV I M E N T O
T E R R I TO R I A L

7 . 2 . 3 . P R O P O R C I O N A R U M
AMBIENTE FÍSICO COM
QUALIDADE

7 . 2 . 1 . M E L H O R A R A S
ACESSIBILIDADES

Jardim Multissensorial das Energias
• Projeto da responsabilidade do Município
de Setúbal em parceria com a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. Este
é um espaço expositivo acessível a todos,
que proporciona uma viagem interativa
pelas diferentes energias renováveis disponíveis no planeta terra, através da experimentação e da estimulação sensorial.

Rede de Percursos Pedestres do concelho
de Setúbal, Arrábida Walking Trails
• Este projeto é da responsabilidade do Município de Setúbal em parceria com o ICNF,
a ERT-LVT e a AMRS. Promove a visita responsável da área protegida, o PNA, bem
como o usufruto em autonomia e segurança dos caminhantes.
Plano de ação clicável
• Projeto municipal de desenvolvimento de
rede ciclável municipal, investindo em sistemas de parqueamento de bicicletas, de
equipamentos de apoio e de bicicletas
partilhadas.
Plano de ação pedonal
• Projeto municipal que requalifica e expande a rede pedonal estruturante em cerca
de 66 km.
7. 2 . 2 . M
 ELHORAR O AMBIENTE
FÍSICO
Programa Eco XXI
• Projeto municipal em parceria com a ABAE
com o objetivo de promover melhores práticas ambientais no município.
Guia de Boas Práticas Ambientais
• Publicação municipal em papel e online
com recomendações diversas sobre comportamentos amigos do ambiente.
Programa de desenvolvimento de novos
espaços verdes
• Programa municipal que, com o aumento
e melhoria da rede de parques e jardins de
proximidade, possibilita o recreio/ócio ativo e corrige os efeitos do desconforto urbano, promovendo o uso eficiente da água
na rega dos espaços verdes e a redução da
aplicação de pesticidas em meio urbano.
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Plano de intervenção nas Praias
• Projetos municipais de requalificação dos
planos de praia, pela intervenção na rede
viária, no estacionamento, em modos suaves, infraestruturas, espaços públicos e
equipamentos de apoio.
Painéis informativos de avaliação
da qualidade do ar
• Projeto do Município de Setúbal em parceria com a CCDR-LVT e APA. Os painéis, instalados nas estações de Setúbal – Arcos,
Quebedo e Camarinha –, têm uma componente de sensibilização ambiental sobre
os poluentes medidos nas diferentes estações e a importância da qualidade do ar
que respiramos.
7 . 2 . 4 . M E L H O R A R A S C O N D I Ç Õ E S
D E H A B I TA B I L I D A D E D A
POPULAÇÃO
Equipas Comunitárias de Higiene Urbana
– ECHU
• Equipas constituídas por moradores em
todos os bairros do território do programa
municipal “Nosso Bairro, Nossa Cidade”,
com o objetivo de acompanhar e avaliar a
limpeza urbana aí efetuada.
Organização de moradores na limpeza
de escada
• Do programa municipal “Nosso Bairro, Nossa Cidade”, com o objetivo de capacitar a
organização coletiva dos moradores na
limpeza de escada e conservação dos espaços comuns dos edifícios de habitação
pública municipal.

Recolha seletiva de resíduos urbanos
biodegradáveis – Setúbal
• Projeto municipal de recolha porta a porta, tendo em vista a respetiva valorização
(energética ou por compostagem).

7. 3 . P
 ARA PROMOVER A EQUIDADE,
CIDADANIA E IGUALDADE DE
GÉNERO
Projeto Saúde no Bairro
• Reduzir as desigualdades em Saúde e promover a equidade no acesso aos serviços
de saúde e melhorar a saúde das minorias
étnicas e das populações de bairros são os
objetivos do projeto de parceria formal do
programa municipal “Nosso Bairro, Nossa
Cidade”, através da capacitação da organização coletiva dos moradores na sua relação com os serviços de saúde e para a
realização de ações de saúde comunitária.
Oficinas Colaborativas
• As oficinas colaborativas são um projeto
municipal que se inscreve numa estratégia
de requalificação urbana e de inclusão social do Município, constituindo uma intervenção de base territorial, que promove a
participação cidadã e a melhoria da qualidade de vida da população.
Somos CMS – Março Mês da Mulher
• No âmbito da Dia internacional da Mulher,
são organizadas diversas atividades, sendo as trabalhadoras municipais o principal
foco. Feminismo, Igualdade e Comunidades é o mote do março, programa com exposições, música, teatro, cinema, encontros literários, conferências e colóquios, a
realizar entre março e maio em vários espaços e equipamentos de Setúbal.

profissional, cívica, social e pessoal, assinalando-as no mês em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher.
Maio Diálogo Intercultural
• Programa construído pela Câmara Municipal em conjunto com parceiros locais,
tendo como objetivo a promoção de eventos no espaço público que apelem à celebração do diálogo intercultural. Estimula a
interação entre parceiros, pelo que muitas
vezes as atividades e eventos que integram o programa resultam muitas vezes
de sinergias criadas entre os participantes.
Plano Municipal para a Integração
de Migrantes
• Pretende incorporar estratégias de atuação concertadas entre diferentes agentes
sociais locais, num reforço do trabalho em
parceria, rentabilizando recursos e concertando ações. Definir e implementar políticas e medidas que respondam às necessidades do território, promover um processo
multivetorial de integração dos imigrantes
na sociedade e reafirmar a interculturalidade enquanto boa prática de gestão da
diversidade cultural no território e fator de
desenvolvimento social são objetivos do
plano.
Plano Municipal para a Igualdade
e Não Discriminação
• Visa dotar o município de competências
para a integração da Igualdade entre Mulheres e Homens (IMH) na sua cultura organizacional e nas suas práticas, criando condições para a integração de indicadores de
monitorização de igualdade/desigualdade
no seu funcionamento regular, para análise
e conceção de estratégias e medidas retificadoras das desigualdades e sua avaliação.

Março Mulher
• Iniciativa anual promovida pela Sociedade
de Estudos e Intervenção em Engenharia
Social (SEIES) em parceria com a Câmara
Municipal, que conta com o envolvimento
de dezenas de instituições, associações,
empresas e pessoas voluntárias. Pretende
dar visibilidade às questões da igualdade
entre homens e mulheres na vida pública,
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7. 4 . P
 ARA PREVENÇÃO DE
C O M P O RTA M E N TO S D E R I S C O
7. 4 . 1 . P R E V E N I R O S A C I D E N T E S
O Serviço Municipal de Proteção Civil
e Bombeiros vai à escola
• Projeto municipal que tem como objetivo efetuar ensinamentos de prevenção e
atuação em acidentes domésticos, incêndios e sismos.
Setúbal SOS
• Aplicação municipal gratuita para dispositivos móveis que permite, de forma expedita, a realização de chamadas de socorro
com a identificação da posição geográfica
instantânea do utilizador.
Formação do uso do extintor e prevenção
do fogo doméstico
• Efetuada pela Companhia de Bombeiros
Sapadores de Setúbal no âmbito do programa municipal “Nosso Bairro, Nossa Cidade”, dirigida a moradores/interlocutores
eleitos por prédio.
7. 4 . 2 . E
 V I TA R A S D O E N Ç A S
TRANSMISSÍVEIS
Informar e formar é preciso!
• Projeto municipal que visa facultar ações
de formação e sensibilização sobre todas
as temáticas na área da saúde aos trabalhadores municipais.
Educação pelos Pares
• A Fundação Portuguesa “A Comunidade
contra a Sida” – CAOJ concebeu um projeto de Promoção e Educação para a Saúde
(PNEP) para escolas Básicas e Secundárias
com 3º ciclo. Este projeto pretende intervir no âmbito da educação para a saúde
em áreas fundamentais como a educação
para a sexualidade, a prevenção de infeção VIH/Sida e o consumo de substâncias
psicoativas, tendo como denominador comum, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
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Equipas de Rua
• O Grupo de Ativistas em Tratamento promove este projeto que tem como objetivo principal intervir em situações de crise,
junto de toxicodependentes e seus familiares, desenvolver redes comunitárias,
apoiar jovens em risco, promover ações de
informação e formação no âmbito da prevenção primária, secundária e terciária.
Move-se
• O Grupo de Ativistas em Tratamento promove este projeto que consiste em realizar
rastreios em unidade móvel, o qual é confidencial e gratuito, dirigindo-se essencialmente a migrantes, pessoas que usam drogas e trabalhadores do sexo na Península
de Setúbal.
Projeto GIRUSetúbal
• Equipa de rua e de proximidade, direcionada a pessoas que utilizam drogas, que
intervém no concelho, em particular na
União das Freguesias de Setúbal e em São
Sebastião. O projeto é baseado na filosofia de intervenção da Redução de Riscos
e Minimização de Danos. Presta os mais
variados serviços e desenvolve várias atividades.
7. 4 . 3 . P R E V E N I R O S
C O M P O R TA M E N T O S A D I T I V O S
Tour agarra a vida
• Projeto municipal de responsabilidade social no âmbito da prevenção, sensibilização e informação dos riscos das toxicodependências.
Ciclo de Debates nas Escolas
• Projeto municipal que tem como objetivo levar às escolas temas da atualidade e
outros assuntos relevantes para os estudantes, como violência no namoro, sexualidade e bullying, permitindo a reflexão, a
partilha de experiências e o estabelecer de
sinergias em todos os processos que possibilitem desenvolver a cultura intelectual
de cada um.

7. 5 . P
 ARA PROMOÇÃO DA
LITERACIA E EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE
7. 5 .1 . P
 ROMOÇÃO DE ESTILOS
DE VIDA SAUDÁVEIS
Alimente quem o alimenta
• Projeto da responsabilidade do Município
de Setúbal, que tem como objetivo apelar
ao consumo de produtos frescos da terra e
do mar e em simultâneo promover a dinâmica económica dos Mercados Municipais.
Centro Náutico de Canoagem de Setúbal
• Projeto desenvolvido pelo Município de
Setúbal em parceria com o Clube de Canoagem de Setúbal. Tem como objetivo fomentar a prática regular da aprendizagem
da canoagem.
Valorização do percurso do Doente
com Insuficiência Cardíaca
• Unidade Integrada de Insuficiência Cardíaca (UNIICA) dá forma, através de uma equipa multidisciplinar de prestação de cuidados centrados no doente, ao projeto inovador de parceria dos Serviços de Medicina
Interna e Cardiologia do Centro Hospitalar
de Setúbal com o Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Arrábida.
7 Dias do Coração
• Iniciativa com periodicidade anual, fruto da articulação do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Setúbal com
a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a
Faculdade de Motricidade Humana (FMH)
e a Câmara Municipal de Setúbal.
Parceria com a Associação Respira
• Destinada a atividades regulares, de parceria da RESPIRA – Associação Portuguesa de
Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas com o Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Setúbal, com
os centros de saúde e com a comunidade.
Dia Mundial da Diabetes
• Iniciativa anual de rastreios, distribuição
de informação e atividades lúdicas, fruto
da articulação entre o Serviço de Endocrinologia dos Cuidados Primários, centros de
saúde e comunidade.

Ateliês de Verão
• Projeto municipal destinado a crianças, jovens e seniores, com idades compreendidas
entre os 6 e os 18 anos e mais de 65 anos,
que se concretiza através de um programa
de atividades de caráter lúdico, cultural,
desportivo e recreativo, durante os meses
de junho e julho, em parceria com agentes
socioeducativos do concelho, como entidades de âmbito social, escolas, associações
de pais, estruturas juvenis, coletividades,
associações culturais e/ou desportivas.
7 . 5 . 2 . P R O M O Ç Ã O D E L I T E R A C I A
EM SAÚDE
Guia de Saúde
• Projeto municipal de literacia em saúde desenvolvido em parceria com diversas entidades na área da saúde. Importante veículo
de transmissão de informação referente à
área da saúde, com um papel relevante na
divulgação e abordagem de inúmeros temas.
Colóquio Peixe e Saúde
• Projeto municipal que instrumenta a marca Setúbal Terra de Peixe para divulgação e
partilha de informação, experiências e boas
praticas associadas ao setor do mar e piscícola.
Dia Nacional do Doente com Acidente
Vascular Cerebral
• Iniciativa anual, promovida pelo Centro
Hospitalar de Setúbal, concretizada em
caminhadas, distribuição de folhetos educativos junto da população e realização de
rastreios de fatores de risco.
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral
• Iniciativa anual, promovida pelo Centro Hospitalar de Setúbal, que se traduz na realização de sessões científicas para atualização
da abordagem da Doença Cerebrovascular,
fruto da articulação do Serviço de Neurologia
com os centros de saúde e a comunidade.
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Articul’Ar
• Iniciativa anual da responsabilidade do Centro
Hospitalar de Setúbal, na forma de sessões
dirigidas à comunidade escolar sobre temas
como tabagismo e doenças pulmonares, fruto de articulação do Serviço de Pneumologia
com os centros de saúde e a comunidade.
Dia DEO – Dia da Diabetes, Endocrinologia
e Obesidade
• Iniciativa anual, desenvolvida pelo Centro
Hospitalar de Setúbal, fruto de articulação
do Serviço de Endocrinologia com os centros de saúde e a comunidade.
Unidade Coordenadora Funcional
da Diabetes
• Destinada a assegurar a articulação entre
ACES Arrábida e o CHS (UID) para acompanhamento do percurso do doente diabético
em todas as variáveis, organizando e otimizando os recursos utilizados e a prestação de
cuidados ao doente diabético. Esta ação é
promovida pelo Centro Hospitalar de Setúbal.
Embaixadores da Saúde
• Projeto da responsabilidade da equipa de
Saúde Escolar do ACES, destinado a capacitar alunos em torno de temas de saúde
e estimular a sua atividade como difusores
dos conhecimentos adquiridos junto dos
seus colegas.
Multiplicadores de Saúde Oral - Por um
Sorriso Mais Saudável
• Projeto no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral, destinado a habilitar alunos dos cursos profissionais do Agrupamento Lima de Freitas na área da prevenção em saúde oral. Este projeto é desenvolvido pelo ACES Arrábida.
Gabinete de Atendimento a Jovens
• Projeto desenvolvido pelo ACES Arrábida
que promove a acessibilidade dos jovens
aos serviços de saúde através do encaminhamento personalizado para as consultas
de Medicina Geral e Familiar, Saúde Sexual
e Reprodutiva e consulta de adolescentes.
Tem como objetivo contribuir para a promoção de escolhas livres e informadas na
área da saúde sexual e reprodutiva e para a
adoção de comportamentos promotores da
saúde aos níveis individual, familiar e social.
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7. 5 . 3 . P
 R O M O V E R A AT I V I D A D E
FÍSICA
Desporto nas escolas
• Projeto municipal de duração anual, o Programa Desporto nas Escolas – 1.º Ciclo tem
por objetivo a implementação de atividades
físicas junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico.
Jogos do Sado
• Atividade da responsabilidade do Município de Setúbal, realiza-se anualmente, entre os meses de março e outubro, integrando um conjunto de iniciativas que envolvem cerca de duas dezenas de modalidades desportivas, concretizando-se através
da organização pontual ou regular de cerca
de 25 eventos competitivos e/ou de lazer.
GOARRÁBIDA
• Os centros municipais GOarrábida, localizados em Vila Nogueira de Azeitão e no Parque
Urbano de Albarquel, destinam-se ao apoio
de práticas desportivas no Parque Natural
da Arrábida, em particular nas vertentes BTT,
trail running, pedestrianismo e escalada.
Exercit’Ar
• Iniciativa anual que inclui sessões de esclarecimento e marcha/corrida partilhada por
doentes respiratórios e alunos de escolas
de Setúbal, fruto de articulação do Serviço
de Pneumologia do CHS com os centros de
saúde e a comunidade.
7 . 5 . 4 . P R O M O V E R A Q U A L I D A D E
A L I M E N TA R C O M H I G I E N E
Comemorações do Dia Mundial
da Alimentação
• Projeto municipal de iniciativa anual que
visa sensibilizar os mais novos para o impacte das opções alimentares e promover
uma alimentação saudável, higiénica e sustentável ao longo da vida.
Os Super Saudáveis
• Campanha de educação alimentar, promovida pela Liga Portuguesa contra o Cancro
em parceria com o Município de Setúbal,
nas escolas do 1.º ciclo, que visa fornecer
hábitos saudáveis e higiénicos na alimentação dos mais novos.

