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0. Sumário Executivo 

A Vila e o Concelho de Aljustrel têm vindo, tal como uma grande maioria dos municípios 

portugueses, a assistir a um progressivo despovoamento e a uma redução da vitalidade e 

animação social e cultural dos seus centros urbanos, embora nos últimos anos, com a reativação 

da monas, o emprego e a atividade económica apresentem um desempenho muito positivo, com 

crescimentos na última década de mais 207% em termos de volume de negócios e empregando 

mais de 700 trabalhadores. 

Apesar destes desenvolvimentos extraordinários, a população residente no Concelho, continuou 

a manifestar uma tendência constante de decréscimo, apenas com um saldo migratório positivo 

(+24) em 2019 que, no entanto, não compensou a totalidade do saldo natural negativo (-62). 

Esta tendência, inversa do que sereia esperado devido ao grande dinamismo económico e de 

emprego da última década, é resultado de as famílias dos mineiros e de outros trabalhadores não 

encontrarem em Aljustrel as condições adequadas de habitação, pelo que as mantêm noutros 

pontos da região e do país. 

A atração das grandes metrópoles baseada nas oportunidades de emprego e de melhoria das 

condições de vida que se perspetivavam, constituiu um fator de migração, durante várias 

gerações, de indivíduos e famílias que pretendiam aceder a essas vantagens, melhorando assim 

os seus rendimentos e o conforto social e económico do agregado, criando dinâmicas de 

envelhecimento e despovoamento que serão difíceis de inverter, sem políticas adequadas de 

desenvolvimento económico e de habitação. 

Esta realidade é cada vez mais sentida nos centros urbanos das regiões do interior outrora tão 

cheios de vida e movimento com os edifícios, apesar do esforço das autarquias e dos cidadãos, a 

apresentarem sinais de degradação, enquanto o comércio definha e a procura esmorece. 

Em Aljustrel, diversos núcleos urbanos apresentam sinais abandono e degradação, contribuindo 

para a redução da sua atratividade e potencial, nomeadamente o centro histórico da Vila de 

Aljustrel, de Messejana e outras povoações do Concelho. 

A nível da habitação, verifica-se uma oferta bastante limitada, um número importante de 

habitações com necessidades de reabilitação e um dinamismo da construção de novos 

alojamentos insuficiente para as necessidades. 

As transformações que neste momento estão em desenvolvimento a nível tecnológico, 

nomeadamente no domínio da digitalização, e as alterações socias e mudanças culturais que se 

estão a verificar na sociedade portuguesa e europeia, designadamente a emergência e difusão de 

novos modelos de organização do trabalho, a valorização ambiental e da vida familiar e 

comunitária estão a constituir-se como novos vetores do desenvolvimento, motivando um 

retorno às origens, à simplicidade, e a um estilo de vida menos desgastante, que constitui uma 

oportunidade para as regiões que não perderam a sua autenticidade e dimensão humana. 
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A política de habitação, nomeadamente a qualidade, o custo e a acessibilidade dos alojamentos 

serão, neste contexto, determinantes para as opções a tomar pelas famílias que procuram retornar 

às origens ou um ambiente mais favorável para o seu agregado familiar. 

A definição e implementação de uma estratégia local de habitação que responda a estes desafios, 

garantindo uma habitação confortável, adequada e acessível aos seus munícipes, constitui um 

fator determinante de fixação, atração e desenvolvimento da população, da sociedade e da 

economia do Concelho, proporcionando um novo ciclo de prosperidade coletiva. 

A estratégia definida para o Concelho de Aljustrel tem como objetivo a integração social das 

diversas comunidades em centros urbanos revitalizados, com a implementação de uma política 

social de habitação abrangente e com soluções diferenciadas para cada problema específico. 

A estratégia a implementar deve ser estruturada em eixos de atuação que compreendam não só 

os aspetos sociais, mas também do mercado, abrindo espaço à intervenção dos proprietários e 

dos investidores e alargando a esfera de influência a toda a comunidade, incluindo os aspetos 

sociais, económicos e culturais que contribuem para a afirmação, identidade e satisfação das 

necessidades de toda a população. 

 

No âmbito da Estratégia Local de Habitação de Aljustrel foram definidos quatro eixos de 

intervenção prioritária: 

1. Resposta abrangente às carências habitacionais das populações mais desfavorecidas 

2. Promover a reabilitação do parque habitacional nas áreas urbanas mais degradadas 

3. Atrair e fixar residentes nos núcleos urbanos da Vila e das aldeias 

4. Animar e recuperar a centralidade dos núcleos históricos 
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1. Introdução 

A Estratégia Local de Habitação (ELH) é um documento orientador da política 

municipal de habitação. É, por isso, um documento específico de cada município sem 

obrigatoriedade de obedecer a qualquer restrição quanto à forma de organização e de 

apresentação dos seus conteúdos. A decisão sobre a estrutura e conteúdo concretos 

da ELH cabe ao município.  

A natureza integrada, participada, transparente, pragmática e mensurável do 

planeamento é mais importante do que a extensão e complexidade do documento que 

consubstancia a ELH. 

A habitação e a reabilitação são, cada vez mais, reconhecidas como áreas estratégicas e 

fundamentais ao desenvolvimento humano e da vida em comunidade e à promoção da 

competitividade e coesão dos territórios. É neste sentido que o debate em torno destas questões 

se tem vindo a configurar e a consolidar no quadro das orientações e recomendações de 

organizações internacionais como as Nações Unidas, o Conselho da Europa, a União Europeia ou 

a Organização Mundial de Saúde. 

A habitação e a reabilitação configuram-se, assim, como domínios inseparáveis e instrumentos 

de valor acrescentado e sinergéticos para a intervenção pública orientada para o bem-estar das 

populações. 

A habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado, a base de uma sociedade 

estável e coesa e o alicerce a partir do qual os cidadãos constroem as condições que lhes 

permitem aceder a outros direitos como a educação, a saúde ou o emprego. 

As profundas alterações dos modos de vida e das condições socioeconómicas das populações, a 

combinação de carências conjunturais com necessidades de habitação de natureza estrutural, a 

mudança de paradigma no acesso ao mercado de habitação, precipitada pela crise económica e 

financeira internacional, e os efeitos colaterais de políticas de habitação anteriores, apontam para 

a necessidade de novas políticas de habitação que contribuam para dar resposta à nova 

conjuntura do setor habitacional. 

A aprovação, em 2015, da Estratégia Nacional para a Habitação (ENH) teve como objetivo dar um 

primeiro passo no sentido de uma resposta às profundas alterações financeiras, económicas e 

sociais verificadas nos últimos anos, bem como ao distanciamento progressivo entre o quadro 

normativo e as políticas públicas nesse domínio. 

Não obstante o caminho que Portugal tem vindo a percorrer nestas matérias, nomeadamente no 

que respeita à resolução dos problemas quantitativos em matéria de carências habitacionais, os 

múltiplos desafios que se colocam à política de habitação e reabilitação — económicos, 

funcionais, ambientais e sociais — demonstram a necessidade de uma abordagem integrada ao 

nível das políticas setoriais, das escalas territoriais e dos atores, que represente uma mudança na 

forma tradicional de conceber e implementar a política de habitação. 
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Esta abordagem implica uma reorientação da centralização da política de habitação no objeto —

a “casa” — para o objetivo — o “acesso à habitação” —, através a criação de instrumentos mais 

flexíveis e adaptáveis a diferentes necessidades, públicos-alvo e territórios, uma implementação 

com base numa forte cooperação horizontal (entre políticas e organismos setoriais), vertical (entre 

níveis de governo) e entre os setores público e privado, incluindo o cooperativo, bem como uma 

grande proximidade aos cidadãos. Foi neste contexto que o Governo lançou, em outubro de 2017, 

um vasto pacote legislativo que designa por uma “Nova Geração de Políticas de Habitação” e que 

tem por missão: 

▪ Garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido 

amplo de habitat e orientada para as pessoas, passando por um alargamento 

significativo do âmbito de beneficiários e da dimensão do parque habitacional 

com apoio público; 

▪ Criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado como a 

reabilitação urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas de 

intervenção predominantes, tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas. 

Importa destacar que esta “Nova Geração de Políticas de Habitação” reconhece o papel 

imprescindível que os municípios têm na implementação destas políticas e reforça a sua 

intervenção neste âmbito, na esteira da lógica da descentralização e do princípio da 

subsidiariedade. A sua relação de proximidade com os cidadãos e o território permite aos 

municípios terem uma noção mais precisa das necessidades presentes, das abordagens mais 

adequadas e dos recursos passíveis de mobilização, sendo a sua ação fundamental na construção 

e implementação de respostas mais eficazes e eficientes, direcionadas para os cidadãos. No 

sentido de garantir a coerência entre as várias áreas de ação governativa, a “Nova Geração de 

Políticas de Habitação” articula-se com instrumentos que respondem a necessidades de grupos 

mais vulneráveis, como a Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas, a Estratégia 

Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem Abrigo e as medidas de apoio à 

proteção e ao processo de autonomização das vítimas de violência doméstica. Assume também 

o desígnio estratégico da promoção de cidades sustentáveis e inteligentes, integrando 

plenamente as medidas apontadas no Plano Nacional de Reformas, ao serviço da construção de 

novas centralidades nas cidades e da revitalização de zonas em declínio, da melhoria do 

desempenho energético e ambiental dos edifícios, da inclusão social e da atratividade dos 

territórios. 

É neste contexto, que o papel dos municípios portugueses é de grande importância para a 

concretização das políticas de habitação. Aos municípios cumpre programar e executar a respetiva 

política municipal de habitação, identificando as carências habitacionais, quantitativas e 

qualitativas, bem como as suas dinâmicas de evolução, com vista a assegurar respostas 

adequadas no âmbito das políticas municipais ou intermunicipais ou, ainda, no quadro de 

programas nacionais. 
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Os municípios devem assim estar preparados para responder adequadamente aos requisitos e 

aos desafios que a “Nova Geração de Políticas de Habitação” coloca, de modo a poderem 

beneficiar plenamente os seus munícipes das vantagens que lhe estão associadas. 

 

1.1. Notas Metodológicas 

A Estratégia Local de Habitação pode-se considerar como um instrumento programático de 

caráter estratégico e de âmbito municipal, que deve estar articulado com o Plano Diretor 

Municipal e restantes instrumentos de gestão territorial, com as estratégias aprovadas ou 

previstas para as Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas no território municipal e com os 

demais planos territoriais ou especiais com incidência na reabilitação urbana. Deste modo, a 

Estratégia Local de Habitação deverá incluir: 

▪ Um diagnóstico com a identificação das carências habitacionais, quantitativas e 

qualitativas, na área do município, bem como das eventuais falhas ou 

disfunções de mercado, sinalizando as situações de desadequação entre a 

oferta e a procura de habitação em termos de quantidade, tipo e preço; 

▪ Um levantamento dos recursos habitacionais disponíveis e o seu estado de 

conservação e utilização, identificando as situações de recursos habitacionais 

públicos ou privados que não cumprem a função social da habitação ou 

careçam de ser abatidos ao stock por não terem viabilidade de reabilitação; 

▪ A definição estratégica das prioridades, dos objetivos e metas a alcançar no prazo 

temporal de vigência da ELH, tendo em conta a evolução do contexto económico 

e social e dos seus ciclos; 

▪ O elenco e calendário dos programas e medidas que o município pretende 

lançar ou desenvolver para cumprir os objetivos e metas propostos, incluindo, se 

for caso disso, propostas de alteração legislativa a apresentar aos órgãos 

competentes; 

▪ O enquadramento financeiro e orçamental dos programas e medidas 

propostos, tendo em conta a capacidade de endividamento municipal, os 

programas plurianuais de investimento e a oportunidade de recorrer a 

financiamentos europeus, de âmbito nacional ou resultantes de contratos 

administrativos em vigor ou a celebrar; 

▪ A identificação dos diversos agentes, públicos ou privados, a quem cabe a 

concretização dos programas e medidas propostos, bem como dos serviços ou 

empresas municipais envolvidas e as modalidades de cooperação ou delegação 

de competências entre o município e as freguesias da sua área. 

De salientar que no âmbito da Estratégia Local de Habitação podem ser delimitados territórios 

ou bairros de intervenção prioritária a nível das políticas públicas de habitação, nomeadamente: 

▪ Aglomerados, núcleos ou bairros de natureza precária ou informal, que 

careçam de requalificação, regularização e/ou realojamento; 
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▪ Aglomerados, núcleos ou bairros em situação de perda populacional 

significativa, por razões demográficas, socioeconómicas ou urbanísticas; 

▪ Bairros ou zonas em risco de degradação ou em processos de gentrificação; 

▪ Aglomerados, núcleos ou bairros não integrados urbanística e socialmente 

ou que concentrem elevados índices de pobreza e discriminação. 

Com a elaboração da sua Estratégia Local de Habitação, o Município de Aljustrel está a iniciar 

uma abordagem inovadora e pioneira no nosso País, com todas as vantagens inerentes que daí 

possam advir, nomeadamente: 

▪ Reforço da capacidade de diálogo e negociação com o Governo, em termos de 

captação de recursos financeiros para o seu Município; 

▪ Maior celeridade na resolução dos problemas habitacionais da população do 

Município; 

▪ Aumento da visibilidade e notoriedade do Município, em termos de 

desenvolvimento de políticas de habitação inovadoras e capazes de promover a 

inclusão social. 

 

1.2. Metodologia implementada 

1.2.1. – Fase 1 - Diagnóstico - Problemas e necessidades habitacionais  

Esta fase inicial é a fase de recolha de informação disponível e sistematizada. 

Tem por principal objetivo traçar um quadro do estado do sector habitacional considerando, 

sempre, os domínios dos sectores Público, Institucional/Associativo e Privado. Pretende-se 

conhecer e tipificar os problemas e as necessidades ao nível da habitação. O diagnóstico global 

atualizado das carências habitacionais existentes no seu território deve conter as características e 

o número de situações de pessoas e agregados que nele vivem em condições habitacionais 

indignas, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 37/2018; 

Para isso foi desenvolvido um trabalho de recolha estatística e documental, assim como de visitas 

de estudo e entrevistas com autarcas, nomeadamente com os Presidentes das Juntas de 

Freguesia, e com Instituições de Intervenção Social, públicas e privadas. Também foram 

auscultados agentes do sector do mercado imobiliário.  

Em específico foram consultados e analisados dados e informações das seguintes fontes: 

i. Informação estatística disponibilizada pelo INE [Censos]1 

 

1 A maioria das estatísticas apresentadas é relativa ao ano de 2019. No entanto ao nível das freguesias, 

nomeadamente da população residente e da caracterização do parque urbano, os únicos dados fiáveis 

disponíveis são relativos aos Censos de 2011. Estes dados foram utilizados de forma supletiva, visto que a 
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ii. Outra informação estatística (INE; PORDATA) 

iii. Diagnóstico Social e/ou Plano de Desenvolvimento Social 

iv. Carta Educativa 

v. Plano Diretor Municipal, em especial no que se refere à estratégia de 

desenvolvimento e à caracterização do sector da habitação 

vi. Grandes opções do plano que definem as opções de política municipal 

vii. Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional 

viii. Regulamentação Municipal e Programas de apoio ao acesso a habitação e ao 

arrendamento 

ix. Áreas de Reabilitação Urbana e respetivas Operações de Reabilitação Urbana 

[planos de pormenor ou plano estratégico de reabilitação urbana e respetivos 

benefícios fiscais, financeiros e outros] 

x. Outros diagnósticos ou estudos existentes que incidam, direta ou 

indiretamente, sobre o sector da habitação 

Foram realizadas diversas reuniões com a Divisão de Acão Social para procurar avaliar e traçar o 

quadro de problemas e de necessidades do sector da habitação. Sempre que possível identificar 

e caracterizar as áreas ou as zonas problema, tendo sido identificados os seguintes aspetos: 

A. Habitação promovida pelo município [habitação social ou política de 

habitação]; 

B. Concursos de atribuição de habitação social e informação sobre as candidaturas 

recebidas; 

C. Habitação promovida por instituições; 

D. Habitação de posse privada ou em regime de arrendamento. 

Estas reuniões permitiram caracterizar e identificar os principais problemas e necessidade no 

sector da habitação e obter a cartografia em planta das principais zonas problemas. 

Foi elaborado um inquérito dirigido à população com carências habitacionais que visa identificar 

de forma alargada e precisa as necessidades sentidas pela população e efetuar o seu 

enquadramento nas estratégias a implementar. 

No âmbito deste estudo foram obtidos os seguintes elementos de caracterização e análises: 

▪ Levantamento das carências habitacionais; 

▪ Diagnóstico das dificuldades de acesso à habitação; 

▪ Análise da oferta e procura; 

▪ Caracterização do parque habitacional; 

 

evolução referenciada nas obras concluídas aponta para uma alteração não muito sigfnificativa da estrutura 

habitacional. 
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▪ Retrato municipal do sector da habitação; 

▪ Articulação com políticas territoriais e sectoriais. 

 

1.2.2. Fase 2 - Estratégia de Intervenção  

Traçado e consolidado o quadro de problemas e de necessidades do sector habitacional no 

município foi definida e planeada uma estratégia de intervenção considerando: 

A. Definição de respostas soluções para o domínio da habitação que se 

enquadrem i] no quadro de problemas e necessidades identificado; ii] nos 

instrumentos e nas estratégias de política municipal em curso; iii] no modelo de 

ocupação do solo. 

B. Programação das soluções de política de habitação por forma a cumprir o 

objetivo de proporcionar uma resposta habitacional a todas as pessoas e 

agregados objeto do diagnóstico, para um período máximo de seis anos, prazo 

máximo de duração dos acordos de financiamento (n.º 1 do artigo 67.º do 

Decreto Lei n.º 37 /2018, de 4 de Junho). 

C. Definição de Prioridades para a implementação e execução das soluções 

habitacionais por forma a dar resposta habitacional a todas as pessoas e 

agregados que vivem no seu território em condições habitacionais indignas. 

D. Fundamentação e demonstração do enquadramento da ELH nos 12 Princípios 

do Programa 1.º Direito [artigo 3.º do DL 37/2018 de 4 de junho] 

O desenho da ELH pretende integrar uma visão partilhada pelos vários atores do que se 

pretendem envolver, expressa em objetivos e metas quantitativas, que incentive o foco nos 

resultados e facilite o trabalho em equipa e a coresponsabilização. Por isso é essencial, que a 

estratégia preliminar, seja discutida em reuniões alargadas com todos os atores envolvidos. 

Áreas a desenvolver 

▪ Cenários de partida e chegada, missão e objetivos; 

▪ Programação de medidas e soluções habitacionais; 

▪ Identificação de recursos e instrumentos de política; 

▪ Cenário de territorialização das soluções habitacionais; 

▪ Mobilização de atores e modelo de intervenção; 

▪ Demonstração do enquadramento da Estratégia Local de Habitação definida no 

Programa 1.º Direito; 

▪ Monitorização, avaliação e modelo de gestão e governação. 
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1.2.3. Fase 3 – Apresentação e discussão Pública 

Uma vez em fase de elaboração ou mesmo quando estabilizada a versão da ELH deve ser 

promovido a divulgação dos documentos elaborados durante o processo de planeamento e a 

criação de plataformas e fóruns de debate contribuem para a construção de compromissos em 

torno de objetivos partilhados e para a identificação de diferentes soluções alternativas para os 

mesmos problemas. 

Propõe-se: 

A. A criação, no site do município, de um separador específico para a discussão e 

acompanhamento da ELH possibilitando aos cidadãos solicitar esclarecimentos 

e apresentar sugestões. 

B. A criação de um email próprio e direto apenas para assuntos relacionados com 

a ELH 

C. Uma [ou várias] sessão pública de apresentação e discussão da ELH 

 

1.2.4. Fase 4 – Aprovação nos órgãos municipais 

A ELH será apreciada e aprovada em sessão de Câmara Municipal e de Assembleia Municipal. A 

versão final a sujeitar a aprovação integra a análise e ponderação das participações no âmbito do 

período de discussão pública. 

 

1.2.5. Fase 5 - Implementação, execução e monitorização 

Importa definir um plano de ação que identifique as ações/soluções habitacionais necessárias 

para atingir os objetivos e metas definidos, em função das prioridades e dos recursos físicos, 

financeiros, técnicos, humanos e organizativos disponíveis, e coerente com outras políticas 

setoriais.  

Importa definir um quadro de indicadores que permitam seguir e medir o processo de 

implementação da ELH 

Esquema Metodológico - SÍNTESE 
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2. Caracterização Concelho de Aljustrel 

2.1. Caracterização do território 

Aljustrel é um município português pertencente ao Distrito de Beja, na região Sul de Portugal. O 

município de Aljustrel tem 458,47 km2 de área e 8.247 habitantes, subdividido em 4 freguesias. 

O município é limitado a norte pelo município de Ferreira do Alentejo, a leste por Beja, a sul por 

Castro Verde, a sudoeste por Ourique e a Oeste por Santiago do Cacém. Tem sede na vila de 

Aljustrel que tem cerca de 4600 habitantes, e está situada na freguesia de Aljustrel e Rio de 

Moinhos.  

Aljustrel é bastante conhecida nacional e internacionalmente pelas suas Minas, Património 

Industrial Mineiro e Geológico, sendo ainda de relevar pela sua importância, o Santuário da Nossa 

Senhora do Castelo. 

 

No concelho predominam as atividades relacionadas com o setor primário, seguidas do setor 

secundário com a indústria ligada à exploração mineira, à indústria de alumínios, à serralharia, à 

carpintaria, à construção civil, à indústria tipográfica e à serigrafia. O setor menos significativo na 

economia é o setor terciário. 

A agricultura regista um grande peso na economia, fato comprovado pela significativa 

percentagem de área agrícola, cerca de 64,1% da área do concelho, destacando-se os cultivos de 

cereais para grão, prados temporários e culturas forrageiras, culturas industriais, pousio, olival, 

prados e pastagens permanentes. A pecuária tem também alguma importância, nomeadamente 

na criação de ovinos, bovinos e suínos.  

Cerca de 2.023 hectares do território correspondem à área coberta de floresta.  
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2.2. Caracterização Demográfica  

2.2.1. População Residente em Aljustrel 

O Concelho de Aljustrel tem vindo a apresentar um decréscimo da população residente desde o 

início da década de 1990.  

Em 1991 a população residente no concelho de Aljustrel era de 11.933 indivíduos (censos 1991), 

estimando-se que em 2019 não ultrapasse os 8.247 habitantes, apresentado uma redução de 

3.686 indivíduos no espaço de três décadas.  

De referir que tendência de despovoamento se tem mantido estável, apresentando ainda assim 

uma tendência de desaceleração em termos absolutos, mas que em termos relativos se tem vindo 

a estabilizar em torno de -1,4 % ao ano.  

Evolução Anual da População Residente no Concelho de Aljustrel (nº) 

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente 

População Residente no Concelho de Aljustrel (nº) 
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 1991 2001 2011 2019 

População Residente (N.º) 11 933 10 463 9 146 8 247 

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente 

Esta evolução resulta da estrutura etária muito envelhecida da população e de um saldo 

migratório negativo acentuado, embora tenha mostrado alguma tendência de recuperação nos 

últimos anos, em particular em 2018 onde o saldo foi positivo. 

A inversão do sentido do saldo migratório, após muitos anos de tendência negativa, verifica-se 

não só no Concelho de Aljustrel como também no Baixo Alentejo e no Alentejo em termos globais.  

Saldo migratório 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baixo Alentejo -96 -225 -113 -877 -676 -204 -217 -236 697 

Aljustrel -44 -50 -42 -81 -63 -32 -36 -37 24 

Fonte: INE, Indicadores demográficos 

No entanto esta inversão de tendência ainda não foi suficiente para inverter a tendência de 

decréscimo da população residente. De qualquer modo, importa destacar este dado que 

demonstra a atratividade atual da Região Alentejo. Espera-se a confirmação desta tendência nos 

próximos anos, assim como da sua estrutura em termos de composição etária, de modo a aferir 

da sua influência na renovação da população e do seu rejuvenescimento. 

Será de prever que a situação de pandemia que se vive e os incentivos ao teletrabalho e à 

deslocalização de funcionários públicos se constitua como um fator de atração de novos 

residentes e de reforço da tendência ora verificada. 
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Saldo Natural 

 

Fonte: INE, Indicadores demográficos 

No que se refere à natalidade e mortalidade, verifica-se um saldo natural fortemente negativo, 

que em 2019 se aproximou de 1% (7,52‰) 

A natalidade reduzida resulta de uma diminuição da população ativa, nomeadamente nas faixas 

etárias dos 20 aos 39 anos. 

Como é ilustrado no gráfico seguinte, a população no grupo etário dos 25 aos 64 anos, apresenta 

uma diminuição significativa desde 2011 (-13,2%), tal como o grupo de menos de 25 anos que 

apresenta uma contração de 14,2 %. 

Evolução da população residente por ciclo de vida 

 

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente 
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Estrutura Etária da População do Concelho de Aljustrel 

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente 

Apenas o grupo de 65 ou mais anos tem uma variação positiva (+2,7 %).  
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Com 1 

pessoa 

Com 2 

pessoas 

Com 3 

pessoas 

Com 4 

pessoas 

Com 5 ou 

mais pessoas 

Aljustrel 449 678 508 340 69 

Ervidel 115 156 79 48 18 

Messejana 114 120 70 50 17 

São João de Negrilhos 144 225 132 84 26 

Rio de Moinhos 83 102 76 37 14 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Os residentes em Aljustrel (de acordo com os Censos de 2011) integravam de forma maioritária 

famílias constituídas por 2 a 4 pessoas (72% da população), sendo que o número total de famílias 

ascendia a 3.754. De salientar o número muito elevado de famílias unipessoais que representavam 

24,11% (905) do total dos agregados referenciados. 

 

2.2.2. Projeções de População 

De acordo com as projeções do INE, prevê-se um significativo acréscimo da atratividade do 

Alentejo em termos de novos residentes durante a próxima década, invertendo a tendência que 

se vinha a verificar há largos anos. 

Apenas no Cenário mais desfavorável, o saldo migratório retorna a valores negativos a meio da 

próxima década.  

Saldo migratório (projeções 2018-2080) 
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Cenário 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Baixo 3947 4145 3279 2503 1448 629 -57 -465 -703 -805 -833 

Central 4384 4849 4160 3543 2545 1769 1067 630 349 237 204 

Alto 4819 5546 5028 4561 3617 2878 2159 1709 1397 1262 1211 

Fonte: INE, Projeções da população residente 

No entanto o saldo natural mantém uma tendência negativa e constante durante todo o período 

analisado, verificando-se em todos os cenários uma redução da população residente no Alentejo 

em 2030 face a 2020. 

População residente (projeções 2018-2080) 

 

Cenário 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Baixo 702543 702198 701037 699098 696071 692193 687617 682632 677411 672133 666870 

Central 704146 705049 705361 705087 703828 701783 699043 695875 692431 688908 685394 

Alto 704741 706567 708061 709194 709446 709028 707944 706486 704760 702938 701133 

Sem 

migrações 
696840 692737 688654 684540 680405 676226 672031 667841 663658 659513 655413 

Fonte: INE, Projeções da população residente 

 

2.2.3. População residente por Freguesia  

O Concelho de Aljustrel tem vindo a sofrer um decréscimo de indivíduos residentes em termos 
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residente entre 1991 e 2011 foi de quase 40%, enquanto nas de Messejana e de São João de 

Negrilhos foi de 33% e 31% respetivamente. A Freguesia de Aljustrel apresentou um decréscimo 

de 19%. 

População residente por Freguesia do Concelho de Aljustrel  
1991 2001 2011 

Aljustrel 6.095 5.559 4.944 

Ervidel 1.599 1.309 971 

Messejana 1.303 1.112 876 

São João de Negrilhos 2.056 1.723 1.414 

Rio de Moinhos 937 864 687 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - séries históricas 

 

2.3. Desenvolvimento económico  

O Concelho de Aljustrel viveu na última década um ressurgimento económico muito relevante, 

com um crescimento do valor acrescentado bruto das empresas não financeiras de quase 420%, 

com o volume de negócios a mais que triplicar de 2009 para 2018. 

Este desenvolvimento está muito relacionado com a reativação da mina de Aljustrel e da produção 

de concentrados de chumbo, cobre e zinco, após alguns anos de encerramento da atividade 

extrativa. 

A ALMINA retomou a atividade da mina no início da década passada, tendo atingido um volume 

de negócios em 2020 na ordem dos 136 milhões de euros, com uma produção de 127 mil 

toneladas de minério. 

No entanto, verifica-se também, em alguns outros sectores, nomeadamente nas atividades da 

agricultura e do imobiliário crescimentos do valor acrescentado bruto de mais de 285% e de 

240%, respetivamente, no período em análise. 

A agricultura e as indústrias transformadoras representam cada uma cerca de 10% do volume de 

negócios das empresas não financeiras no Concelho de Aljustrel, enquanto o comércio representa 

quase 19%. 

De notar que as indústrias extrativas, embora sem indicadores específicos, representam mais de 

50% do volume de negócios das empresas não financeiras do Concelho e cerca de 70% do valor 

acrescentado bruto.  
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O número de empresas sedeadas no Concelho de Aljustrel ascende a 9362, sendo apenas 2 

classificadas como grandes empresas, com um volume de negócios superior a 292 milhões de 

Euros. De notar que estas duas empresas se instalaram no Concelho de Aljustrel na última década. 

Empresas (N.º) por Localização geográfica e Dimensão 

 2018 2009 

Total 936 989 

Pequenas e médias empresas (PME) 934 989 

Grandes 2 0 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas 

Valor acrescentado bruto das empresas não financeiras (€) 

 2009 2018 
Variação 

2009/2018 

Peso relativo 

2018 

Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca 
1 071 983 4 132 006 285,5% 4,64% 

Indústrias extrativas     

Indústrias transformadoras 4 523 346 4 792 298 5,9% 5,38% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 

fria e ar frio 
-    

Captação, tratamento e distribuição de 

água (...) 
    

Construção 4 319 366 2 573 428 -40,4% 2,89% 

Comércio por grosso e a retalho (...) 5 891 477 7 235 657 22,8% 8,12% 

Transporte e armazenagem 337 968 315 010 -6,8% 0,35% 

Alojamento, restauração e similares 1 808 671 2 371 666 31,1% 2,66% 

Atividade de Informação e 

comunicação 
    

Atividades imobiliárias 116 327 399 991 243,9% 0,45% 

Atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares 
743 036 1 008 184 35,7% 1,13% 

Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 
774 816 959 396 23,8% 1,08% 

Educação 462 158 194 630 -57,9% 0,22% 

Atividades de saúde humana e apoio 

social 
322 474 426 652 32,3% 0,48% 

Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas 
30 215 56 007 85,4% 0,06% 

Outras atividades de serviços 321 238 341 545 6,3% 0,38% 

TOTAL s/ IE, Energia e Água 20 723 075 24 806 470 19,7% 27,8% 

TOTAL 17 142 257 89 092 559 419,7% 100,00% 

Fontes: PORDATA e INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas e trabalho dos consultores 

 

2 Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas 
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Volume de negócios das empresas não financeiras (€) 

 2009 2018 
Variação 

2009/2018 

Peso relativo 

2018 

Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca 
10 043 608 24 452 095 143,5% 8,4% 

Indústrias extrativas     

Indústrias transformadoras 13 780 719 28 145 327 104,2% 9,6% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 

fria e ar frio 
-    

Captação, tratamento e distribuição de 

água (...) 
    

Construção 15 496 302 8 288 386 -46,5% 2,8% 

Comércio por grosso e a retalho (...) 46 588 076 53 487 596 14,8% 18,3% 

Transporte e armazenagem 699 316 732 277 4,7% 0,3% 

Alojamento, restauração e similares 4 159 670 4 450 474 7,0% 1,5% 

Atividade de Informação e 

comunicação 
    

Atividades imobiliárias 239 702 234 094 -2,3% 0,1% 

Atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares 
1 127 358 1 407 434 24,8% 0,5% 

Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 
1 036 460 1 317 271 27,1% 0,4% 

Educação 647 837 275 827 -57,4% 0,1% 

Atividades de saúde humana e apoio 

social 
531 050 772 326 45,4% 0,3% 

Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas 
45 981 73 102 59,0% 0,0% 

Outras atividades de serviços 566 597 534 098 -5,7% 0,2% 

TOTAL s/ IE, Energia e Água 94 962 676 124 170 307 30,8% 42,4% 

TOTAL 95 129 712 292 735 204 207,7% 100,0% 

Fonte: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas e trabalho dos consultores 

A concentração empresarial, como os dados anteriores já indicam, cresceu de forma muito 

significativa no período em análise, passando de pouco mais de 35% em termos de volume de 



Estratégia Local de Habitação do Concelho de Aljustrel 

 

       Página 24 de 84 

negócios das quatro maiores empresas não financeiras, para 67,5%, enquanto em termos de valor 

acrescentado bruto, aumentou de 45,8% para 76,9%. 

Concentração do volume de negócios e do valor acrescentado bruto das quatro maiores empresas 

não financeiras (%) 

 
Indicador de concentração do 

volume de negócios 

Indicador de concentração do valor 

acrescentado bruto 

Territórios 2009 2018 2009 2018 

Portugal 4,7 4,9 4,2 3,4 

Continente 4,8 5,0 4,3 3,5 

Alentejo 10,0 9,1 10,1 9,0 

Baixo Alentejo 21,9 22,1 46,0 41,0 

Aljustrel 35,7 67,5 45,8 76,9 

Fontes: PORDATA e INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas 

Pessoal ao serviço (N.º) dos estabelecimentos por Localização geográfica e Atividade económica 

Atividade económica (CAE Rev. 3) 2018 2017 2016 2015 
Variação 

2015/2018 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca 
396 398 463 398 -0,5% 

Indústrias extrativas      

Indústrias transformadoras 297 297 267 247 20,2% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 

frio 
     

Captação, tratamento e distribuição de água; 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição 
3 12 17 15 -80,0% 

Construção 189 214 219 208 -9,1% 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos 
555 538 475 536 3,5% 

Transportes e armazenagem 25 24 22 23 8,7% 

Alojamento, restauração e similares 234 172 161 154 51,9% 

Atividades de informação e de comunicação 8 10 7 7 14,3% 

Atividades imobiliárias 12 13 14 12 0,0% 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares 
86 88 78 82 4,9% 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 102 91 81 91 12,1% 

Educação 33 32 35 34 -2,9% 

Atividades de saúde humana e apoio social 36 53 61 54 -33,3% 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas 
12 13 16 13 -7,7% 

Outras atividades de serviços 41 42 41 41 -0,5% 

TOTAL s/ Indústrias Extrativas e Energia 2029 1997 1957 1915 6,0% 

TOTAL 2 730 2 698 2 637 2 558 6,7% 

Fonte: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas e trabalho dos consultores 

Ao nível do quadro de pessoal, verificou-se um crescimento de 172 postos de trabalho entre 2015 

e 2018. Os setores mais dinâmicos foram o “Alojamento, restauração e similares” com um 

crescimento de quase 52% no emprego (+80 postos de trabalho) e na indústria transformadora 

(20,2% e 50 novos trabalhadores). 
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A construção apresentou um decréscimo de cerca de 10% da força de trabalho (menos 20 

empregados). 

De forma surpreendente face ao que se verifica na região, registou-se uma diminuição muito 

significativa do número de trabalhadores afetos às atividades de saúde humana e apoio social (-

33,3% e menos 18 trabalhadores). 

A atividade mineira ocupava em 2018, 331 trabalhadores que se reduziu em 2020 para 326. Destes 

trabalhadores apenas 178 eram residentes no Concelho. 

 

2.4. Rendimento das famílias 

O crescimento do rendimento mensal médio em Aljustrel apresenta uma evolução muito positiva 

desde 2011, passando de 991,05 €/mês para 1.152,00 €/mês, ou seja, mais 16,24%. 

Este aumento, resulta do valor do salário médio praticado na atividade mineira que atualmente é 

da ordem dos 1.200,00 €. 

Aljustrel apresenta um nível de rendimentos brutos mensais do trabalho cerca de 10% superiores 

ao verificado na Região Alentejo e apenas e 1,6% inferior ao do Continente. 

Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica  

 

Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Continente 1 084,60 € 1 095,60 € 1 093,80 € 1 093,20 € 1 096,70 € 1 107,90 € 1 133,30 € 1 170,30 € 

Alentejo 982,20 € 985,30 € 994,10 € 990,20 € 994,40 € 997,80 € 1 016,40 € 1 051,10 € 

Baixo Alentejo 991,74 € 1 011,03 € 1 021,50 € 1 016,30 € 1 025,90 € 1 026,20 € 1 053,30 € 1 104,10 € 

Aljustrel 991,05 € 1 021,69 € 1 038,80 € 1 038,30 € 1 084,40 € 1 073,90 € 1 121,70 € 1 152,00 € 

Fonte: INE. MTSSS/GEP, Quadros de pessoal 
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Em termos de famílias (agregados fiscais) 1.716 agregados declaram rendimentos inferiores a 

10.000 Euros brutos anuais, representando mais de 38% do universo. No entanto convém 

ressalvar que o número de agregados fiscais é superior em cerca de 20% relativamente ao número 

de famílias, sendo assim provável que em muitos casos existam duas origens de rendimento em 

muitas famílias.  

Agregados fiscais (N.º) por Escalões de rendimento bruto declarado 

Menos de 

 5 000 euros 

 De 5 000 a 

menos de  

10 000 euros 

De 10 000 a 

menos de  

13 500 euros 

De 13 500 a 

menos de  

19 000 euros 

De 19 000 a 

menos de  

32 500 euros 

32 500 euros 

ou mais 

377  1 339 715 694 798 593 

Fonte: INE, Estatísticas do Rendimento ao nível local com base na informação produzida pelo Ministério das 

Finanças - Autoridade Tributária e Aduaneira 

Agregados fiscais (N.º) por Escalões de rendimento bruto declarado 

 

Em termos de poder de compra per capita, Aljustrel apresenta um nível inferior à média nacional, 

apresentando, no entanto, um valor superior à média do Baixo Alentejo3. Neste indicador apenas 

a Capital do Distrito e o outro Concelho com uma atividade extrativa muito relevante, apresentam 

valores superiores. 

 

 

 

 

3 Fonte: PORDATA 
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Poder de compra per capita 

 

Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio 

2.5. Parque Habitacional 

2.5.1. Dimensão e Tipologia 

O parque habitacional de Aljustrel era constituído na sua esmagadora maioria por alojamentos 

familiares clássicos, sendo apenas detetadas na análise estatística efetuada 6 casos 

correspondentes a construções abarracadas ou improvisadas (uma em Aljustrel e 5 em 

Messejana). 

Tipo de alojamento face à forma de ocupação e edifício 

 
Clássicos 

De residência 

habitual 

Uso sazonal 

ou secundário 
Vagos Não clássicos 

Aljustrel            5 801             3 738             1 152                911                     6  

Aljustrel            2 974             2 036                390                548                     1  

Ervidel               774                415                294                  65   0  

Messejana               671                366                130                175                     5  

São João de Negrilhos               935                609                274                  52   0  

Rio de Moinhos               447                312  64                71  0   

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 



Estratégia Local de Habitação do Concelho de Aljustrel 

 

       Página 28 de 84 

A construção é de forma muito expressiva constituída por edifícios de um só piso (82,8%) sendo 

quase inexistentes prédios com mais de 3 andares. 

Edifícios por localização geográfica e número de pisos 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Ao nível dos alojamentos clássicos verifica-se um crescimento lento dos mesmos, sendo que de 

2011 para 2019, apenas se verificou um acréscimo de 68 novas habitações licenciadas. 

Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Alojamentos 

familiares 

clássicos 

5.883 5.872 5.867 5.851 5.846 5.839 5.834 5.829 5.815 

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas 

A estrutura é baseada em edifícios com apenas um alojamento, existindo, no entanto, um número 

apreciável de edifícios de habitação coletiva com 3 fogos ou mais. 

 

Alojamentos em edifícios principalmente residenciais/tipologia 

 

De 

residência 

habitual 

Com 1 

aloj. excl. 

residencial 

Com 1 

aloj. parci. 

residencial 

Com 2 

aloj. 

Com 3 ou 

mais aloj. 

Em edifícios 

princip. não 

residenciais 

Aljustrel 3 738 3 134 282 171 130 21 

Aljustrel 2 036 1 513 248 135 130 10 

Ervidel 415 409 3 3 0 0 

Messejana 366 334 9 18 0 5 

São João de Negrilhos 609 585 17 6 0 1 

Rio de Moinhos 312 293 5 9 0 5 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

4552

767

163
12 2 22 8

1 piso 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos 1 piso 2 pisos

Edifícios principalmente residenciais Edifícios principalmente 
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Verifica-se ainda que existe uma percentagem relativamente importante (19,84%) de alojamentos 

de residência sazonal ou secundária, encontrando-se vagos 911 fogos (15,69%). 

Ao nível do estado de conservação observava-se em 2011, que existia um total de 384 edifícios 

com necessidade de reparações (médias e grandes) e 88 muito degradados, representando cerca 

de 9% do parque habitacional existente. Deverá salientar-se o elevado número de edifícios em 

condições deficientes nas Freguesias de Messejana e de Rio de Moinhos, com 23% e 13% 

respetivamente de situações identificadas. 

2.5.2. Obras Concluídas 

Em termos de construção de novos edifícios, verificou-se uma redução desde 2011, com uma 

ligeira retoma da atividade em 2017 e em 2019. 

Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar

 

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas 

Em termos de tipologias, verifica-se uma predominância de habitações de tipologia T3 e 

superiores, presumivelmente moradias. 

Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

T0 ou T1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

T2 4 3 1 0 0 1 5 3 4 21 

T3 8 6 2 3 3 4 7 1 5 39 

T4 ou mais 4 5 1 2 4 0 4 1 1 22 

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas 
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As tipologias T0, T1 e T2, apresentam no período uma oferta muito limitada, constituindo assim 

uma lacuna importante em termos de algumas das tipologias mais procuradas por casais jovens 

e de menores rendimentos. 

Edifícios concluídos (N.º) e Tipo de obra 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Construção nova 2 17 13 9 10 7 12 11 10 

Ampliação 1 2 3 0 0 1 0 0 0 

Alteração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reconstrução 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras demolição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: INE, Estatísticas das obras concluídas 

Em termos de tipo de obra, a construção nova representou 93% das obras concluídas, sendo 7% 

de ampliação. Não se registaram obras de outras tipologias.  

2.5.3. Mercado imobiliário 

O mercado, depois de um acentuado crescimento das vendas de imóveis (não em propriedade 

horizontal) em 2013, regressou a valores mais habituais nos anos seguinte. Desde 2017 o mercado 

tem vindo a apresentar um crescimento sustentado, sendo que em 2019 foram transacionados 

128 imoveis, dos quais 14 em propriedade horizontal. 
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Compra e Venda de Fogos 

 

Fonte: DGPJ, Operações sobre imóveis 

De referir que a maioria dos fogos transacionados são em regime diverso do da propriedade 

horizontal, presumivelmente moradias unifamiliares. 

Transações de fogos em Aljustrel 
 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Em propriedade 

horizontal 
14 16 18 7 5 4 2 4 5 

Outros 114 106 83 76 82 70 112 64 61 

Fonte: DGPJ, Operações sobre imóveis 

Em termos de valores médios de venda, observou-se um crescimento muito significativo do preço 

dos fogos transacionados no período entre 2012 e 2014, atingindo as habitações em propriedade 

horizontal um máximo de 149.750 € nesse último ano4. Os valores estabilizaram nos anos 

seguintes, apresentando mesmo assim uma valorização de 48% no período em análise, para os 

76.250 €. 

Esta evolução estará muito provavelmente relacionada com a retoma da atividade da Mina de 

Aljustrel e da necessidade de alojamento que essa situação desencadeou. 

Nos alojamentos transacionados no âmbito de outro regime, os valores máximos foram 

alcançados em 2017, tendo o valor médio vindo a reduzir-se desde essa altura. De referir que essa 

redução face ao valor médio registado em 2011, foi em 2019 de 8,3%.  

 

4 De notar o número muito reduzido de transações verificadas nesse período (apenas 10 de 2012 a 2014) 
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Valor mediano dos fogos 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2019 

Em propriedade 

horizontal 
51 540 € 115 500 € 86 500 € 149 750 € 62 612 € 74 606 € 76 250 € 

Outros 56 550 € 35 945 € 27 121 € 28 070 € 44 472 € 60 570 € 51 863 € 

Fonte:  DGPJ, Operações sobre imóveis 

Nos últimos trimestres o valor mediano das vendas por m2 tem apresentado uma ligeira tendência 

de descida que contrasta com o que se verifica a nível do Alentejo e, em particular, do Continente. 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) 
 

3.º Trim 

2020 

2.º Trim 

2020 

1.º Trim 

2020 

4.º Trim 

2019 

1.º Trim 

2019 

1.º Trim 

2018 

1.º Trim 

2017 

Continente 1 163 € 1 141 € 1 120 € 1 084 € 1 011 € 951 € 882 € 

Alentejo 728 € 714 € 699 € 680 € 653 € 633 € 595 € 

Baixo Alentejo 543 € 526 € 511 € 534 € 499 € 485 € 450 € 

Aljustrel 490 € 500 € 509 € 552 € 480 € 559 € 455 € 

 

 

Fonte: INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local 
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O preço médio por metro quadrado da habitação em Aljustrel apresenta-se atualmente com cerca 

de 45,4% do valor apurado para o Continente e de 72,8% face ao valor mediano verificado no 

Alentejo. A valorização verificada nos últimos três anos (com variação significativa no início de 

2018) foi de cerca de 12%. 

Alojamentos familiares clássicos arrendados de residência habitual (N.º) 

  Escalão do valor mensal da renda 

  Total 

Menos 

100 

Euros 

100 -

199,99 

Euros 

200 - 

299,99 

euros 

300 - 

399,99 

euros 

400 

euros ou 

mais 

Aljustrel 

Total 199 68 38 49 33 11 

Com 1 divisão 4 1 2 1 0 0 

Com 2 divisões 10 4 3 2 1 0 

Com 3 divisões 28 14 5 8 1 0 

Com 4 divisões 73 19 14 23 15 2 

Com 5 divisões 49 19 7 9 9 5 

Com 6 ou mais 

divisões 
35 11 7 6 7 4 

Aljustrel Total 150 47 24 41 28 10 

Ervidel Total 11 5 1 3 1 1 

Messejana Total 13 10 1 1 1 0 

São João de 

Negrilhos 
Total 11 3 3 3 2 0 

Rio de Moinhos Total 14 3 9 1 1 0 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Ao nível do arrendamento, o preço médio dos novos contratos tem vindo a reduzir-se de forma 

significativa, apresentando valores cerca de 17% inferiores aos verificados há dois anos. Convém 

salientar que, ao nível do arrendamento, não são registados novos contratos de arrendamento 

no Concelho de Aljustrel desde 2017. 

Nos censos de 2011, foram identificadas 199 situações de arrendamento, detendo os fogos 

arrendados, na sua grande maioria, mais de 3 divisões. As rendas concentravam-se em valores 

abaixo dos 300 € (77 %), sendo que 34% apresentavam valores inferiores a 100 €/mensais. 

2.5.4. Situação Atual do Mercado de habitação 

O mercado de imobiliário de habitação em Aljustrel está sob alguma pressão devido à escassez 

de oferta e aos elevados preços pretendidos pelos proprietários dos imóveis. 

Ao nível do arrendamento, todos os consultores imobiliários inquiridos, referiram a inexistência 

de oferta, sendo os poucos casos que vão aparecendo de custo muito elevado, na ordem dos 350 

a 400€/mês. 

No segmento de habitações familiares para venda, os valores são muito diferenciados face à 

necessidade de obras mais ou menos significativas, localização e dimensão. Em termos médios, 

as casas no centro da vila, para recuperar, apresentam valores da ordem dos 40.000 € a 70.00 €. 

No caso da construção nova, os valores são da ordem de 90 mil euros para um T2 e de 130 mil 

euros para um T3 (casas em banda na Vila) 
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O mercado tem demonstrado um forte dinamismo no segmento de habitações de segunda 

residência nos arredores da Vila de Aljustrel, nomeadamente de casas isoladas e prédios rústicos 

como montes, tendo-se verificado um aumento significativo da procura. 

2.5.5. Habitação Social no Concelho de Aljustrel 

De acordo com as informações recolhidas, junto da Câmara Municipal de Aljustrel, o Município 

dispõe atualmente de 23 fogos de habitação social, sendo as tipologias T0 (3 fogos), T1 (2), T2 (3) 

e T3 (15). 

Fogos de habitação social da Câmara Municipal de Aljustrel arrendados (N.º) 

Fonte: INE, Inquérito à caraterização da habitação social e Câmara Municipal de Aljustrel 

Nestes fogos, residem atualmente 21 famílias num total de 42 pessoas, estando dois vagos (um 

T2 e um T3). 

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social dispõe atualmente de 6 fogos de habitação 

no regime de renda apoiada no Concelho de Aljustrel. 

2.6. Parque Habitacional do Concelho 

De acordo com os Censos de 2011 o Concelho de Aljustrel dispunha de um total de 5.526 

alojamentos familiares, sendo a grande maioria em um único piso. 

Alojamentos familiares 

Nº de Alojamentos  Total 1 2 3 4 5 - 9 10 - 15 

Nº de pisos        

Total 5526 5372 119 7 4 22 2 

1 piso 4574 4535 36 2 0 1 0 

2 pisos 775 709 62 1 2 1 0 

3 pisos 163 123 18 4 2 15 1 

4 pisos 12 3 3 0 0 5 1 

5 pisos 2 2 0 0 0 0 0 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Ao nível da utilização, cerca de 20% eram de residência sazonal e 911 (cerca de 16%) estavam 

desocupados. Destes cerca de 250 estavam disponíveis no mercado imobiliário para venda ou 

arrendamento. 

 Tipologia dos fogos 

Período de referência 

dos dados 
Total T0 e T1 T2 e T3 T4 ou mais 

2015 30 4 26 0 

2020 23 5 18 0 
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Tipo de ocupação dos alojamentos 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Tipo de ocupação dos alojamentos  

 Total 
Alojamentos 

ocupados 

Uso sazonal 

ou 

residência 

secundária 

Alojamentos 

vagos 

Para 

venda 

Para 

aluguer 

Para 

demolir 
Outros 

Concelho de 

Aljustrel 
5 801 4 890 1 152 911 202 55 21 633 

Aljustrel 2 974 2 426 390 548 111 28 14 395 

Ervidel 774 709 294 65 42 3 0 20 

Messejana 671 496 130 175 18 13 5 139 

São João de 

Negrilhos 
935 883 274 52 21 3 1 27 

Rio de Moinhos 447 376 64 71 10 8 1 52 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Estado de conservação dos alojamentos familiares 

 Total 

Sem 

necessidade 

de 

reparação 

Com 

necessidade 

de 

reparação 

Pequenas 

reparações 

Reparações 

médias 

Grandes 

reparações 

Muito 

degradado 

Aljustrel - Concelho 5 526 4 292 1 146 762 282 102 88 

Aljustrel 2 722 2 247 443 304 105 34 32 

Ervidel 773 629 139 83 42 14 5 

Messejana 657 331 287 178 77 32 39 

São João de 

Negrilhos 
932 812 117 85 21 11 3 

Rio de Moinhos 442 273 160 112 37 11 9 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Ao nível da conservação, cerca de 20% dos alojamentos apresentavam alguma necessidade de 

conservação, mas o número de edifícios com um grau de degradação mais significativo era de 
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200, sendo que as freguesias de Aljustrel e de Messejana representavam mais de 60% dos casos 

reportados.  

2.7.  Equipamentos Sociais do Município 

O Concelho de Aljustrel dispõe de um conjunto diversificado e bem distribuído territorialmente 

de equipamentos, nomeadamente um Centro Escolar, uma Escola Básica do 2º e 3º Ciclos e uma 

Escola Secundária em Aljustrel, assim como 4 Escolas Básicas com Jardim de Infância nas 

povoações de Messejana, Montes Velhos, Rio de Moinhos e Ervidel. 

Existem ainda dois infantários em Aljustrel e Messejana. 

Ao nível do ensino profissional, o Concelho dispõe de um centro do IEFP. 

No que se refere a equipamentos culturais, destacam-se o Cineteatro, o Auditório e o Anfiteatro, 

assim como a Biblioteca, na sede do Concelho. Nas Freguesias de São João de Negrilhos  e de 

Rio de Moinhos existem dois centros Socioculturais. 

No que se refere aos Museus, o Concelho dispõe de três equipamentos em Aljustrel, Ervidel e 

Messejana. 

No que respeita a equipamento desportivo, a cobertura é muito abrangente, verificando-se a 

existência de diversos polidesportivos e campos de futebol em todas as Freguesias, sendo que o 

Concelho dispões de várias piscinas, sendo uma coberta, e de vários pavilhões e salas de desporto. 

Tipo de Instalação Aljustrel Ervidel Messejana 
Rio de 

Moinhos 

São João de 

Negrilhos 
Total 

Polidesportivos 9 2 3 2 2 18 

Campo de Futebol 4 1 1 1 2 9 

Piscina Descoberta 2 0 1 0 0 3 

Piscina Coberta 1 0 0 0 0 1 

Campo de Ténis 3 0 0 0 0 3 

Sala de Desporto 2 0 0 0 0 2 

Pavilhão Desportivo  3 0 0 0 0 3 

2.8. Entidades de Apoio Social  

O Município de Aljustrel integra um conjunto muito diversificado de Instituições de Solidariedade 

Social com uma ação muito relevante, nomeadamente: 

▪ Associação de Solidariedade Social de S. João de Negrilhos 

▪ Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Ervidel 

▪ COCARIA - Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos 

▪ Engenho &Arte – Associação para a Defesa e Valorização de Messejana  

▪ Toca do Capi  

▪ Misericórdia de Nossa Senhora de Assunção  

▪ Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel   
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3. Diagnóstico de Carências Habitacionais do Concelho de Aljustrel 

De acordo com a Câmara Municipal de Aljustrel, embora tenham sido realizados vários 

investimentos nos últimos anos nas zonas centrais e históricas do concelho numa perspetiva de 

reabilitação urbanística e ambiental, para além das infraestruturas e equipamentos, mantêm-se 

os sinais de degradação do espaço urbano. 

Nesse sentido foi proposta a realização de uma Operação de Reabilitação Urbana na Vila de 

Aljustrel. 

Opções e Objetivos Estratégicos 

A estratégia de desenvolvimento urbanístico de Aljustrel integra uma visão estruturada dos 

seguintes objetivos estratégicos: 

▪ Afirmação de uma política de coesão social, económica e territorial eficiente e efetiva 

▪ Implementação de um modelo social de habitação 

▪ Promoção de operações de requalificação urbana; 

▪ Melhorara a qualidade de vida da população 

Objetivos específicos: 

▪ Disponibilização de habitação condigna e acessível a toda a população 

▪ Requalificar e revitalizar os aglomerados urbanos e a sua multifuncionalidade; 

▪ Aumentar e revitalizar as zonas verdes e espaços de permanência, promover as áreas 

pedonais e criar ciclovias; 

▪ Regenerar e dinamizar os centros urbanos procurando torná-los atrativos e melhorando 

a sua integração social e económica, atraindo e fixando novos moradores, diminuindo 

assim a sua desertificação, as zonas degradadas e devolutas; 

▪ Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis; 

▪ Promover a reabilitação urbana de edifícios e de equipamentos. 

 

3.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Aljustrel 

O PEDU de Aljustrel define como objetivos Específicos para a regeneração urbana Reforçar a 

coesão funcional e social do Centro Histórico de Aljustrel e Tornar o Parque Mineiro num 

produto turístico dinâmico e atrativo. 

A intervenção a realizar neste âmbito estrutura-se em três eixos: 

I. Equipamento e Qualidade de Vida 

II. Parque Mineiro 

III. Mobilidade Suave 
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A revitalização urbana prevista, prevê tornar o centro urbano novamente atrativo, desenvolvendo-

se através do fomento da reabilitação dos edifícios, das infraestruturas degradadas, dos edifícios 

devolutos, fixando novos moradores e criando condições para a sua dinamização económica e 

social. A melhoria da qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos, preservando a 

morfologia urbana e a qualidade ambiental será implementada.  

Entre as intervenções previstas, destacam-se as seguintes: 

▪ Requalificação do Jardim Municipal; 

▪ Requalificação do Mercado Municipal; 

▪ Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade; 

▪ Valorização Urbana da Praça da Resistência; 

▪ Centro de Documentação Local de Aljustrel. 

A 'patrimonialização' do espaço mineiro abandonado no sentido de permitir complementar e 

potenciar os investimentos já realizados na recuperação das minas desativadas e, 

simultaneamente, afirmar externamente a imagem do concelho com um produto turístico atrativo 

e diferenciado, aumentando substancialmente o número de visitantes em Aljustrel, integra o 

segundo eixo de intervenção do Plano.  

Para tal, optou-se essencialmente por criar as condições para uma oferta turística (mas também 

cultural e educacional) que permita vivenciar o contacto com o universo mineiro, não só como 

fonte direta de conhecimento e cultura, mas acima de tudo, como experiência viva e dinâmica, 

integrando ações como: 

▪ Qualificação da Zona Envolvente ao Malacate Vipasca; 

▪ Criação do Jardim Geológico; 

▪ Centro de Acolhimento e Interpretação de Arqueologia Mineira; 

▪ Instalação do Arquivo e Centro Mineiro; 

▪ Musealização do Fundo de Mina. 

A melhoria da mobilidade na vila de Aljustrel, nomeadamente através de uma melhor gestão da 

via pública e dos demais espaços de circulação, bem como da redução do recurso ao automóvel 

individual como principal meio de deslocação intraurbana são os objetivos que integram este 

terceiro eixo. 

Nesse sentido, considerou-se fundamental criar condições específicas para a circulação ciclável, 

quer na ampliação da pista de ciclovia já existente, ligando o parque industrial e a zona comercial 

no perímetro externo da vila com o centro, quer na ligação do centro aos quatro bairros mineiros 

mais periféricos (Vale d’Oca, São João, Algares e Plano).  

No âmbito do PEDU destaque ainda para a sua componente relativa ao Plano de Ação Integrada 

para Comunidades Desfavorecidas que no ponto da Requalificação Física propõe: 

▪ Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de São João do Deserto; 

▪ Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do Plano e de Algares; 

▪ Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale d'Oca. 
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De acordo com o PEDU, “Com estas operações pretende-se promover a qualidade do ambiente 

urbano nos diferentes Bairros abrangidos, respondendo assim à desqualificação e progressiva 

degradação que caracteriza atualmente os seus espaços públicos. Para além da resposta a 

problemas concretos existentes e ao impacte que os mesmos assumem no estado global de 

conservação do bairro, pretende-se também utilizar esta intervenção como um motor de 

transformação da sua imagem a nível interno e externo.” 

Relativamente ao PEDU, importa destacar que a maioria das intervenções previstas foi 

concretizada.  

 

3.2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU de Aljustrel 

A operação de reabilitação urbana de Aljustrel integra a execução de ações ao longo da uma 

malha urbana central e em áreas urbanas consolidadas envolventes tal como nos bairros mineiros 

situados na periferia da vila, que apresentam alguma degradação, principalmente ao nível dos 

espaço e equipamentos urbanos, onde existem já alguns edifícios privados e públicos devolutos 

e onde se constata a perda de alguma população residente. Não sendo ainda um problema grave 

nesta área procura-se com esta regeneração urbana evitar o seu adensamento. 

O edificado desta ARU apresenta-se de modo geral em estado de conservação satisfatório 

tornando-se necessárias intervenções ao nível da recuperação / manutenção de fachadas e de 

coberturas.  

A ARU de Aljustrel assenta na valorização e dignificação dos espaços, dos equipamentos e do 

ambiente urbano. Tendo como prioridades de intervenção a realização de operações que visem 

requalificar os espaços verdes urbanos, a requalificação dos arruamentos, a melhoria das 

infraestruturas urbanas e a recuperação dos edifícios públicos e privados. 

A ARU tem como objetivos estratégicos a requalificação urbana e a promoção de uma maior 

qualidade de vida da população, definindo os seguintes objetivos específicos: 

▪ Valorizar e dignificar os espaços públicos especialmente as zonas verdes e espaços de 

circulação e permanência, promovendo as áreas pedonais e garantindo a qualidade 

urbana; 

▪ Requalificar esta área urbana, na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-la 

novamente atrativa, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas 

degradadas, dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores (invertendo a atual 

tendência para a desertificação dos centros urbanos) e criando condições para a sua 

dinamização económica e social; 

▪ Melhorar a qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos preservando a 

morfologia urbana e a qualidade ambiental; 

▪ Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis, garantindo uma 

melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, promovendo a criação 

e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada. 
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Área de delimitação da ARU de Aljustrel 

 

A tipologia predominante na área de estudo é a habitação de 1 e 2 pisos, com 2190 edifícios 

(92,8% do seu total). Os edifícios com 3 e 4 pisos correspondem a 7,1% do edificado e os edifícios 

com 5 ou mais pisos correspondem, apenas, a 0,1% do total de edifícios. 

A maioria das habitações na área de estudo foram construídas entre as décadas de 1970 e 1990 

(1122 edifícios – 47,5% do total). O expoente máximo foi alcançado nos anos de 1971-1980, com 

a construção de 388 edifícios (16,4% do total). 

Dimensão das famílias na área de estudo, 2011(ARU Aljustrel) 
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Não obstante, constata-se uma construção significativa, no último período intercensitário, ou seja, 

entre 2001 e 2011, em que a área de estudo viu aumentar o seu edificado em 11,8% (511 edifícios) 

correspondendo, assim, às áreas habitacionais mais recentes do concelho, como o Bairro Azul. 

Importa referir, que dos 181,5 hectares de área ocupada, 39,6 hectares foram executados entre 

2006 e 2011 (cerca de 22%), o que revela alguma dinâmica urbanística existente na área de estudo. 

Considerando estes pressupostos metodológicos, pode-se observar que a esmagadora maioria 

do edificado inserido na área de estudo traduz um estado conservação “razoável, bom ou muito 

bom” (92,7%). Não obstante, é de frisar que cerca de 7,3% do edificado apresenta anomalias, 

sendo que 3,7% se encontra em mau estado de conservação; 2,2% em péssimo estado de 

conservação e 1,2% em ruína e 0,1% encontra-se em construção. 

No interior da área de estudo constatou-se, igualmente, a expressividade de edificado à venda, 

tendo sido contabilizadas 73 edificações neste processo, das quais 8 apresentam um estado de 

conservação “mau”, 5 apresentam um péssimo estado de conservação e 4 encontram-se em ruína. 

À data dos Censos 2011, a área de estudo contava com 495 (18,97%) alojamentos vagos, 

repartidos por 102 subsecções. O predomínio de alojamentos vagos é notório no centro e 

sudoeste da área de estudo, essencialmente, entre a Rua Vasco de Gama e a Rua de Lisboa (25 

alojamentos vagos). 

 

3.3. Operações Previstas Reabilitação Urbana do Concelho de Aljustrel  

As operações de reabilitação urbana de Ervidel, Messejana, Montes Velhos e de Rio de Moinhos 

integram um conjunto de ações e objetivos comuns, que visam regenerar os centros das vilas e 

aldeias que foram sujeitas a processos de abandono e descaracterização originados pelo 

despovoamento. 

Por outro lado, o crescimento das zonas suburbanas, a deslocalização de comércio e serviços, as 

deficiências de vida comunitária e de respostas vivenciais, o aumento da mobilidade e a crescente 

atratividade de outros polos e centros urbanos, criam desafios a que urge dar resposta. 

Os aspetos mais relevantes deste abandono são a ausência de iniciativa e de reinvestimento dos 

agentes económicos locais, a degradação do edificado e a deficiente inserção na envolvente 

paisagística, ambiental e natural.  

Este fenómeno originou sérias consequências na vitalidade das comunidades, afetando não só os 

espaços residenciais, mas também, por arrasto, os espaços que albergavam atividades 

económicas, culturais e equipamentos. 

Com a realização destas ações de requalificação urbana, o Município de Aljustrel pretende-se 

reconquistar habitantes, criar um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades 

económicas, culturais e desportivas e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje em 

abandono. 
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Prioridades e objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação urbana 

A estratégia preconizada para estas áreas de reabilitação urbana assenta na valorização e 

dignificação dos espaços, dos equipamentos e do ambiente urbano, a partir da sua requalificação 

e consequente vivificação. 

Assim as prioridades da intervenção nestas ARU’s são a realização de operações que visem 

requalificar os espaços verdes urbanos, a requalificação dos arruamentos, melhorar as 

infraestruturas urbanas e realizar a recuperação dos edifícios públicos e privados. 

Os objetivos específicos visam: 

▪ Valorizar e dignificar os espaços públicos especialmente as zonas verdes e espaços de 

circulação e permanência, promovendo as áreas pedonais e garantindo a qualidade 

urbana; 

▪ Requalificar as áreas urbanas, na perspetiva da sua revitalização, procurando torná-las 

novamente atrativas, de modo a fomentar a reabilitação dos edifícios, das infraestruturas 

degradadas, dos edifícios devolutos, a fixação de novos moradores (invertendo a actual 

tendência para a desertificação dos centros urbanos rurais) e criando condições para a 

sua dinamização económica e social; 

▪ Melhorar a qualidade e valor patrimonial dos espaços públicos preservando a morfologia 

urbana e a qualidade ambiental; 

▪ Induzir padrões de mobilidade urbana mais seguros e sustentáveis, garantindo uma 

melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação, promovendo a criação 

e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada. 

 

3.3.1. Proposta de delimitação da zona de reabilitação urbana de Ervidel 

Em termos urbanísticos, o aglomerado urbano de Ervidel, ao longo dos anos, tem sido alvo de 

pequenas intervenções, no sentido da qualificação e revitalização urbana, programadas para dar 

resposta a várias problemáticas e colmatar pequenas deficiências existentes. 

Apesar dos pequenos arranjos urbanísticos realizados nos últimos anos, realizados numa 

perspetiva de reabilitação urbanística, ambiental e das infraestruturas e equipamentos, este 

aglomerado urbano continua a debater-se com sintomas de degradação ao nível do espaço 

urbano. 

Com a realização destas ações de requalificação urbana pretende-se reconquistar habitantes, criar 

um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades económicas, culturais e desportivas 

e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje mais abandonados. 

A área territorial da ARU de Ervidel é de cerca de 50,27 hectares, que englobam todo o 

aglomerado urbano. 
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O edificado desta ARU apresenta-se de modo geral em estado de conservação satisfatório 

tornando-se necessárias intervenções ao nível da recuperação / manutenção de fachadas e de 

coberturas. 

Área de delimitação da ARU de Ervidel 

 

3.3.2. Proposta de delimitação da zona de reabilitação urbana de Messejana 

A vila de Messejana é de origem muito antiga, devendo o seu nome aos árabes, aos quais foi 

conquistada, em 1235, pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago de Espada, tendo sido anexada ao 

termo de Aljustrel. Recebeu de D. Dinis a categoria de concelho, que seria confirmado pelo Foral 

Novo, dado por D. Manuel I, em 1 de Julho de 1512. Messejana chegou a ser sede da vastíssima 

Comarca de Campo d’Ourique. 

Tendo em conta a importância deste a aglomerado urbano em termos históricos e considerando 

a importância histórica da sua arquitetura urbana, é de todo o interesse conservar o seu edificado. 

Ao longo dos anos, o aglomerado urbano de Messejana, tem sido alvo de algumas intervenções, 

no sentido da qualificação e revitalização urbana, programadas para dar resposta a várias 

problemáticas e colmatar deficiências existentes. 

Apesar dos investimentos realizados nos últimos anos na zona central e histórica de Messejana, 

numa perspetiva de reabilitação urbanística, ambiental e das infraestruturas e equipamentos, este 

aglomerado urbano continua a debater-se com sintomas de degradação ao nível do espaço 

urbano, (principalmente no edificado) e da insuficiência de espaço verdes e de lazer, 

acompanhado do abandono e progressivo envelhecimento populacional traduzindo-se na perda 

da dinâmica populacional, económica e social. 

Com a realização destas ações de requalificação urbana pretende-se reconquistar habitantes, criar 

um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades económicas, culturais e desportivas 

e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje mais abandonados. 
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Área de delimitação da ARU de Messejana 

 

A área territorial da ARU de Messejana é de cerca de 42,23 hectares, que englobam todo o 

aglomerado urbano. 

3.3.3. Proposta de delimitação da zona de reabilitação urbana de Montes 

Velhos 

O aglomerado urbano de Montes Velhos, ao longo dos anos, tem sido alvo de pequenas 

intervenções, no sentido da qualificação e revitalização urbana, programadas para dar resposta a 

várias problemáticas e colmatar deficiências existentes. 

Área de delimitação da ARU de Montes Velhos 
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Apesar das pequenas intervenções realizadas nos últimos anos, numa perspetiva de reabilitação 

urbanística, ambiental e das infraestruturas e equipamentos, este aglomerado urbano continua a 

debater-se com sintomas de degradação ao nível do espaço urbano, (principalmente no 

edificado) e da insuficiência de espaço verdes e de lazer acompanhado, do abandono e 

progressivo envelhecimento populacional traduzindo-se na perda da dinâmica populacional, 

económica e social. 

Com a realização destas ações de requalificação urbana pretende-se reconquistar habitantes, criar 

um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades económicas, culturais e desportivas 

e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje mais abandonados. 

A área territorial da ARU de Montes Velhos é de cerca de 67,55 hectares, que englobam todo o 

aglomerado urbano. 

O edificado desta ARU apresenta-se de modo geral em estado de conservação satisfatório 

tornando-se necessárias intervenções ao nível da recuperação / manutenção de fachadas e de 

coberturas. 

As ações a executar na área de reabilitação incidem principalmente sobre o melhoramento das 

infraestruturas dos arruamentos, dos espaços e equipamentos públicos e dos edifícios 

envolventes cuja requalificação irá influenciar positivamente os moradores, proprietários e voltar 

a disponibilizar também espaços de lazer, de desporto informal e de residência, revitalizando a 

área a intervencionar. 

3.3.4. Proposta de delimitação da zona de reabilitação urbana de Rio de 

Moinhos 

O aglomerado urbano de Rio de Moinhos, ao longo dos anos, tem sido alvo de pequenas 

intervenções, no sentido da qualificação e revitalização urbana, programadas para dar resposta a 

várias problemáticas e colmatar deficiências existentes. 

Área de delimitação da ARU de Rio de Moinhos 
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Apesar das pequenas intervenções realizadas nos últimos anos, numa perspetiva de reabilitação 

urbanística, ambiental e das infraestruturas e equipamentos, este aglomerado urbano continua a 

debater-se com sintomas de degradação ao nível do espaço urbano, (principalmente no 

edificado) e da insuficiência de espaço verdes e de lazer acompanhado, do abandono e 

progressivo envelhecimento populacional traduzindo-se na perda da dinâmica populacional, 

económica e social. 

Com a realização destas ações de requalificação urbana pretende-se reconquistar habitantes, criar 

um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades económicas, culturais e desportivas 

e encontrar soluções viáveis para os espaços hoje mais abandonados. 

A área territorial da ARU de Rio de Moinhos é de cerca de 67,55 hectares, que englobam todo o 

aglomerado urbano. 

O edificado desta ARU apresenta-se de modo geral em estado de conservação satisfatório 

tornando-se necessárias intervenções ao nível da recuperação / manutenção de fachadas e de 

coberturas. 

 

3.4. Identificação das comunidades desfavorecidas onde se pretende atuar 

O Concelho de Aljustrel conta com diversas famílias de etnia cigana que se encontram alojadas 

em habitações insalubres e com limitações ao nível das condições sanitárias, tornando mais difícil 

a sua integração na comunidade local. 

Os Bairros Mineiros, que remontam ao período do meio do século passado integram também 

algumas comunidades desfavorecidas com alguns problemas de acesso ao emprego e/ou com 

rendimentos baixos. 

O Bairro da Cruz Vermelha constituiu uma resposta a uma necessidade derivada de uma ação 

climática extrema que destruiu as habitações onde essas famílias residiam. Atualmente essas 

habitações têm um nível de conforto, nomeadamente em termos térmicos, muito deficiente. 
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4. Política de Habitação da Câmara Municipal de Aljustrel 

4.1. Caracterização dos Pedidos de Atribuição de Habitação Social 

A Câmara Municipal de Aljustrel tem recebido, nos últimos anos, pedidos de habitação social em 

número significativo, para os quais ainda não foi possível dar uma resposta adequada. 

Pedidos de Habitação Social por ano 

 

Distribuição dos pedidos de Habitação Social por dimensão do agregado e faixa etária 
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Na análise destes dados, torna-se evidente o grande número de famílias de 2 a 4 elementos em 

que o cabeça de casal tem uma idade compreendida entre os 20 e os 54 anos, revelando as 

dificuldades de mesmo as pessoas em idade ativa conseguirem uma habitação condigna. 

4.2. Outras necessidades de habitação não identificadas nos pedidos 

Uma comunidade que tem um número significativo de famílias residentes no Concelho de 

Aljustrel em situações de carência habitacional é a de etnia cigana, tendo sido referenciadas dois 

núcleos em Monte Santinho (Aljustrel) e Monte da Gaia. 

Existem ainda várias famílias carenciadas em situações de habitação indigna nas diversas 

freguesias do Concelho.  

4.3. Necessidades em termos de habitação para novas famílias 

Depois de um período em que o número de casamentos foi muito reduzido, a constituição de 

novas famílias teve um impulso significativo com a realização de 23 cerimónias em 2018 e 26 em 

2019. 

Número de Casamentos celebrados no Concelho de Aljustrel 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

26 23 9 9 12 3 6 7 19 

A criação de famílias e, fundamentalmente a sua fixação, está intimamente ligada às condições 

de vida que lhes são proporcionadas, designadamente em termos de emprego e habitação. 

Atualmente, com as acessibilidades digitais, a possibilidade de fixar residência num determinado 

local distante das instalações físicas do seu empregador é uma realidade cada vez mais 

disseminada. 

Assim a possibilidade de estes jovens casais fixarem residência no Concelho de Aljustrel estará 

muito ligada à oferta de habitação. 

A disponibilização de habitação social a preços adequados constitui, assim, um forte argumento 

de fixação e rejuvenescimento da população do Concelho. 

4.4. Necessidades de reabilitação de alojamentos de habitação social 

arrendados  

A Câmara Municipal de Aljustrel dispõe de vários edifícios de habitação que necessitam de obras 

de reabilitação, tanto em termos de isolamento, como de reparação de infiltrações e renovação 

das cozinhas, casas de banho e instalações de água e eletricidade. 

Muitas das habitações apresentam também necessidade de substituição do pavimento que se 

encontra com elevado nível de desgaste e com materiais que não são os adequados a uma 

habitação familiar. 
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Habitação Social – Município 

Aljustrel Edifícios de 

Habitação Social 

Fogos Tipologia Ocupação 

Rua Ary dos Santos 

Lote B 

Lote B – R/C-Dtº T3 2 Pessoas 

Lote B – R/C Esqº T3 1 Pessoa 

Lote B - 1º Esqº T3 3 Pessoas 

Lote B - 2º Esqº T3 1 Pessoa 

Lote B - 3º Dtº T3 4 Pessoas 

Lote B - 3º Esqº T3 4 Pessoas 

Rua Ary dos Santos 

Lote C 
Lote C – R/C Esqº T1 2 Pessoas 

Rua José Afonso  

Bloco A 

Bloco A – R/C Drº T3 2 Pessoas 

Bloco A – R/C Esqº T3 ----- 

Bloco A – 1º Dtº T3 4 Pessoas 

Bloco A – 1º Esqº T3 2 Pessoas 

Bloco A - 2º Dtº T3 2 Pessoas 

Bloco A - 2º Esqº T3 3 Pessoas 

Rua José Afonso  

Bloco B 

Bloco B - R/C Dtº T3 2 Pessoas 

Bloco B – R/C Esqº T3 2 Pessoas 

Bloco B – 1º Esqº T3 1 Pessoa 

Rua Manuel da Fonseca Nº 14 – R/C Esqº T2 ----- 

Bairro do Plano 
Bloco D – lote 18 n 553 T1 1 Pessoa 

Bloco D – Lote 25 T0 1 Pessoa 

Algares de Cima Lote 506 T0 1 Pessoa 

Bairro Vale d’Oca Lote 32 nº 755 T0 1 Pessoa 

Rua de Santa Bárbara Nº 29 T2 2 Pessoas 

Rua de Montes Velhos Lote 1 T2 1 Pessoa 

O IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social dispõe de seis fogos que apresentam 

problemas de insalubridade pelo que necessitam de uma intervenção de reabilitação. 

Diversas Instituições Privadas de Solidariedade Social do Concelho de Aljustrel dispõem de 

habitações que arrendam em regime social a famílias carenciadas, tendo sido identificadas as 

seguintes: 

▪ Santa Casa Misericórdia de Aljustrel    2 fogos 

▪ Cocaria        4 fogos 

▪ Associação de Solidariedade de São João de Negrilhos  3 fogos 

▪ Misericórdia de Messejana     5 fogos 

Nestes fogos residem 14 famílias com um total de 23 elementos. 

 

4.5. Habitações privadas com necessidades de reabilitação 

Bairros Mineiros 

No caso da Vila de Aljustrel vamos encontrar quatro bairros que se enquadram nesta 

problemática:  

▪ Bairro Mineiro de São João do Deserto (BMSJD);  
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▪ Bairro Mineiro de Algares de Baixo e de Algares de Cima (BMA);  

▪ Bairro Mineiro do Plano (BMP);  

▪ Bairro Mineiro de Vale d’Oca (BMVO).  

 

Em termos de tipologia estes bairros compunham-se de conjuntos de edifícios em banda, 

denominados quartéis. As casas situadas nas extremidades eram maiores e destinavam-se aos 

capatazes, as restantes ao pessoal operário - as casas dos mineiros compunham-se de três 

compartimentos: no meio a cozinha e de ambos os lados os quartos.  

Outro aspeto a salientar é a restrita funcionalidade dos bairros mineiros que se refletia na falta de 

estabelecimentos comerciais, espaços verdes ou outro tipo de equipamentos, com algumas 

exceções designadamente o campo das minas em Val d’Oca. 

Bairros Mineiros 

 
Na atualidade os BM são constituídos essencialmente por edifícios unifamiliares de um ou dois 

pisos, geralmente em banda, com arruamentos maioritariamente asfaltados e as habitações 

possuem condições mínimas de salubridade (de acordo com os Censos 2011 praticamente 100% 

dos alojamentos possuíam água, retrete, banho e esgotos). No entanto, estes bairros possuem 

algumas limitações em termos físicos e urbanísticos, designadamente: i) quase ausência de 

espaços públicos de convívio/lazer; ii) existência de alguns edifícios privados e públicos devolutos; 

iii) abandono e deterioração dos espaços envolventes; iv) grandes carências em termos de 

iluminação pública e mobiliário urbano; v) posicionamento periférico no contexto da vila e 

acessibilidades pedonais/cicláveis desadequadas.  

Tal como já foi referenciado anteriormente os BM são uma área urbana carenciada cuja população 

está constituída fundamentalmente por indivíduos/famílias direta ou indiretamente ligadas à 

atividade mineira (na sua maioria ex-mineiros e respetivos agradados familiares). Podem surgir 

alguns casos de residentes sem ligação direta à atividade, mas que são por norma descendentes 

de mineiros. Trataremos de efetuar uma breve caracterização socioeconómica desta comunidade 
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(com base nos dados dos Censos de 2011) para melhor perceber o alcance das várias situações 

críticas que justificam a classificação dos BM como AUC. 

Bairros Mineiros 
Número de 

alojamentos 

Residência 

habitual 
Vagos 

Com 

água 

Com 

retrete 

Com 

esgotos 

Com 

banho 

Total Bairro S. João 88 62 7 62 60 62 58 

Total Bairro do Plano 46 27 19 27 27 27 26 

Total Bairro Val d'Oca 163 115 25 115 115 115 111 

Total Bairro Algares de Baixo 9 5 0 5 5 5 5 

Total Algares de Cima 70 52 8 52 52 52 52 

TOTAL 376 261 59 261 259 261 252 

 

Núcleo Urbano de Aljustrel 

Os aglomerados urbanos do Concelho de Aljustrel apresentam um número significativo (190) de 

edifícios com grandes necessidades de reparação ou muito degradados, a maioria dos quais no 

centro histórico da Vila ou nos centros urbanos das aldeias. 

 Total 

Sem 

necessidade 

de 

reparação 

Com 

necessidade 

de 

reparação 

Pequenas 

reparações 

Reparações 

médias 

Grandes 

reparações 

Muito 

degradado 

Aljustrel - Concelho 5 526 4 292 1 146 762 282 102 88 

Aljustrel 2 722 2 247 443 304 105 34 32 

Ervidel 773 629 139 83 42 14 5 

Messejana 657 331 287 178 77 32 39 

São João de 

Negrilhos 
932 812 117 85 21 11 3 

Rio de Moinhos 442 273 160 112 37 11 9 

 

Ao nível da utilização, quase 20% são de residência secundária ou sazonal, e 16% encontram-se 

vagos, dos quais 202 para venda e 55 para aluguer, sendo que 633 estão em situação indefinida. 

 Total 
Alojamentos 

ocupados 

Uso sazonal 

ou 

residência 

secundária 

Alojamentos 

vagos 

Para 

venda 

Para 

aluguer 

Para 

demolir 
Outros 

Concelho 

de Aljustrel 
5 801 4 890 1 152 911 202 55 21 633 

Aljustrel 2 974 2 426 390 548 111 28 14 395 

Ervidel 774 709 294 65 42 3 0 20 

Messejana 671 496 130 175 18 13 5 139 

São João 

de 

Negrilhos 

935 883 274 52 21 3 1 27 

Rio de 

Moinhos 
447 376 64 71 10 8 1 52 
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5. Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

População 

▪ Crescimento significativo da população 

empregada/ativa na última década; 

▪ Saldo migratório positivo; 

▪ Ligação dos naturais do Concelho a residir fora 

do Baixo Alentejo à vila e à região; 

▪ Diáspora regional disponível para um regresso 

às origens; 

▪ Segurança e qualidade de vida; 

▪ Vila tradicional Alentejana. 

 

▪ Reduzida densidade populacional; 

▪ Decréscimo significativo de habitantes ao longo 

das últimas décadas; 

▪ Estrutura etária muito envelhecida; 

▪ Saldo natural fortemente negativo; 

▪ População com um nível de instrução que é 

relativamente baixo no contexto nacional; 

▪ Presença comunidades com características 

socioeconómicas que indicam situações de 

exclusão social. 

Economia e sociedade 

▪ Salário médio mais elevado face à média da 

Região Alentejo 

▪ Recursos minerais e geológicos 

▪ Infraestruturas de apoio ao desenvolvimento 

económico 

▪ Potencial de desenvolvimento turístico do 

Concelho 

▪ Albufeira do Roxo 

▪ Riqueza e diversidade dos recursos naturais e 

paisagísticos  

▪ Recuperação ambiental e patrimonial das 

antigas minas 

▪ Potencial turístico do património mineiro 

▪ Importância relativa da exploração mineira na 

economia do Concelho 

▪ Fragilidade do tecido empresarial 

▪ Comércio de rua pouco desenvolvido e muito 

frágil; 

▪ Escassez de oferta de trabalho 

▪ Passivo ambiental da indústria mineira 

▪ Degradação de alguns edifícios com reflexo na 

qualidade e imagem urbana 

▪ Excessiva concentração da atividade cultural na 

sede do Concelho 

 

Habitação e Urbanismo 

▪ Número significativo de residências 

secundárias; 

▪ Esforço prévio na infraestruturação dos 

territórios de intervenção.; 

▪ Estruturação racional da Vila e clara 

identificação das intervenções estratégicas; 

▪ Tradição e culturas locais que potenciam a 

afirmação da especificidade da vila; 

▪ Razoável conservação do edificado e bom nível 

de condições sanitárias dos alojamentos; 

▪ Equipamentos desportivos e culturais 

distribuídos por todas as Freguesias; 

▪ Quantidade, qualidade e diversidade dos 

equipamentos desportivos e culturais na Vila 

de Aljustrel. 

▪ Centros urbanos com necessidade de 

reabilitação; 

▪ Número de edifícios degradados e devolutos nos 

centros urbanos; 

▪ Baixo dinamismo da construção; 

▪ Escassez de oferta no mercado de habitações 

com condições de habitabilidade para 

arrendamento ou para venda; 

▪ Redução do preço médio (€/m2) dos imóveis 

transacionados; 

▪ Preços elevados dos edifícios devolutos e 

degradados no núcleo histórico;  

▪ Áreas urbanas degradadas, em particular nos 

núcleos históricos de Aljustrel e Messejana; 

▪ Bairros mineiro com necessidades de 

regeneração; 

▪ Existência de carências ao nível de alguns 

equipamentos e espaços públicos;  
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

Habitação e Urbanismo (cont.) 

▪  ▪ Degradação ao nível dos espaços e 

equipamentos públicos e abandono do edificado 

nos bairros periféricos/mineiros. 

▪ Mão de obra migrante com condições 

habitacionais precárias/indignas 

 

 

Oportunidades Ameaças 

Desenvolvimento tecnológico e alterações sociais 

▪ Novas tecnologias (teletrabalho, acesso 

internet, Rede 4G); 

▪ Alterações socioculturais; 

▪ Programa de deslocalização dos funcionários 

públicos; 

▪ Disponibilidade das novas gerações para se 

fixarem no interior; 

▪ Dinamismo empresarial insuficiente; 

▪ Reduzido poder económico per capita; 

▪ Baixo nível de escolaridade da maioria da 

população; 

 

Atratividade e Desenvolvimento Regional 

▪ Acessibilidades – Ligação à A2 a Lisboa e 

Algarve, Sines e Espanha 

▪ Custos de habitação significativamente mais 

baixos do que nos grandes centros urbanos; 

▪ Potencial de crescimento económico e de 

transformação da estrutura produtiva induzida 

pelo Projeto de Fins Múltiplos do Alqueva. 

Aumento do regadio 

▪ Aumento da rendibilidade e valor da 

agricultura no território 

▪ Possibilidade de desenvolvimento da fileira 

agroindustrial 

▪ Procura de produtos da mina de Aljustrel com 

tendência de aumento e de valorização 

económica 

▪ Aproveitamento turístico e económico da 

Albufeira do Roxo 

▪ Valorização turística do património mineiro 

▪ Ligação às origens da diáspora de Aljustrel 

▪ Desenvolvimento do aeroporto de Beja 

▪ Potencial de atração de unidade de 

investigação no domínio dos recursos 

geológicos e mineiros 

▪ Estrutura do povoamento urbano indutora de 

sustentabilidade ambiental 

▪ Crescente articulação estratégica e operacional 

entre as políticas setoriais e as políticas de 

natureza mais territorial 

▪ Custos crescentes de exploração mineira 

▪ Reduzido dinamismo da economia local; 

▪ Redes de comunicações de banda larga e de 

alto desempenho ainda limitadas;  

▪ Litoralização da procura turística em 

detrimento dos territórios mais interiores.  

▪ Agravamento da conjuntura económica 

internacional e nacional e respetivas 

consequências na capacidade de 

financiamento do Estado e das Autarquias 

Locais.  

▪ Manutenção da baixa natalidade e progressivo 

envelhecimento da população da região 
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Oportunidades Ameaças 

Meios de Financiamento 

▪ Programa 1º Direito; 

▪ Plano de Recuperação e Resiliência com 

atribuição de verbas significativas para a 

habitação; 

▪ Existência de novas possibilidades de 

financiamento de ações, designadamente no 

âmbito da inovação social e do 

empreendedorismo 

▪ Insuficiência de recursos financeiros da Câmara 

Municipal de Aljustrel face à dimensão dos 

desafios; 
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6. Resultados do Inquérito à população do Concelho de Aljustrel 

No âmbito do presente estudo foi realizado um inquérito às famílias residentes no Concelho de 

Aljustrel, tendo sido obtidas 147 respostas validadas. 

Este inquérito foi disponibilizado na página da Câmara Municipal de Aljustrel https://www.mun-

aljustrel.pt/menu/809/estrategia-local-habitacao e contou com o apoio dos Serviços da edilidade 

e das Juntas de Freguesia para o seu preenchimento. 

Respostas ao Inquérito por Freguesia 

 

 

Nesta primeira análise verifica-se que as Freguesias, que não da sede do Concelho, apresentam 

um número de respostas significativamente inferior ao esperado, pelo que se considera que 

poderá haver algumas famílias em situação de carência habitacional que não tiveram 

conhecimento deste inquérito. 

As famílias que responderam ao inquérito foram divididas em três grupos para análise de acordo 

com a solução de sua preferência: 

• Beneficiários Diretos – Aquisição, Auto-Construção ou Reabilitação de habitação própria; 

• Habitação Social – Renda controlada ou apoiada; 

• Indecisos – Famílias que consideram as duas hipóteses anteriores 

 

Beneficiários Diretos 

Ao nível dos Beneficiários Diretos identificaram-se 71 famílias, integrando um total de 182 

pessoas, que pretendem habitação própria, sendo que 21 desejam adquirir uma nova habitação, 

10 construir e 40 reabilitar. 
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Nº de Respostas 137 3 5 2 
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Solução Habitacional desejada 

 

Os constrangimentos reportados referem a insalubridade (35), a inadequação (20), a sobrelotação 

(13) e a precariedade (3). 

Tipologia de constrangimento 

 

Destas famílias 2 encontram-se em situação de Vulnerabilidade, 4 residem em Núcleos Precários 

e 5 em Núcleos Degradados. Todas estas famílias residem em zonas abrangidas pelas ARU’s do 

Concelho de Aljustrel. 

 Vulnerabilidade 
Núcleos 

precários 

Núcleos 

degradados 

Não me 

relaciono com 

nenhuma 

Sobrelotação 0 1 1 11 

Insalubridade 1 3 2 29 

Precariedade 1 0 0 2 

Inadequação 0 0 2 18 

No que se refere ao Rendimento Médio Mensal (RMM), apenas 12 famílias apresentam valores 

acima dos 2 IAS (857,8 Euros). 
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Tipologia de constrangimento/RMM 

 

 

Habitação Social 

Na análise efetuada às respostas ao inquérito das famílias que pretendem ver-lhes atribuída uma 

habitação social (68), 28 referiram o aspeto de Insalubridade, 20 de Sobrelotação, 13 de 

Precariedade e 7 de Inadequação. 

O número total de elementos destas 68 famílias é de 240 pessoas. 

Por outro lado, em termos de situação, a residência atual encontra-se inserida em Núcleos 

Degradados (22) ou em Núcleos Precários (12), sendo que 5 famílias referem Vulnerabilidade. 

 

 Tipologia de constrangimento/Situação onde está inserido 

  

0

5
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Até 0,5 IAS De 0,5 a 1 IAS De 1 IAS a
665Euros

De 666 Euros a
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Euros)

De 857,9 Euros
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(1.286,70 Euros)

Mais de 3 IAS
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Até 0,5 IAS De 0,5 a 1 IAS 
De 1 IAS a 

665 Euros 

De 666 Euros 

a 2 IAS (857,8 

Euros) 

De 857,9 

Euros a 3 IAS 

(1.286,70 

Euros) 

Mais de 3 IAS 

Sobrelotação 0 1 7 3 1 1 

Insalubridade 7 10 10 7 0 1 

Precariedade 0 0 1 0 1 1 

Inadequação 0 4 7 2 5 2 

 Vulnerabilidade 
Núcleos 

precários 

Núcleos 

degradados 

Não me 

relaciono com 

nenhuma 

Sobrelotação 1 3 1 15 

Insalubridade  5 14 9 

Precariedade 4 4 4 1 

Inadequação   3 4 
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Tipologia de constrangimento/Situação onde está inserido 

 

 

A totalidade das famílias apresenta um RMM inferior a 2 IAS. 

Tipologia de constrangimento/Rendimento Médio Mensal (RMM) 
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Indecisos 

Existem ainda 8 famílias (32 pessoas) que colocam as hipóteses de aquisição de habitação própria 

ou de habitação social. 

Estas famílias reportam casos de inadequação (5) e de insalubridade (3), sendo que duas residem 

em núcleos precários ou degradados. 

Em termos de rendimentos, 7 apresentam um RMM inferior ao salário mínimo, enquanto apenas 

uma refere valores entre 2 e 3 IAS. 

Tipologia de constrangimento/Rendimento Médio Mensal (RMM) 

 Até 0,5 IAS De 0,5 a 1 IAS 
De 1 IAS a 

665Euros 

De 666 Euros 

a 2 IAS (857,8 

Euros) 

De 857,9 

Euros a 3 IAS 

(1.286,70 

Euros) 

Sobrelotação      

Insalubridade 1 2    

Precariedade      

Inadequação  2 2  1 

 

 

 

 Tipologia de constrangimento/Rendimento Médio Mensal (RMM) 

 

Na nossa análise, considerámos que 7 destas famílias irão optar por habitação social e uma por 

aquisição ou reabilitação da sua própria habitação.  
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7. Estimativas de necessidades de habitação 

De acordo com os levantamentos efetuados, e em particular com as respostas obtidas no 

inquérito realizado, foram definidas soluções para os casos identificados de carência habitacional 

reportados pela Câmara Municipal de Aljustrel e pelas diversas instituições consultadas. 

No âmbito da Estratégia de Habitação a Implementar foram ainda quantificadas as necessidades 

emergentes que o Concelho enfrenta e para os quais se torna indispensável garantir respostas 

sociais que o mercado atual não fornece, nomeadamente em termos de arrendamento. 

Por outro lado, a necessidade de reabilitar e reanimar os núcleos históricos, em particular da Vila 

de Aljustrel e dos centros urbanos das aldeias, implica a fixação de novos residentes nessas zonas 

e a reconstrução e recuperação de edifícios devolutos, degradados e em ruína. 

 

7.1. Famílias em carência habitacional 

7.1.1. Pedidos de Habitação Social recebidos pela Câmara Municipal de 

Aljustrel 

Nos últimos cinco anos (2016-2020) foram recebidos 30 pedidos de habitação social por famílias 

carenciadas com necessidade de realojamento. 

7.1.2. Informação recolhida do inquérito 

Doo inquérito realizado resultou a identificação de 147 famílias que têm carências habitacionais, 

sendo que 725 pretendem apoio para a sua própria habitação e 75 espera obter acesso a uma 

habitação social. 

Destas famílias, 30 pertencem a comunidades desfavorecidas e 23 habitam nos bairros mineiros, 

enquanto outras 9 residem em bairro social. 

7.1.3. Outras estimativas 

No entanto não foram identificadas a totalidade de famílias nas Freguesias rurais, assim como as 

necessidades dos migrantes e das famílias de mineiros que não residem em Aljustrel por escassez 

de oferta de habitação com rendas acessíveis. 

Estima-se que neste momento, existam 25 famílias nestas condições. 

 

 

5 Considerando que um dos “indecisos” opta por esta solução e sete pela habitação social. 
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7.2. Fogos de habitação social da Câmara Municipal com necessidade de 

reabilitação 

A Câmara Municipal de Aljustrel dispõe de 23 fogos destinados a habitação social, e ainda 20 

alojamentos nos Bairros Mineiros, que apresentam problemas de inadequação e insalubridade, 

nomeadamente ao nível do isolamento térmico e de infiltrações, assim como de renovação das 

cozinhas e das casas de banho que se encontram muito deterioradas, não garantindo as 

condições de higiene e conforto requeridas. 

 

7.3. Áreas urbanas com necessidades de requalificação 

O Concelho de Aljustrel promoveu Planos de Regeneração Urbana na Vila e nas Aldeias, tendo 

sido identificadas diversas necessidades de requalificação ao nível dos edifícios e das 

acessibilidades, assim como de equipamento urbano, que se encontram identificadas nos diversos 

projetos, nomeadamente no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano em implementação. 

 

7.4. Novas famílias constituídas 

Nos dois últimos anos o número de casamentos realizados no Concelho de Aljustrel cresceu 

significativamente, alcançado os 26 em 2019. 

Como é evidenciado no inquérito, muitos destes jovens casais terão dificuldades em encontrar 

uma residência adequada pois o mercado apresenta uma oferta limitada e preços relativamente 

elevados para as possibilidades das novas famílias. 

A nossa estimativa aponta para cerca de 20% a 25% de casais com dificuldade de obter uma 

habitação condigna a um preço que possam assumir. 

Número de Casamentos celebrados no Concelho de Aljustrel 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

26 23 9 9 12 3 6 7 19 

Fonte: INE, Casamentos 

Como resposta a esta necessidade, será de prever a dinamização da oferta através da 

disponibilização de alojamentos para as novas famílias a renda controlada de cerca de 6 

habitações por ano. 

 

7.5. Novos residentes 

De acordo com as projeções, o saldo migratório para o Alentejo terá uma tendência fortemente 

positiva na próxima década, invertendo a situação que se vinha observando há mais de meio 

século. 
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A capacidade de resposta e de atração destes novos residentes será determinante para o 

desenvolvimento económico e social dos territórios. 

Nesse sentido Aljustrel deverá desenhar políticas de atração e de fixação de novos residentes que 

contribuam para a vitalidade da Vila e do concelho, garantindo uma fração importante destes 

migrantes. 

No cenário mais elevado, estimam-se em mais de 34.000 os novos residentes, sendo que no 

cenário médio esse número é de 23.737. 

O objetivo do Concelho de Aljustrel deveria ser o de conseguir fixar entre 1% e 2% destes novos 

residentes, ou seja, entre 60 e 90 novos habitantes por ano. Tendo em consideração que um fator 

decisivo será disponibilidade de habitação, a existência de uma política específica nessa área para 

este grupo deverá ser uma prioridade estratégica da Câmara Municipal de Aljustrel. 

7.5.1. Famílias de mineiros 

Por outro lado, muitos dos trabalhadores das Minas de Aljustrel e das empresas associadas a esse 

cluster industrial não são residentes em Aljustrel, mantendo as suas famílias noutros locais, devido 

à inexistência de oferta de habitação a custos acessíveis no Concelho. Estima-se que cerca de 20% 

das famílias de mineiros encarariam essa mudança nos próximos anos (cerca de 140). 

7.5.2. Famílias de trabalhadores rurais 

Na perspetiva do aumento da área de rega do Alqueva, o desenvolvimento da agricultura na 

região e em particular no Concelho de Aljustrel, deverá manter e desenvolver a tendência de 

crescimento do valor acrescentado bruto e do número de trabalhadores. 

Esta mão de obra será, muito provavelmente, maioritariamente de emigrantes para os quais o 

Município de Aljustrel tem de garantir condições condignas de habitação e de vida, 

proporcionando a sua integração na sociedade local. 

Nesse sentido a necessidade de, nos próximos anos, disponibilizar alojamentos em condições 

dignas a estes trabalhadores é um objetivo da Câmara Municipal de Aljustrel. 

7.5.3. Retorno às origens de estudantes, profissionais e reformados 

Durante muitos anos, a maioria dos jovens do Concelho de Aljustrel foi abandonando a região à 

procura de melhores desafios profissionais e de perspetivas de desenvolvimento que não 

encontravam na sua Vila. 

As novas realidades tecnológicas e de mobilidade, criam oportunidades que muitos destes jovens 

estudantes e profissionais, com ligações fortes a Aljustrel, poderão vira equacionar, 

perspetivando-se a possibilidade de aqui fixarem residência, caso a oportunidade surja. 
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Por outro lado, os aspetos como a segurança e a qualidade de vida têm vindo a motivar muitas 

pessoas oriundas de áreas do interior a regressar às suas origens no âmbito da sua reforma, ou 

de continuidade da sua carreira profissional em regime de teletrabalho. 

Este é o grupo com maior probabilidade de contribuir para a renovação da população do 

Concelho devido à ligação à região e á existência de elementos que facilitam a sua integração, 

nomeadamente casa de família ou própria. 

Este grupo estará muito provavelmente interessado em recuperar e requalificar o seu património 

ou em adquirir uma casa para recuperar. No entanto, devem existir alguns extratos que poderiam 

achar atrativa a existência de casa para arrendar com rendas competitivas face a outras 

localizações. 

Neste contexto, a existência de programas de apoio à aquisição, reconstrução e reabilitação de 

habitações nos centros dos núcleos urbanos poderá constituir uma resposta adequada a estas 

pessoas. 

7.5.4. Funcionários em teletrabalho 

Os recentes incentivos à mobilidade dos funcionários públicos para o interior (em teletrabalho) 

constitui um elemento-chave cerca de 60em todo o processo de revitalização de vastas zonas do 

território nacional que vinham assistindo a um despovoamento progressivo muito preocupante. 

Será de esperar que estes trabalhadores escolham, na sua maioria, locais a que tenham ligações 

pessoais ou familiares. No entanto, a disponibilidade de infraestruturas, de vida comunitária e de 

boas redes de comunicações, serão fatores decisivos para uma escolha de local de residência. 

Nesse sentido Aljustrel poderá atrair muitos novos residentes com ligações ao Alentejo, para os 

quais consiga disponibilizar as infraestruturas e redes de comunicação mais adequadas às suas 

necessidades pessoais e profissionais. 

 

7.6. Trabalhadores especializados 

A necessidade de recurso a mão de obra altamente especializada em sectores como o Ensino, a 

Saúde ou a Justiça, por exemplo, visto não haver oferta suficiente no Concelho, tal como em todo 

o interior do país, e a sua fixação na região, depende de forma muito relevante das condições de 

vida oferecidas, nomeadamente do acesso a habitações condignas e a custos não especulativos. 

A disponibilização destes alojamentos em condições favoráveis possibilita a atração dos 

profissionais altamente especializados que são indispensáveis ao desenvolvimento e qualidade 

de vida das populações, criando incentivos à sua fixação. 

Nesse sentido a Câmara Municipal de Aljustrel pretende levar a efeito um programa especial de 

“Residências de Função” para atribuir a esses profissionais que venham a desenvolver a sua 

atividade no Concelho. 
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7.7. Vítimas de violência doméstica 

No Concelho de Aljustrel foram identificadas 14 novas situações de violência doméstica em 2019 

e, em 2020, esse número atingiu os 19 casos. 

No ano de 2020 eram acompanhadas pelo Gabinete VERA – Estrutura de Atendimento a 

Vítimas de Violência Doméstica um total de 28 situações. 

Na sua estratégia de abordagem desta situação social, a Câmara Municipal de Aljustrel irá 

reabilitar um antigo edifício da CP para alojamento temporário de emergência das vítimas desta 

violência, com um total de 6 alojamentos. 

Adicionalmente a Câmara Municipal de Aljustrel pretende providenciar habitações para estas 

famílias, estimando a necessidade em 14 habitações da tipologia T2 e T3.  
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8. Eixos Estratégicos de desenvolvimento 

8.1. Plano de Ação do Concelho de Aljustrel - Agenda 21 Local para o 

Desenvolvimento Sustentável 

A Camara Municipal de Aljustrel definiu em 2013 um Plano de Ação que estruturou e estrutura a 

política de desenvolvimento sustentável do Concelho, integrando diversas orientações de grande 

relevo para a definição da Estratégia Local de Habitação. 

Nesse sentido, e de modo a enquadrar a discussão e elaboração da ELH de Aljustrel, identificamos 

os aspetos que devem integrar a reflexão estratégica que se pretende implementar. 

8.1.1. Programa para a dinamização e qualidade de vida da população – 

fixação & atração 

O objetivo específico deste Programa autónomo visa imprimir e promover intervenções 

voluntaristas que travem a sangria demográfica e iniciem uma retoma do crescimento da 

População Concelhia, enquanto fator de animação e melhoria da qualidade de vida em todos os 

Locais do Território do Concelho, no quadro de processos abrangentes da Região Alentejo e Baixo 

Alentejo, que vivem situações similares.        

Este objetivo estratégico deve conjugar 3 desafios, a saber: 

▪ Aumentar a Taxa de Natalidade; 

▪ Melhorara “taxa de retenção” de crianças e jovens às suas Terras, mesmo que a médio/ 

longo prazo; 

▪ Melhorar e aumentar a chegada de Quadros e Empresários, com suas famílias, ao 

Concelho.  

Neste domínio, entre outras ações, foi definida a intervenção na oferta habitacional como 

fundamental, devendo “criar condições para que a oferta e a procura existente e potencial quanto 

a habitações, de diversas características, funcione de forma a gerar resultados positivos aos 

proprietários-senhorios e responda à necessidade de pessoas e famílias já residentes no Concelho, 

mas em situações não satisfatórias, bem como, de residentes no exterior mas com interesse por nele 

habitarem, uns e outros, com valores nunca superiores à média praticada no País.” 

Neste contexto, foram definidas ações a empreender que incluíam: 

▪ Identificar e caracterizar bloqueios existentes quanto a necessidades habitacionais e a 

prédios não habitados; 

▪ Identificar e analisar situações análogas e tipos de respostas projetadas e/ou 

concretizadas; 

▪ Equacionar uma campanha de comunicação pública motivadora da resolução dos 

bloqueios, existentes.  
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A necessidade de reforçar a coesão territorial, nomeadamente integrando cerca de uma dezena 

de localidades e as 4 Freguesias, é também assumida neste Plano. 

8.1.2. Plano de Marketing Territorial 

O Plano de Marketing Territorial pretende reforçar a atração e captação de empreendedores e 

capitais “externos”, bem como, reforçar os fatores que transformem o Concelho, num Território 

atraente para se residir e viver, particularmente com Cidadãos/ãs com qualificações relevantes e 

com uma cultura de iniciativa e participação. 

O Plano deve integrar-se no Plano de Marketing Regional, que potenciará as muitas características 

e identidades comuns na Região, ressaltando o território do sul do Baixo Alentejo, concentrando-

se nas especificidades e características únicas do “território e gentes” que fazem e fizeram o 

Concelho de Aljustrel, designadamente as características diferenciadoras que constituem mais-

valias na atração de pessoas e capitais já identificadas de forma genérica –património e atividade 

mineira, centralidade geográfica, diversidade paisagística e urbanística e potencial qualidade de 

vida.   

8.1.3. Infraestruturas para o Desenvolvimento Económico 

O Concelho possui as infraestruturas adequadas de incentivo e apoio às atividades empresariais, 

tendo sido prevista a criação de novos equipamentos e a requalificação de outros, 

designadamente: 

▪ A criação e dinamização das zonas de atividades económicas em Ervidel e S. João de 

Negrilhos  

▪ Parque de novas tecnologias,  

▪ Entreposto Comercial de Rio de Moinhos 

▪ Ampliação e Requalificação do Pólo Industrial de Aljustrel 

▪ Centro de Negócios de Aljustrel 

▪ Centro Municipal de Acolhimento de Microempresas (CMAME) 

▪ Potenciação de novas atividades/organizações no Parque de Exposições e Feiras, de 

forma a dar-lhe vida permanente, 

▪  Plena utilização e aproveitamento da Zona de Atividades Económicas de Messejana.   

A integração de Aljustrel na Rota da Estrada Nacional 2 (EN2) constitui uma oportunidade de 

desenvolvimento turístico e de visibilidade do Concelho que poderá potenciar diversas atividades 

económicas, o investimento e o emprego. 
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9. Implementação da estratégia 

9.1. Introdução 

A globalização e crescente competição entre os territórios, sejam cidades, regiões ou países, assim 

como uma maior e melhor informação disponível e um nível de exigência cada vez mais apurado 

dos diferentes públicos colocam novos desafios e, também, novas oportunidades às quais é 

necessário dar uma resposta adequada e compreensiva. 

Os territórios necessitam de, periodicamente, desenvolver um processo de reforma estrutural do 

ponto de vista social, económico e cultural, com implicações sobre todas as atividades e 

investimentos concelhios, intermunicipais e regionais, de modo a promover a sua atratividade, 

diferenciação e competitividade económica e social de forma a garantir as melhores condições 

de vida para os seus cidadãos, a sustentabilidade das políticas públicas, assim como do emprego 

e da criação de riqueza. 

 

A concretização desse processo terá de se basear num conjunto de atitudes, ações e 

investimentos que permitam o seu reposicionamento, de forma integrada e harmoniosa, 

contribuindo para a valorização das suas gentes, preservando os seus valores e a sua qualidade 

de vida. 

O potencial da cidade/território aumentar a sua atratividade depende de ativos intangíveis que 

devem ser controlados e geridos de modo a maximizar os seus impactos. Um dos modelos mais 

interessantes integra os conceitos, as competências e as conexões (3 C’s) como elementos 

fundamentais da atratividade territorial. 
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A Estratégia Local de Habitação deve ser, assim, considerada como um instrumento 

programático de caráter estratégico e de âmbito municipal, que deve estar articulado com o 

Plano Diretor Municipal e restantes instrumentos de gestão territorial, com as estratégias 

aprovadas ou previstas para as Áreas de Reabilitação Urbana e com os demais planos territoriais 

ou especiais de desenvolvimento, sustentabilidade e atratividade do Município. 

Importa, assim, estruturar um quadro coerente de ações e medidas que sustentem a 

realização desta estratégia, a médio e longo prazo, onde os diversos agentes económicos e 

sociais, quer de natureza pública, quer privada, se reconheçam enquanto participantes 

ativos. 

 

9.2. Enquadramento global da Estratégia Local de Habitação 

9.2.1. Envolvente nacional, regional e local 

A Assembleia da República aprovou em 2019 a Lei de Bases da Habitação que define que “Todos 

têm direito à habitação, para si e para a sua família, independentemente da ascendência ou 

origem étnica, sexo, língua, território de origem, nacionalidade, religião, crença, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, género, orientação sexual, idade, 

deficiência ou condição de saúde.” 

Nesse âmbito, define que o Estado é o garante do direito à habitação, devendo programar e 

executar uma política de habitação integrada nos instrumentos de gestão territorial devendo as 

políticas públicas seguir os seguintes princípios: 

a) Universalidade do direito a uma habitação condigna para todos os indivíduos e suas 

famílias; 

b) Igualdade de oportunidades e coesão territorial, com medidas de discriminação positiva 

quando necessárias; 

c) Sustentabilidade social, económica e ambiental, promovendo a melhor utilização e 

reutilização dos recursos disponíveis; 

d) Descentralização administrativa, subsidiariedade e cooperação, reforçando uma 

abordagem de proximidade; 

e) Transparência dos procedimentos públicos; 

f) Participação dos cidadãos e apoio das iniciativas das comunidades locais e das 

populações. 

O Governo de Portugal através do IHRU criou um programa de apoio à efetivação de uma política 

de habitação (o 1º Direito) que, de uma forma descentralizada, promove a definição de estratégias 

locais e planos de ação visando a resolução das situações de carência habitacional que se 

verificam no território nacional. 

Este programa constitui uma oportunidade e um desafio para os municípios responderem aos 

problemas e dificuldades que se verificam no âmbito da habitação ao nível do concelho, mas 
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também incentiva a criação de respostas para a requalificação do tecido residencial e urbano e, 

em particular, para as estratégias de desenvolvimento económico, cultural e social a implementar 

nos próximos anos. 

Numa fase de grande transformação do trabalho e de evolução tecnológica, assim como de novos 

estilos de vida, verifica-se um significativo aumento das migrações (temporárias ou mais 

prolongadas). Sendo o Alentejo uma das regiões em que se prevê um saldo muito positivo em 

termos de crescimento da população residente durante a presente década, as estratégias de 

atração, nomeadamente através da oferta de condições de vida de qualidade, serão decisivas para 

o processo de afirmação das sedes de Concelho nos próximos anos. 

No caso específico do Concelho de Aljustrel em que se tem vindo a verificar um esvaziamento 

dos centros urbanos e uma diminuição da população, este Programa permite desenvolver com 

maior rapidez e eficácia as políticas de atratividade de pessoas e empresas, de renovação dos 

núcleos histórico e de reforço da centralidade da Vila na região. 

 

9.2.2. Ambição e objetivos 

A Estratégia Local de Habitação de Aljustrel tem como ambição contribuir de forma decisiva para 

tornar o Concelho numa referência em termos de modelo social de habitação. 

Para alcançar esse desígnio foram estabelecidos três objetivos estratégicos: 

I. Garantir uma habitação condigna para todos 

II. Promover a integração e o dinamismo social e cultural 

III. Qualificar e valorizar o espaço urbano 

9.2.3. Posicionamento a alcançar 

O Concelho de Aljustrel pretende com a implementação da Estratégia Local de Habitação definir 

soluções para famílias carenciadas ou com rendimentos insuficientes, para os movimentos de 

migração, para primeira habitação dos jovens, para residências artísticas, científicas e de 

estudantes, assim como casa de função, recuperando e regenerando os imóveis devolutos e 

abandonados nomeadamente nos centros históricos da Vila e das Aldeias. 

 

9.3. Parceria para a implementação 

A implementação da Estratégia Local de Habitação deve ser um processo de envolvimento 

comunitário, integrando todos os atores públicos e privados que intervêm no território, numa 

perspetiva de complementaridade e de sinergia. 

Devem integrar esta parceria as seguintes entidades e segmentos: 

▪ Câmara Municipal de Aljustrel 
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▪ Estado - IHRU 

▪ Juntas de Freguesia 

▪ IPSS’s 

▪ Atores empresariais, sociais e culturais 

▪ Investidores 

▪ Proprietários 

▪ Residentes 

 

9.4. Modelo estratégico 

A estratégia a implementar deve ser estruturada em eixos de atuação que compreendam não só 

os aspetos sociais, mas também do mercado, abrindo espaço à intervenção dos proprietários e 

dos investidores e alargando a esfera de influência a toda a comunidade, incluindo os aspetos 

sociais, económicos e culturais que contribuem para a afirmação, identidade e satisfação das 

necessidades de toda a população. 

O modelo estratégico compreende quatro áreas estratégicas de intervenção, de acordo com os 

promotores e a orientação mais social ou para o mercado. 
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10. Implementação da estratégia 

Visão 

Implementar uma política social de habitação integradora e diferenciada 

Objetivos 

I. Garantir uma habitação condigna para todos 

II. Promover a integração e o dinamismo social e cultural 

III. Qualificar e valorizar o espaço urbano 

Definição estratégica 

Integração social das diversas comunidades em centros urbanos revitalizados, com a 

implementação de uma política social de habitação abrangente e com soluções diferenciadas 

para cada problema específico. 

Estratégia Global 

Intervir no sector da habitação com soluções diferenciadas e inovadoras que respondam 

aos desafios de desenvolvimento do Concelho 

Eixos de atuação 

1. Resposta abrangente às carências habitacionais das populações mais desfavorecidas 

2. Promover a reabilitação do parque habitacional nas áreas urbanas mais degradadas 

3. Atrair e fixar residentes nos núcleos urbanos da Vila e das aldeias 

4. Animar e recuperar a centralidade dos núcleos históricos 

  



Estratégia Local de Habitação do Concelho de Aljustrel 

 

       Página 72 de 84 

10.1. Medidas a implementar 

1. Resposta abrangente às carências habitacionais das populações mais desfavorecidas 

1.1. Requalificação de fogos de habitação social de Aljustrel com problemas de 

insalubridade; 

1.2. Realojamento das famílias com carências habitacionais e financeiras em alojamentos 

com renda apoiada ou acessível; 

2. Promover a reabilitação do parque habitacional nas áreas urbanas mais degradadas 

2.1. Requalificação pelos proprietários de habitações  

2.2. Autoconstrução de habitações  

2.3. Aquisição de habitações  

3. Atrair e fixar residentes nos núcleos urbanos da Vila e das aldeias 

3.1. Aquisição de fogos pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia para 

reabilitação e arrendamento apoiado ou acessível; 

3.2. Reabilitação de fogos e edifícios devolutos, degradados e em ruína para habitação 

de renda acessível; 

4. Animar e recuperar a centralidade dos núcleos históricos 

4.1.  Aquisição e recuperação do edificado por novos residentes nos núcleos históricos 

(Aljustrel, Ervidel, Messejana, Montes Velhos e Rio de Moinhos); 

4.2. Requalificação do espaço urbano; 

4.3. Atrair novas atividades económicas e culturais para os centros urbanos. 
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11. Enquadramento da Estratégia Local de Habitação de Aljustrel nos 

princípios do Programa 1º Direito 

11.1. Diagnóstico das Carências Habitacionais 

No âmbito do presente estudo foram identificadas um total de 206 famílias que apresentavam 

carências habitacionais no Concelho de Aljustrel. 

Destas, 21 habitam fogos de habitação social da Câmara Municipal de Aljustrel (21), 20 residem 

em fogos dos Bairros Mineiros propriedade da Câmara Municipal de Aljustrel, 6 do Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social e 14 residem em alojamentos disponibilizados pelas IPSS 

do Concelho, apresentando, com graus diferenciados de intervenção, com necessidades de 

reabilitação face à sua antiguidade e degradação. 

A reabilitação, aquisição e autoconstrução de habitação própria foi a solução indicada por 38 

destas famílias, que irão apresentar candidatura autónoma a apoio do IHRU. 

Por outro lado, foi considerado que no caso de 18 destas famílias, a responsabilidade da 

reabilitação é do senhorio e 17 outras apresentam carências financeiras que devem ser objeto de 

outro tipo de solução do âmbito social. 

No âmbito dos Concursos de Atribuição de habitação da Câmara Municipal de Aljustrel, foram 

identificados nos últimos anos 30 casos de famílias com incapacidade financeira para garantir 

estabilidade e uma habitação condigna, estimando-se que outras 25 não tenham sido incluídas 

nas respostas recolhidas no âmbito do inquérito, que referenciou mais 75 agregados com 

problemas de acesso à habitação. Da análise efetuada, com a eliminação de duplicações de dados 

obtidos das diversas fontes foram assinalados 70 casos de famílias com carências habitacionais 

que precisam de uma habitação social (para além das que já se encontram alojadas em fogos 

deste tipo da Câmara Municipal (41), do IGFSS (6) e das IPSS’s e Misericórdias (14). 

Considera-se que cerca de 50% dos casos em acompanhamento por situações de violência 

doméstica, necessitem de apoio em termos de alojamento. 

 

11.1.1. Análise de enquadramento das famílias e habitações no Programa 1º 

Direito 

As famílias em carência habitacional que são enquadráveis no Programa 1º Direito incluem as 

seguintes situações: 

▪ Inadequação - Incompatibilidade do fogo com pessoas nele residentes 

▪ Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de habitabilidade ou sem segurança 

estrutural 

▪ Precariedade - Situações de violência doméstica, insolvência e pessoas sem abrigo 

▪ Sobrelotação - Habitação insuficiente para a composição do agregado 

Nesse sentido foram analisadas as respostas ao inquérito às famílias e os fogos propriedade da 

Câmara Municipal de Aljustrel de forma a apurar as situações enquadráveis no âmbito do 

Programa 1º Direito. 
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As situações identificadas foram as seguintes: 

 

Habitação Social do Concelho de Aljustrel 

Câmara Municipal de Aljustrel 

A Câmara Municipal de Aljustrel detém 23 fogos localizados em edifícios destinados a habitação 

social onde residem 21 famílias carenciadas. 

Além destes fogos, a Câmara Municipal de Aljustrel é proprietária de 20 fogos localizados nos 

diversos Bairros Mineiros que estão ocupadas por vinte famílias. 

Estes fogos apresentam elevados índices de degradação e de inadequação às famílias que aí 

residem, sendo necessária a sua reabilitação. 

Habitação Social 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

21 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
42 

 

Bairros Mineiros 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

20 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
37 

 

IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

O IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social dispõe de seis fogos, arrendados, que 

apresentam problemas de insalubridade pelo que necessitam de uma intervenção de reabilitação. 

IPSS 

Diversas Instituições Privadas de Solidariedade Social do Concelho de Aljustrel dispõem de 

habitações que arrendam em regime social a famílias carenciadas, tendo sido identificadas as 

seguintes: 

▪ Santa Casa Misericórdia de Aljustrel    2 fogos 

▪ Cocaria        4 fogos 

▪ Associação de Solidariedade de São João de Negrilhos  3 fogos 

▪ Misericórdia de Messejana     5 fogos 

Nestes fogos residem 14 famílias com um total de 23 elementos. 

 



Estratégia Local de Habitação do Concelho de Aljustrel 

 

       Página 75 de 84 

Comunidades Desfavorecidas 

Existem dois núcleos principais de comunidades desfavorecidas no Concelho de Aljustrel que 

residem em habitações muito degradadas e com condições muito deficientes de salubridade, 

englobando um total de 31 famílias, 23 residentes no Bairro do Santinho e 8 no Monte da Gaia. 

Bairro do Santinho 

Nº De 
Famílias 

Carência Situação Nº De Pessoas 

4 
Inadequação - Incompatibilidade do 
fogo com pessoas nele residentes 

Núcleos degradados 22 

16 
Insalubridade e insegurança - Fogo 
sem condições de habitabilidade ou 

sem segurança estrutural 
Núcleos degradados 69 

2 
Precariedade - Situações de violência 
doméstica, insolvência e pessoas sem 

abrigo 
Núcleos degradados 12 

1 
Sobrelotação - Habitação insuficiente 

para a composição do agregado 
Núcleos degradados 6 

 

Monte da Gaia 

Nº De 
Famílias 

Carência Situação Nº De Pessoas 

2 
Insalubridade e insegurança - Fogo 
sem condições de habitabilidade ou 

sem segurança estrutural 

Núcleos degradados 
4 

4 
Precariedade - Situações de violência 
doméstica, insolvência e pessoas sem 

abrigo 

Núcleos degradados 
16 

2 
Sobrelotação - Habitação insuficiente 

para a composição do agregado 
Núcleos degradados 

9 

 

Residentes nas Áreas de Regeneração Urbana e Bairro da Cruz Vermelha e Bairros Mineiros 

A informação recolhida indica um total de 76 famílias e 200 pessoas em situação de carência 

habitacional em fogos que não são da sua propriedade, alguns em arrendamento, outros em 

alojamento por favor ou em casa de familiares. 

De acordo com a análise efetuada, um total de 35 destas situações implicam uma intervenção do 

proprietário da habitação (senhorio) na resolução das condições habitacionais indignas, 

designadamente ao nível da insalubridade (18 casos) e outros de carácter social (17 casos). 

Áreas de Regeneração Urbana 

Nº De 
Famílias 

Carência Situação Nº De Pessoas 

18 
Sobrelotação - Habitação insuficiente 

para a composição do agregado, 
Insalubridade e insegurança - Fogo 

 46 
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sem condições de habitabilidade ou 
sem segurança estrutural 

6 
Precariedade - Situações de violência 
doméstica, insolvência e pessoas sem 

abrigo 
Núcleos degradados 18 

1 
Precariedade - Situações de violência 
doméstica, insolvência e pessoas sem 

abrigo 
 3 

13* 
Precariedade - Situações de violência 
doméstica, insolvência e pessoas sem 

abrigo 

Em situação de 
carência financeira 

34 

1 
Inadequação - Incompatibilidade do 
fogo com pessoas nele residentes 

 3 

1 
Insalubridade e insegurança - Fogo 
sem condições de habitabilidade ou 

sem segurança estrutural 

Vulnerabilidade  
 

1 

5 
Insalubridade e insegurança - Fogo 
sem condições de habitabilidade ou 

sem segurança estrutural 
Núcleos degradados   12 

12* 
Insalubridade e insegurança - Fogo 
sem condições de habitabilidade ou 

sem segurança estrutural 
 32 

(*) Intervenções de responsabilidade do senhorio e de instituições de apoio social 

Bairros Mineiros 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

2 
Inadequação - Incompatibilidade do fogo com pessoas 

nele residentes 
3 

4* 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
7 

4* 
Precariedade - Situações de violência doméstica, 

insolvência e pessoas sem abrigo 
8 

5 
Sobrelotação - Habitação insuficiente para a 

composição do agregado 
24 

(*) Intervenções de responsabilidade do senhorio e de instituições de apoio social 

Bairro da Cruz Vermelha 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

1 
Inadequação - Incompatibilidade do fogo com pessoas 

nele residentes 
2 

2* 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
4 

1 
Sobrelotação - Habitação insuficiente para a 

composição do agregado 
3 

(*) Intervenções de responsabilidade do senhorio e de instituições de apoio social 

 

Bairros Sociais - Beneficiários Diretos 

O Bairro da Cruz Vermelha e os bairros mineiros apresentam habitações com deficientes 

condições de habitabilidade, apresentando por vezes problemas de inadequação e também de 

sobrelotação. 
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Muitas das famílias que adquiriram as habitações em condições vantajosas, não tiveram 

oportunidade para as reabilitar, pelo que neste momento apresentam diversos problemas, 

fundamentalmente ao nível do isolamento e também problemas de inadequação face à idade 

avançada dos seus residentes. 

A possibilidade de reabilitar as suas habitações é uma opção que diversas famílias desejariam 

concretizar, pelo que o apoio do 1ª Direito representa uma possibilidade de financiamento para 

a execução das obras indispensáveis. 

 

Bairro da Cruz Vermelha 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

3 
Inadequação - Incompatibilidade do fogo com pessoas 

nele residentes 
6 

7 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
15 

1 
Sobrelotação - Habitação insuficiente para a 

composição do agregado 
3 

 

Bairros Mineiros 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

3 
Inadequação - Incompatibilidade do fogo com pessoas 

nele residentes 
15 

3 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
7 

2 
Sobrelotação - Habitação insuficiente para a 

composição do agregado 
12 

 

Áreas de Regeneração Urbana - Beneficiários Diretos 

Nas Áreas de Regeneração Urbana do Concelho de Aljustrel foram identificadas 19 intenções de 

reabilitação das habitações, envolvendo um total de 56 pessoas. 

Nº De Famílias Carência Nº De Pessoas 

18 
Insalubridade e insegurança - Fogo sem condições de 

habitabilidade ou sem segurança estrutural 
45 

1 
Sobrelotação - Habitação insuficiente para a 

composição do agregado 
11 

 

 

11.1.2. Alojamento temporário para vítimas de Violência Doméstica 

A Câmara Municipal de Aljustrel irá reabilitar um antigo edifício da CP para alojamento temporário 

de emergência das vítimas desta violência, com um total de 6 alojamentos. 
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11.2. Necessidades Futuras 

Nos próximos anos estima-se uma necessidade de cerca de 150 a 250 novas respostas para novas 

famílias constituídas e para novos residentes envolvendo um conjunto diversificado de soluções 

que poderão incluir: 

▪ Autoconstrução 

▪ Reabilitação de habitação própria 

▪ Aquisição e reabilitação de habitação própria em áreas de regeneração urbana 

▪ Arrendamento de habitação social 

Estas situações não estão ainda identificadas e serão avaliadas no futuro, podendo vir a constituir 

um aditamento ao Contrato Programa a celebrar com o IHRU. 

 

11.3. Identificação de Prioridades 

A Câmara Municipal de Aljustrel estabeleceu um conjunto de prioridades de âmbito geral, 

podendo, no entanto, acomodar situações de urgência que, entretanto, se venham a verificar 

como, nomeadamente casos de violência doméstica ou famílias sem abrigo que venham a ser 

identificadas. 

As prioridades definidas pela Câmara Municipal de Aljustrel estão estruturadas de acordo com a 

tipologia mais geral das situações de carência habitacional das famílias como indicado de seguida: 

1. Famílias em situação de vulnerabilidade; 

2. Problemas graves de insalubridade e insegurança relativamente a inquilinos da Habitação 

Social da Câmara Municipal de Aljustrel; 

3. Situações precariedade com risco de perda de habitação; 

4. Famílias em habitações de elevada insalubridade e de elevado risco para a segurança das 

pessoas em núcleos degradados; 

5. Famílias em situações de sobrelotação e insalubridade; 

6. Agregados em fogos habitação social com deficiências em termos de insalubridade; 

7. Famílias em situação habitacional precária. 

Adicionalmente, serão consideradas como de maior prioridade, para além das situações já 

referidas de violência doméstica e de famílias sem abrigo, as famílias que integrem deficientes 

e/ou idosos com limitações significativas, as famílias mais numerosas e as famílias monoparentais 

com filhos menores. 

 

11.4. Soluções habitacionais a desenvolver 

A estratégia definida pelo Município de Aljustrel engloba a reabilitação do edificado propriedade 

da edilidade, na construção de habitações e na aquisição e reabilitação de edifícios desocupados 

e degradados nos centros urbanos, valorizando os núcleos urbanos da Vila e das Freguesias, 

renovando e dinamizando a sua centralidade e vida económica, cultural e social. 
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A existência de um número ainda significativo de habitações devolutas, degradadas e em ruína 

nos centros urbanos exige uma resposta concertada da autarquia e de todos os seus parceiros 

públicos, associativos e privados no sentido de recuperar o património existente. 

As soluções preconizadas incluem: 

▪ Reabilitação das habitações sociais da Câmara Municipal, e das Instituições de 

Solidariedade Social arrendadas; 

▪ Reabilitação de fogos de habitação social vagos para atribuição a famílias carenciadas; 

▪ Construção de habitação social; 

▪ Reabilitação de fogos de vagos nos centros urbanos para atribuição a famílias carenciadas 

(atuais e futuras); 

▪ Promoção da recuperação e reabilitação de fogos arrendados, devolutos, degradados 

e/ou em ruína para arrendamento apoiado. 

▪ Aquisição e reabilitação de fogos abandonados e em estado de ruína, de degradação ou 

inacabados 

No sentido de garantir soluções adequadas e no prazo indicado (até final de 2025) para garantir 

uma habitação condigna a todas as famílias carenciadas, a Câmara Municipal de Aljustrel estima 

vir a adquirir as habitações necessárias (em estado de degradação e em ruína, assim como outras 

devolutas) nos núcleos urbanos para reabilitação assim como de terrenos de construção para a 

edificação de habitação social para atribuição em regime de renda apoiada. 

 

11.5. Programação das soluções habitacionais 

As soluções habitacionais compreendem as ações: 

1.      Resposta abrangente às carências habitacionais das populações mais desfavorecidas 

1.1.    Realojamento das famílias com carências habitacionais e financeiras em 

alojamentos com renda apoiada ou acessível; 

1.2.    Requalificação de fogos de habitação social de Aljustrel com problemas de 

insalubridade; 

2.      Promover a reabilitação do parque habitacional nas áreas urbanas mais degradadas 

2.2.   Requalificação pelos proprietários de habitações arrendadas a famílias 

carenciadas ou para colocação no mercado a renda acessível 

3.      Atrair e fixar residentes nos núcleos urbanos da Vila e das aldeias 

3.1.    Aquisição de fogos pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia para 

reabilitação e arrendamento apoiado ou acessível; 

3.2.    Reabilitação de fogos e edifícios devolutos, degradados e em ruína para 

habitação de renda acessível; 

4.      Animar e recuperar a centralidade dos núcleos históricos 

4.1.    Aquisição e recuperação do edificado por novos residentes nos núcleos 

históricos; 

4.2   Recuperação pelos proprietários de habitações em áreas degradadas do 

Concelho de Aljustrel  
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Estas ações desenrolam-se desde o último trimestre de 2021 até ao último trimestre de 2025, com 

incidência especial nos anos de 2022 a 2025 onde se prevê que a maioria das obras seja 

executada, de modo a dar soluções às famílias carenciadas. 

A concretização de soluções habitacionais será implementada logo que existam habitações 

disponíveis, nomeadamente em termos de fogos de habitação social da Câmara Municipal de 

Aljustrel ou por esta arrendados. 

No planeamento incluído neste paragrafo, apenas as ações incluídas no Programa 1º Direito se 

encontram indicadas. As fichas globais previstas no âmbito da Estratégia Local de Habitação de 

Aljustrel estão disponíveis na sua totalidade no ANEXO I a este Relatório. 

 

 

11.6. Ordem de prioridade das soluções habitacionais a promover 

A prioridade da Câmara Municipal de Aljustrel é a resposta o mais célere possível das carências 

habitacionais atuais de maior impacto social. 

Nesse sentido a intervenção em 43 habitações sociais muito degradadas, a construção de 62 

fogos já com planeamento e preparação desenvolvidos pela Câmara Municipal de Aljustrel e a 

aquisição e reabilitação de 8 habitações, assim como a reabilitação de habitações do IGFSS, IPSS’s 

e Misericórdias (20) permitem responder às necessidades de 133 famílias em condições 

habitacionais indignas até ao final de 2023. 

No entanto a disponibilidade de fogos para arrendamento é limitada, a Câmara irá construir mais 

30 fogos de habitação social e adquirir reabilitar 12 edifícios nos núcleos urbanos da Vila de 

Aljustrel e das aldeias de forma a responder às necessidades imediatas de alojamento no 

Concelho. 

Numa outra fase, a Câmara Municipal de Aljustrel irá adquirir 40 edifícios para reabilitar de modo 

a responder às novas necessidades previstas. 

Estima-se, ainda, que cerca de 139 famílias de novos residentes venham a implementar ações de 

reabilitação, aquisição e autoconstrução de habitação nos próximos anos. 

 

11.7. Demostração de Enquadramento da Estratégia Local de Habitação de 

Aljustrel no Programa 1º Direito 

A Estratégia Local de Habitação definida para o Concelho de Aljustrel enquadra-se nos princípios 

consagrados no Programa 1º Direito como definido no artigo 3ª do Decreto-Lei nº 37/2018, 

designadamente: 

a) Considerando as situações de carência económica que impedem que uma pessoa ou um 

agregado familiar tenha acesso a uma habitação condigna de forma comportável pelo 

seu orçamento. As famílias nesta situação foram identificadas no âmbito dos registos 
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efetuados pela autarquia, pela administração de um inquérito à população com apoio 

das IPSS e das Juntas de Freguesia, e por inquirição das instituições de apoio social do 

Concelho de Aljustrel; 

b) A estratégia definida privilegia a reabilitação de fogos de habitação social da Câmara 

Municipal e de outros atores com intervenção social no Concelho, visando a recuperação 

do edificado, limitando a construção nova e visando a regeneração dos centros urbanos; 

c) As soluções previstas estendem-se por todo o perímetro urbano dos núcleos 

habitacionais, atuando sobre os imóveis em ruínas, degradados e devolutos nas zonas 

definidas pelas Ações de Regeneração Urbana definidas, visando a integração social na 

comunidade das famílias consideradas; 

d) A definição das modalidades de apoio será definida caso a caso de acordo com os 

rendimentos de cada agregado familiar, visando garantir a estabilidade económica e um 

acesso à habitação a pessoas desprotegidas; 

e) Na implementação da estratégia estão envolvidos diversos atores sociais assim como 

investidores privados e proprietários no sentido de garantir uma abrangência, adequação 

e capacidade de intervenção que garanta a diversidade de soluções adequadas a cada 

caso, nomeadamente de populações mais desfavorecidas ou objeto de segregação; 

f) No âmbito da presente estratégia, as instituições de carácter social e as associações de 

moradores, nomeadamente dos bairros sociais e de comunidades desfavorecidas serão 

envolvidos na discussão da estratégia a implementar, tal como definido na metodologia 

do estudo; 

g) A Câmara Municipal de Aljustrel prevê que para além do esforço financeiro a realizar pelo 

IHRU e pelo Município, contribuam financeiramente para a solução os proprietários, os 

investidores e, na medida adequada os arrendatários, através do pagamento de rendas 

apoiadas ou acessíveis; 

h) Na presente estratégia não estão consideradas operações urbanísticas; 

i) A estratégia definida embora prevendo novas construções, é baseada, 

fundamentalmente, na recuperação e reabilitação do edificado; 

j) A aquisição de habitação está prevista apenas para casos em que residentes pretendam 

promover a reabilitação de habitações nos núcleos degradados assinalados pela Câmara 

Municipal de Aljustrel; 

k) Todas as habitações reabilitadas integraram um reforço das condições de acessibilidade 

de acordo com as normas em vigor, sendo que no caso de agregados com problemas de 

mobilidade, as habitações atribuídas serão adequadas à situação existente; 

l) Nas requalificações previstas será prevista a melhoria da eficiência energética da 

habitação e de utilização racional da energia e da água.  
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12. Plano e Orçamento das ações a implementar 

O conjunto das ações e projetos a desenvolver serão implementadas ente Julho de 2021 e 

Dezembro de 2025, de acordo com o cronograma apresentado na figura seguinte: 

Planeamento das ações 

 

 

Foram identificados os diversos grupos assim como prioridades a atribuir, tendo sido executados 

os cálculos orçamentais que se indicam, seguidamente: 

Câmara Municipal de Aljustrel 

Foi estimado um valor médio por fogo a reabilitar (25.000,00 €) ou a adquirir e reabilitar 

(120.000,00 €), resultando no quadro seguinte. 

Ação 
Quant. 

Fogos 
Ano Valor médio Valor Total 

Reabilitação de 23 fogos de Habitação 

Social da Câmara Municipal de Aljustrel 
2021 23  25 000,00 €   575 000,00 €  

Reabilitação de 20 fogos nos Bairros 

Mineiros da Câmara Municipal de 

Aljustrel 

2022 20  25 000,00 €   500 000,00 €  

Aquisição e Reabilitação de 4 fogos 2023 4  120 000,00 €   480 000,00 €  

Aquisição e Reabilitação de 4 fogos 2024 4  120 000,00 €   480 000,00 €  
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O valor médio metro quadrado de construção foi diferenciado de acordo com a tipologia dos 

fogos a construir, sendo de 1.175,00 €/m2 para os T3 e de 1.250,00 €/m2 para os T2, assim como 

áreas de 85 m2 para os T3 e de 65 m2 para os T2, do que resultou a estimativa orçamental que se 

anexa. 

Ação Ano Quant. (m2) Valor médio Valor Total 

Construção de 13 fogos T3 2022 1.105 1 175,00 € 1 298 375,00 € 

Construção de 14 fogos T2 2022 910 1 250,00 € 1 137 500,00 € 

Construção de 14 fogos T3 2023 1.190 1 175,00 € 1 398 250,00 € 

Construção de 9 fogos T2 2023 585 1 250,00 € 731 250,00 € 

Construção de 6 fogos T3 2023 510 1 175,00 € 599 250,00 € 

Construção de 6 fogos T3 2024 510 1 175,00 € 599 250,00 € 

 

Ao nível da reabilitação de outras habitações destinadas a arrendamento social detidas pelo IGFSS 

e por IPSS’s do Concelho os valores estimados foram os seguintes: 

Ação 
Quant. 

Fogos 
Valor médio Valor Total 

Reabilitação de 6 fogos de Habitação Social do IGFSS em 

Aljustrel 
6 25 000,00 € 150 000,00 € 

Reabilitação de 2 fogos de habitação social da Santa Casa 

Misericórdia de Aljustrel 
2 25 000,00 € 50 000,00 € 

Reabilitação de 3 fogos de habitação social da Cocaria 3 25 000,00 € 75 000,00 € 

Reabilitação de 4 fogos de habitação social da Associação 

de Solidariedade de São João de Negrilhos 
4 30 000,00 € 120 000,00 € 

Reabilitação de 5 fogos de habitação social Misericórdia de 

Messejana 
5 25 000,00 € 125 000,00 € 

 

O planeamento financeiro completo e integrado da Estratégia Local de Habitação encontra-se na 

página seguinte. 
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Planeamento Financeiro 

 


