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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Conselho Local de Ação Social aprovou 
atualização do Diagnóstico Social do concelho 

 
O Conselho Local de Ação Social (CLAS), reunido em plenário nos Paços do Concelho, aprovou 
em abril a atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Sines.  
 
Na atualização do diagnóstico foram identificados os eixos prioritários de intervenção para os 
próximos três anos: empreendedorismo / empregabilidade, saúde mental / cidadania e 
participação / igualdade. Neste último eixo foram priorizadas as áreas da educação, habitação, 
imigração, envelhecimento e violência doméstica.  
 
Os resultados da atualização do diagnóstico mostram algumas fragilidades de Sines enquanto 
território social. Algumas dessas fragilidades são demográficas e comuns à generalidade do país, 
nomeadamente a tendência de envelhecimento da população e o aumento do índice de 
dependência. Também existe em Sines uma deficiência de respostas em saúde mental e 
demências. 
 
O aumento de pedidos de habitação social e um mercado de arrendamento que ainda não dá 
resposta suficiente às necessidades foram os principais problemas detetados na área da 
habitação. 
 
A situação do desemprego em Sines também é motivo de preocupação. 
 
A falta de um serviço de creche em Porto Covo é a principal insuficiência identificada na rede 
escolar.  
 
Para além da aprovação do Diagnóstico Social, foram apresentadas as conclusões das reuniões 
de trabalho realizadas nos meses de fevereiro e março com os diversos atores sociais do 
concelho para discutir e analisar as áreas de intervenção prioritárias.  
 
Estas reuniões permitiram um conhecimento mais profundo dos recursos, respostas e 
oportunidades existentes no território para a construção de um Plano de Desenvolvimento 
Social, instrumento de trabalho dinâmico, que possibilitará estruturar a intervenção social no 
próximo triénio de forma concertada e sustentável.  
 
O Plano de Desenvolvimento Social será apresentado no primeiro semestre deste ano. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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