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O Diagnóstico Social do Concelho de Montijo – 2020-2022 

 

Segundo este documento, o concelho do Montijo é um território com problemáticas 

pouco diferenciadas, pois no geral não se identificam problemas críticos expressivos, 

mas antes desafios para uma melhor e mais eficaz resposta às necessidades da 

população e ao futuro de desenvolvimento do território.  

As áreas consideradas relativamente criticas, tais como as dependências, emigração, 

pessoas com deficiência, crianças com necessidades educativas especiais, prestação 

de cuidados de saúde básicos e especializados, saúde mental da população, são de 

resto um espelhar das áreas críticas ao nível nacional: (https://www.mun-

montijo.pt/cmmontijo/uploads/writer_file/document/6457/diagnostico_social_montijo.p

df) 

 

O Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho 

do Montijo – 2020/2022 

 

O Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho do Montijo (PDSS), cuja 

estratégia se foca temporalmente no período 2020-2022, foi elaborado pelo Instituto 

de Estudos Sociais e Económicos, no seguimento de uma atualização do Diagnóstico 

Social, enquanto instrumento de suporte a uma ação concertada da Rede Social. 

É importante referir a dificuldade que esta entidade partilhou para obter dados 

desagregados por sexo, que nem sempre foi possível, pese embora muitas entidades 

públicas já tenham esta abordagem, dificultando assim a análise na perspetiva de 

género.  

Este documento, propõe o desenvolvimento do território de uma forma sustentável, 

observando áreas-críticas e distinguindo prioridades a assumir pelas políticas locais, 
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e tem como objetivo não só o de desenvolver processos de concertação à escala 

concelhia, mas também de fortalecer os mecanismos de articulação dentro da Rede 

Social ao nível da cooperação e comunicação entre as diferentes entidades e forças 

vivas que compõem o CLASS - Concelho Local de Ação Saúde e Social. 

Neste documento, foram identificadas dimensões problema que derivaram do 

Diagnóstico e que foram organizados em 4 domínios chave (Capacitação e Animação 

Estratégica da Rede, Capital Humano, Capital Inclusivo, Saúde). Baseado neste 

conceito, o Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde foi contruído de modo a 

operacionalizar uma estratégia lógica baseada em problemas, objetivos estratégicos 

e resultados.  

Relativamente ao Concelho do Montijo, o Plano de Desenvolvimento Social e de 

Saúde identificou com prioridade urgente: 

 a fraca dinâmica de parceria no planeamento de projetos concertados, na 

dimensão-problema que respeita à Capacitação;  

 o insucesso escolar, relativamente ao Capital-Humano; 

 a violência de género, no âmbito do Capital Inclusivo; 

 a saúde mental, na dimensão problema Saúde e Dependências. 

Tendo em contas estas áreas identificadas com prioridade urgente, foram criados 

objetivos estratégicos e operacionais, na perspetiva de género, vertidos em medidas 

concretas no Plano de Ação Local para a Igualdade e Cidadania e Não-discriminação, 

por forma a que estas áreas sejam abrangidas.   

https://www.mun-

montijo.pt/cmmontijo/uploads/writer_file/document/6458/plano_de_desenvolvimento_

social_e_de_saude__pdss__da_rede_social_do_montijo.pdf 
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