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1. Apresentação 

Este estudo surge no âmbito da política de diagnóstico e intervenção social do Gabinete de Estudos 

Sociais da Câmara Municipal de Sesimbra e visa conhecer as dinâmicas sociais da população, bem como as 

suas carências e aspirações, de forma a organizar e direccionar estratégias de acção ajustadas às 

necessidades reais dos munícipes. Nesta perspectiva entende-se que, através de uma melhor compreensão 

e conhecimento da realidade social, é possível intervir de forma mais eficaz. 

 
De acordo com os dados do INE relativos ao ano de 2008, o número estimado para a população 

residente no concelho de Sesimbra é cerca de 52.371 habitantes. A população da freguesia da Quinta do 

Conde apresenta uma estimativa na ordem dos 25.200 habitantes, constituindo-se assim como a freguesia 

com maior número de habitantes do concelho (48%). 

 
A Quinta do Conde apresentou nos últimos anos um forte crescimento demográfico e urbanístico, 

carente de uma reorganização dos novos públicos e espaços de interacção. O crescimento acentuado 

contribuiu para a implementação de novas estéticas urbanas, aglomeração populacional, alterações das 

práticas de desenvolvimento económico e de novas dinâmicas socioculturais. Este local constituiu-se assim 

num território em rede, palco de múltiplas interacções, mobilidades e práticas culturais. Considerando a 

necessidade de adquirir informação actualizada relativamente à população da Quinta da Conde, pretende-se 

através deste estudo apresentar a caracterização da população residente na freguesia, bem como analisar as 

práticas e representações sociais dos munícipes, verificar as suas ocorrências e procurar conhecer a sua 

tipologia e grau de integração na freguesia e no concelho. Pretende-se também verificar o grau de 

conhecimento, frequência e avaliação do munícipe relativamente a algumas instituições públicas, infra-

estruturas e equipamentos. 

 

1.1. Enquadramento/contexto histórico 

Para analisarmos as características sociodemográficas da freguesia da Quinta do Conde, é necessário 

considerarmos o seu contexto histórico, dada a sua influência na conjuntura actual. Desta forma e de acordo 

com o documento Resumo Histórico Da Vila Da Quinta Do Conde- in, Criação dos Símbolos Heráldicos da 

Quinta do Conde, edição da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, sabe-se que no início da década de 70, 

o empresário António Xavier de Lima começou a adquirir parcelas de terreno na Quinta do Conde que, de 

acordo com uma descrição predial de 1971, abrangiam uma área de cerca de 3.920.000m2. Esta propriedade 

de génese rústica foi posteriormente parcelada e vendida, como se de lotes urbanos se tratassem. Não foram 

consideradas quaisquer preocupações com as infra-estruturas urbanísticas e as acessibilidades baseavam-se 

em arruamentos de terra batida. Um dos vários factores que contribuíram para a compra destas parcelas, 

estava relacionado com a crise habitacional que se vivia na época, devido ao preço elevado e à falta de 

habitação, comparativamente aos baixos vencimentos/rendimentos da população. Algumas pessoas viram 

este negócio como uma oportunidade para a realização do sonho de terem casa própria, na forma de 

moradia. A proximidade das áreas industriais empregadoras e das praias da região, também constituíram 

factores para escolha deste local, como residência.  
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A proliferação de uma construção desordenada no território – dita clandestina – evidenciou toda a 

problemática associada à falta de um plano, rede de infra-estruturas, transportes, saúde entre outras 

necessidades inerentes a um aglomerado populacional. Na sequência de todas estas contingências foi 

elaborado numa primeira fase, um plano de urbanização minimamente consensual. Posteriormente veio a 

resposta às principais carências e em 1979 foi apresentado na Assembleia da Republica um projecto de lei 

para a criação da freguesia. Em Outubro de 1985, foi então atribuído à Quinta do Conde o estatuto de 

freguesia e em Junho de 1995 foi elevada a vila, segundo decreto da Assembleia da República, através da 

Lei nº 73/95, de 30 de Agosto, publicada no D.R., I Série – A, nº 200, de 30 de Agosto de 1995.  

Foi na década de 90 que se verificou um aumento significativo em matéria de acessibilidades 

rodoviárias, saneamento básico, habitação social, telecomunicações e equipamentos, embora ainda 

persistissem bastantes deficiências, principalmente, ao nível das infra-estruturas básicas. 

Quanto ao sector económico, verificou-se um crescimento significativo de empresas no ramo da 

construção civil e do sector imobiliário, principalmente entre 1995 e 2000, associadas à proliferação de 

construções na freguesia. A par deste desenvolvimento também se assistiu ao aumento do número de 

efectivos (pessoas ao serviço dessas empresas). O sector terciário surgiu assim como área privilegiada de 

emprego em substituição do sector primário que anteriormente predominava no concelho (actividades 

agrícola e piscícola). 

A freguesia da Quinta do Conde registou, entre 1991 e 2001, um crescimento muito significativo, na 

ordem de 108,2%. Nos anos seguintes verificou-se um abrandamento desta taxa.  

O crescimento populacional tem estado sobretudo relacionado com a forte oferta de alojamento e de 

uma boa relação entre preço, localização e qualidade. Tem-se assistido à aquisição intensa de habitação por 

novos agregados familiares, principalmente por casais jovens. Este crescimento contribui também para a 

implementação de novas estéticas urbanas, aglomeração populacional, alterações das práticas de 

desenvolvimento económico e de novas dinâmicas socioculturais.  

A diversidade resultante do crescimento demográfico acentuado representa um indicativo relevante dos 

recursos culturais, humanos e naturais deste local, com características simultaneamente urbanas e rurais. 

Outro dos resultados deste crescimento, foi o facto da gestão urbanística nem sempre ser executada de 

forma equilibrada, o que originou constantes desarmonias em termos de urbanização e paisagem, revelando-

se um local carente de uma reorganização estruturada dos novos públicos e espaços de interacção. O 

crescimento pouco equilibrado do território, a crescente preocupação sobre a negligência ambiental e 

estética, e o possível défice de identidade local, carecem de uma reorganização dos espaços principalmente 

ao nível funcional e social.  
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2. Objectivos 

Com base na análise da documentação institucional (Diagnóstico Social e Carta Educativa do 

Concelho de Sesimbra), verificou-se que existem características singulares na população residente na 

freguesia da Quinta do Conde, resultantes de factores como a variação e densidade demográfica, 

decorrentes dum rápido e acentuado crescimento da população. Na medida em que os dados de 

caracterização da população residente na Quinta do Conde remontam aos Censos de 2001, considerou-se 

necessário e pertinente realizar um estudo que visasse os seguintes aspectos: 

� Caracterizar a população da freguesia da Quinta do Conde, de forma a obter informação actualizada sobre 

as suas características sociodemográficas; 

� Identificar a tipologia associada às relações sociais dos indivíduos e a forma como os mesmos se 

percepcionam, face à própria freguesia e ao concelho em que estão inseridos; 

� Compreender a relação, diferenças e variações referentes às dimensões sociodemográfica, actividades de 

lazer, relações sociais, integração do indivíduo, actividades económicas e percepção face às infra-

estruturas e serviços institucionais prestados aos munícipes; 

� Contribuir para um maior conhecimento da população desta freguesia, de forma a apoiar o 

desenvolvimento e implementação de futuras acções ajustadas às necessidades sociais e com vista à 

melhoria da qualidade de vida da população. 

A análise dos movimentos populacionais, das características sociodemográficas dos indivíduos e das 

suas relações, permite a compreensão dos comportamentos, individuais ou colectivos, dos actores 

envolvidos. As redes sociais fundadas em laços familiares, de amizade e com base na identidade de uma 

determinada comunidade, são categorias analíticas destes processos (Costa, 1986). 

 

3. Metodologia 

Considerando os objectivos do estudo e as características particulares da freguesia da Quinta do 

Conde, a metodologia visa seguir uma abordagem de análise multidimensional e interdisciplinar das 

características Sociodemográficas e económicas, bem como as respectivas relações entre indivíduos, 

actividades, representações sociais, espaços e serviços. Para este efeito foi utilizado o método de pesquisa 

tipo quantitativo e qualitativo de forma a observarmos a relação, diferenças e variações referentes às 

dimensões em estudo. A análise quantitativa visa caracterizar a população em estudo e observar as 

dimensões comportamentais passíveis de revelarem as atitudes e percepções dos inquiridos face à freguesia 

da Quinta do Conde, relativamente às variáveis em estudo. 

No que se refere à análise qualitativa e considerando a natureza exploratória nesta fase do estudo, 

optou-se pela metodologia de análise de conteúdo (Bardin, 1977). A informação é proveniente das duas 

questões abertas mais relevantes: 

• Problemas identificados e/ou sugestões que queira apresentar face às instituições avaliadas (Câmara 

Municipal de Sesimbra; Junta de Freguesia; Serviços Locais do Centro Regional de Segurança Social 

de Setúbal; Repartição de Finanças; Guarda Nacional Republicana; Tribunal de Sesimbra; Gabinete 

de Inserção Profissional - Quinta do Conde; Espaço Cidadania – Quinta do Conde; Espaço Solidário 
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– Quinta do Conde; Transportes Públicos Colectivos no Concelho; Centro de Saúde da Quinta do 

Conde; Pólo da Biblioteca Municipal na Quinta do Conde; Escolas; Associações Locais);  

• Sugestões à Câmara Municipal/Junta de Freguesia sobre algo que poderia fazer para melhorar a 

qualidade de vida do munícipe. 

  Esta análise possibilita a descrição do conteúdo apresentado pelos inquiridos e o tratamento dos dados 

recolhidos. Este procedimento visa um processo de organização gradual a partir da identificação de 

categorias iniciais e subcategorias que pretendem descrever toda a informação obtida através das perguntas 

abertas. A categorização emergiu a partir da leitura transversal desta informação que por sua vez levou à 

selecção das palavras-chave. Posteriormente fez-se o resumo de cada parágrafo e a primeira categorização. 

As categorias foram agrupadas tematicamente e deram origem à designação da subcategoria. Foi necessário 

reler várias vezes a informação para verificar se a categorização reflectia a totalidade do conteúdo analisado 

(ver Anexo 2 e 3). 

A recolha de informação (quantitativa e qualitativa) foi efectuada através de um inquérito por 

questionário à população local. Tratou-se de um questionário de “administração indirecta”, uma vez que foi 

preenchido pelo inquiridor – método mais adequado para o conhecimento de uma população ao nível do 

modo de vida, comportamentos, valores ou opiniões (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1998). Desta forma, 

consideraram-se os seguintes indicadores relacionados com seis dimensões de análise: 

 

D
im
en
sõ
es
 

Caracterização 

sociodemográfica 

Caracterização 

socioeconómica 

Transição 

para a QC 

Processo de 

integração 

Relação com o concelho 

/ freguesia 

Cultura e 

Lazer 

In
d
ic
ad
o
re
s 

Sexo Escolaridade 
Trajectória para 
a Quinta do 
Conde 

Dificuldades sentidas 
à chegada e no 
presente  

Análise do conhecimento, 
utilização e satisfação face 
aos serviços públicos 

Actividades 
de tempos 
livres 

Idade 
Situação 
profissional 

Tempo de 
residência na 
Quinta do 
Conde 

Redes familiares e de 
amizades 

Identificação de problemas/ 
necessidades face aos 
serviços 

Religião 

Residência 
Sector de 
actividade 

Motivos de 
opção de 
residência na 
freguesia  

Participação no 
movimento 
associativo 

Espírito crítico face às 
dinâmicas desenvolvidas na 
freguesia / município 

  

Estado Civil 
Tipologia da 
habitação 

Opção de 
compra de 
habitação na 
freguesia 

Percepção 
generalizada do grau 
de integração na 
freguesia e concelho  
 

Grau de satisfação enquanto 
residente na freguesia / 
concelho 

 

Naturalidade e 
Nacionalidade 

   

Grau de importância 
e identificação de 
factores que 
contribuem para a 
integração  
 

Participação em acções de 
solidariedade  

  

Recenseamento     

Apreciação dos espaços 
públicos e equipamentos 
(Infra estruturas, transportes, 
saúde, apoio social, 
educação, desporto) 

  

Dimensão, 
constituição e 
caracterização do 
agregado familiar 

       

Tabela nº 1 – Indicadores e dimensões de análise em estudo 
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3.1. Instrumento de análise 

 

O questionário para levar a cabo este estudo foi parcialmente adaptado do inquérito dos seguintes 

Estudos: 

• Inquérito do estudo de diagnóstico de caracterização da população imigrante identificação dos seus 

problemas e dos seus contributos para as dinâmicas de desenvolvimento do município – ACIDI/CMS;  

•  Estudo de Satisfação das Escolas no âmbito do Projecto Educativo Concelhio.  

 Este questionário foi sujeito a três pré-testes antes da sua aplicação. A versão final (ver Anexo 1) é 

composta por 34 questões indexadas a 6 dimensões de análise que englobam 2 questões abertas, e 32 

questões fechadas, com as seguintes características:  

• Três questões com uma escala ordinal de 1 a 3, caracterizando ordem de preferência;  

• Seis questões com escala ordinal do tipo Likert, em que as respostas são dadas pela escolha do 

valor da escala de 1 a 5 , que depende do grau de integração, importância, avaliação, satisfação ou  

concordância do inquirido em relação à afirmação contida na questão que lhe é colocada.  

 
 
 
 

3.2. Procedimento  

 
Considerando a dimensão da amostra, o questionário foi aplicado de acordo com a vasta área de 

território da freguesia da Quinta do Conde (ver tabela nº2), com o objectivo de abranger o universo 

previamente estabelecido, com base nas cotas predefinidas. Procurou-se também que a aplicação do 

questionário fosse realizada no mais breve espaço de tempo possível para que os resultados não fossem 

enviesados por esta variável. Assim, a aplicação decorreu no mês de Novembro de 2009, conforme tabela 

abaixo mencionada. 
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3 2 4 2 3 2 4 2 1 2 3 28
Total de deslocações por 

dia / Total de dias

Mercado do Levante

Parque da Vila

Igreja da Boa Água / 
Esperança

Igreja das Fontainhas

8

Zona Central / Junta de 
Freguesia

Centro Comunitário da 
Quinta do Conde

Mercado Municipal

Modelo

Loja Ond@Jovem   

Pingo Doce Parque / 
Pingo Doce Nó

LIDL

Local de aplicação dos 
questionários na freguesia 

da Quinta do Conde

Total de 
deslocações 
por local / 
total de dias

Deslocações inicialmente previstas e efectuadas entre os 
dias 4 e 17

Deslocações 
extra

Mês de Novembro de 2009 - Dia da semana

Centro de Saúde

 

Tabela nº 2 – Local de aplicação dos questionários 

 

 

 

3.3. Dimensão e tipo de amostragem 

 

Antes da aplicação do questionário, foi definida uma amostra constituída por cerca de 400 indivíduos 

(abrangendo potencialmente dados de caracterização sumária associados a potenciais 400 agregados 

familiares e respectivos constituintes) de acordo com a tabela nº 3, abaixo mencionada. De forma a obtermos 

uma amostra o mais aproximada possível do universo, relativamente aos critérios definidos, seleccionamos o 

método de amostragem aleatória estratificada proporcional, distribuída do seguinte modo: 

 

 

- Local de residência na freguesia da Quinta do Conde (Quinta do Conde, Boa Água, Pinhal do 

General, Fontainhas, Casal do Sapo e Courelas da Brava); 

- Grupo etário (15-24 anos, 25-64 anos e 65 e mais anos); 

- Quotas por género (masculino e feminino em igual número). 
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homens mulheres

5621 22,3 88 44 44 88

25158 100 400 200 200 400

18405 73,2 292 146

totais

total de 
questionários

400

Casal do Sapo

1132 4,5Fontainhas

Courelas da Brava

total

Pinhal do General

20 10 10 20

146 292

Aplicação de 400 questionários no universo da população residente na Freguesia da 
Quinta do Conde - projecção 2008 - (intervalo de confiança de 95% - margem de erro +/- 

5%) 

Quinta do Conde 

Boa Água

Local de aplicação
nº estimado 

de 
residentes

% do total 
de 

residentes 
estimados

nº de 
questionários 
pretendidos

nº total de inquiridos 
segundo o sexo

 

Tabela nº 3 – Local de aplicação do questionário/Género 

 

 

 No seguimento da projecção inicial, apresentamos na tabela abaixo mencionada a distribuição da 

amostra constituída por 402 indivíduos, considerando um intervalo de confiança de 95% e uma margem de 

erro de 0,05%. 

Os dados apresentados reflectem o peso da amostra em termos de género e idade, sem a 

preocupação da representatividade da Quinta do Conde 1,2,3 e Boa Água, uma vez que estas duas 

localidades fundem-se em termos geográficos no próprio universo da amostra já constituída.  

 

 

  

Tabela nº 4 – Distribuição amostral – Género/Grupo etário 

 

Previstos Aplicados
Falta / 
Excesso

Previstos Aplicados
Falta / 
Excesso

15-24 anos 25 26 1 25 22 -3

25-64 anos 145 143 -2 145 152 7

65 e mais anos 30 32 2 30 27 -3

Totais parciais 200 201 1 200 201 1

Total previsto

Total aplicado

Totais em falta / em excesso 2

Grupos etários

Freguesia da Quinta do Conde 

Homens Mulheres

400

402
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4. Caracterização Sociodemográfica 

A caracterização sociodemográfica engloba as seguintes variáveis: Sexo; Idade; Residência; Estado 

Civil; Naturalidade e Nacionalidade; Recenseamento; Dimensão, constituição e caracterização do agregado 

familiar. 

 
4.1. Género 

De acordo com o gráfico nº 1, referente à análise da variável Género, verifica-se que a amostra é 

totalmente homogénea para ambos os sexos, ou seja, foram inquiridos 201 mulheres e 201 homens (50%). 

Masculino
201
50%

Feminino
201
50%

 

Gráfico nº 1 – Género 

 

4.2. Idade 

 

Relativamente à análise da variável idade e considerando um N=402, verifica-se que a maioria dos 

sujeitos, 43,4%, se situa num intervalo de idades entre os 25 e os 44 anos, seguindo-se os indivíduos entre 

os 45 e os 64 anos, 30,3%. Entre os 15 e os 24 anos foram inquiridas 48 pessoas (11,9%) e com mais de 65 

anos, 14,7%. Estes grupos etários são representativos do universo da amostra previamente definida para 

este estudo 

.  

Gráfico nº 2 – Grupo etário 

 

48

173

122

59

11,9

43,0
30,3

14,7

15-24 anos 25-44 anos 45-64 anos 65 e mais anos
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4.3. Residência 

 Considerando a localidade de residência dos munícipes, observa-se que o número mais significativo de 

inquiridos reside na localidade da Quinta do Conde, 283 (70,4%), seguindo-se a Boa Água, com 65 (16,2%) 

indivíduos, o Pinhal do General com 34 (8,5%) e as localidades de Fontainhas, Casal do Sapo e Courelas da 

Brava, com um total de 20 (4,9%). Esta distribuição vai ao encontro da estimativa inicial da amostragem 

representativa da população desta freguesia. 

 

Gráfico nº 3 – Localidade (Residência) 

 

4.4. Nacionalidade e Naturalidade 

 No que se refere à nacionalidade dos inquiridos, observa-se que a maioria (94%) tem nacionalidade 

portuguesa, número muito significativo, uma vez que apenas 5% representam outras 9 nacionalidades de 

acordo com a tabela nº 5. 

País nº %

Portugal 379 94,3

Angola 6 1,5

Brasil 5 1,2

Ucrânia 2 0,5

Moldavia 2 0,5

Guiné 2 0,5

Roménia 1 0,2

França 1 0,2

Cabo Verde 1 0,2

Bulgária 1 0,2

NS/NR 2 0,5

Total 402 100
 

Tabela nº 5 – Nacionalidade 

 

283

65

34

18

1

1

Quinta do
Conde

Boa Água

Pinhal do
General

Casal do
Sapo

Courelas da
Brava

Fontainhas
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Quanto à análise da naturalidade e de acordo com as tabelas nºs 6 e 7, constata-se que o maior 

número de inquiridos é natural da região de Lisboa (44,5%), seguindo-se a região do Alentejo que representa 

18,7%. Os naturais dos concelhos de Évora e Beja constituem um peso significativo nesta freguesia, na 

ordem dos 14,2%. A região Centro apresenta uma percentagem de 13,2% e o Norte, o Algarve e a Região 

Autónoma da Madeira representam apenas 8,2% das pessoas inquiridas.  

Verifica-se ainda que 14,9% dos indivíduos são naturais de países estrangeiros. Os países dos PALOP 

representam o maior número de inquiridos, 9,5%, sendo o número de naturais da Europa e América do Sul 

(Brasil), mais baixo, de 3 e 2,2 valores percentuais. 

 

Tabela nº 6 – Naturalidade (Regiões; Outros países) 

 

 

  

Tabela nº 7 – Naturalidade (Concelhos; Continentes) 

 

 

A maioria dos inquiridos naturais de países estrangeiros tem nacionalidade portuguesa (63%), 

predominando as pessoas provenientes dos PALOP’S (28 pessoas). Em contrapartida, apenas uma das sete 

pessoas originárias dos países do Leste adquiriu nacionalidade portuguesa (ver gráfico nº 4). 

nº %

Alentejo 75 18,7

Algarve 2 0,5

Lisboa 179 44,5

Centro 53 13,2

Norte 29 7,2

Madeira 2 0,5

60 14,9

2 0,5

402 100Totais

Naturalidade dos inquiridos 
segundo:

Regiões

NS/NR

Outros paises

nº %

Beja 28 7,0

Évora 29 7,2

Lisboa 124 30,8

Setúbal 68 16,9

Outros concelhos 91 22,6

Europa 12 3,0

África 38 9,5

América do Sul 9 2,2

Ásia 1 0,2

2 0,5

402 100

Naturalidade dos inquiridos 
segundo:

Concelhos

Totais

NS/NR

Paises por 
continente
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Gráfico nº 4 – População estrangeira com e sem nacionalidade portuguesa 

 

 

4.5. Recenseamento 

De acordo com o gráfico nº 5, a grande maioria dos inquiridos (76,1%) estão recenseados nos 

cadernos eleitorais da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. No entanto e considerando a importância do 

recenseamento da população, a percentagem de 19,7% de pessoas não recenseadas representa ainda um 

número significativo da população que não consta nos cadernos desta freguesia. Verificou-se ainda que 4,2% 

das pessoas inquiridas optaram pela “não resposta” em parte porque a sua condição actual (ex: 

nacionalidade) não lhes permite regularizarem esta situação. 

 

Gráfico nº 5 – Recenseamento 
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4.6. Escolaridade 

 

De acordo com o INE à data de 2009, a maioria da população portuguesa (15 aos 44 anos) concluiu o 

3º ciclo do ensino básico, enquanto a maior parte da população com 45 e mais anos completou apenas o 1º 

ciclo. Também segundo esta fonte, a maior parte da população feminina dos 15 aos 34 anos detém níveis de 

escolaridade mais elevados que a masculina, ou seja enquanto as mulheres concluíram o ensino secundário, 

os homens concluíram apenas o 3º ciclo do ensino básico.  

 

No que respeita à amostra inquirida, o nível de instrução apresenta valores tendencialmente médios e 

baixos. De acordo com o gráfico nº 6, a maioria dos inquiridos (60,9%) concluíram o ensino básico e 25,4% 

têm o ensino secundário completo. Existe ainda um reduzido número de pessoas (3,7%) que não sabe ler, 

nem escrever ou obteve esta aptidão sem ter frequentado a escola. Apenas 9,7% concluíram o ensino 

superior.   

 

Gráfico nº 6 – Escolaridade 

 

 

Considerando as variáveis sexo e idade de acordo com o nível de escolaridade, verifica-se que os 

dados da nossa amostra, não diferem muito da realidade nacional (ver gráfico nº 7 e tabela nº, 8 abaixo 

mencionada). Considerando os diferentes grupos etários por género, observa-se que os inquiridos 

analfabetos ou que não frequentaram a escola são pessoas com 65 e mais anos, na sua maioria do sexo 

feminino. Os indivíduos com idades compreendidas entre os 45 e os 65 anos têm níveis de escolaridade mais 

baixos. Os sujeitos que se encontram no grupo etário dos 25 aos 44 anos completaram na sua maioria o 

ensino secundário. Comparativamente aos indivíduos do sexo masculino, observa-se que existe um número 

mais elevado de mulheres que já concluiu o ensino superior. Assim, de acordo com o que se verifica em 

termos nacionais, verifica-se que existe inclinação para se inverter o grau de escolaridade face ao género, ou 

seja, embora as mulheres com mais de 65 anos apresentem níveis de escolaridade inferiores aos homens, 

esta tendência tem vindo a inverter-se ao longo dos anos, dado que as mulheres, nomeadamente com menos 

de 45 anos já vão apresentando níveis de escolaridade superiores aos homens. 

 

 

NS/NR 
1

 0,2%

Sem 
escolaridade 

15
3,7%

Ensino 
Superior
39
 9,7%

Ensino 
Secundário 

102
25,4%

Ensino Básico 
245
 60,9%
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Gráfico nº 7 – Escolaridade; sexo 

 
      

  15-24 Anos 25-44 Anos 45-65 Anos 
65 E mais 
anos 

Total 

Não sabe ler, nem escrever 0 1 0 5 6 

Sabe ler sem frequência da escola 0 0 1 8 9 

1ºCiclo  1 4 52 34 91 

2ºCiclo  9 26 16 3 54 

3ºCiclo  27 39 29 4 99 

Curso Escola Profissional 0 0 1 0 1 

Ensino Secundário (12º ano) 10 70 20 2 102 

Bacharel 0 6 1 3 10 

Licenciatura 0 27 1 0 28 

Mestre 1 0 0 0 1 

NS/NR 0 0 0 1 1 

Total 48 173 121 59 402 

Tabela nº 8 – Escolaridade; Idade; 

 

 

4.7. Estado Civil 

 

Na análise do estado civil dos inquiridos (ver gráfico nº8), observa-se que a grande maioria dos 

sujeitos, 60,4%, é casada, seguindo-se os indivíduos solteiros com uma percentagem de 18,2%. As restantes 

situações, como união de facto, divórcio ou viuvez, são menos comuns, apresentando percentagens de 8,7% 

e 6,2%. 

0 10 20 30 40 50 60

Não sabe ler, escrever

Sabe ler sem frequentar escola

1ºCiclo EB

2ºCiclo EB

3ºCiclo EB

Curso Escola Profissional

Ensino Secundário (12)

Bacharel

Licenciatura

Mestre

Feminino

Masculino
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Gráfico nº 8 – Estado Civil 

 

 

No que se refere ao estado civil e considerando as variáveis sexo e idade (ver gráfico nº 9), constata-se 

que a maioria dos homens inquiridos casaram mais tarde, sensivelmente a partir dos 33 anos, ao contrário 

das mulheres cuja maior parte já se encontra casada desde os 25 anos. Verifica-se também que são os 

casais com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos que optam por viver em união de facto.   

Relativamente à análise dos divórcios, observa-se que a maioria das pessoas divorciadas é do sexo feminino.  

Quanto às pessoas que se encontram em situação de viuvez, o maior número incide sobre as mulheres. 

Estes números reflectem a realidade nacional, que, por sua vez, tendem a estar relacionados com o facto da 

esperança média de vida ser mais elevada nas mulheres do que nos homens.  

 

Gráfico nº 9 – Nº de indivíduos de acordo com o estado civil; sexo; idade 
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4.8. Dimensão do agregado familiar 

 

De acordo com o INE (2008), a estrutura familiar por dimensão média a nível nacional é 

predominantemente constituída por 2 e 3 pessoas, na sua maioria com um filho por agregado. 

No que se refere a este estudo (ver gráfico nº 10), o número de elementos do agregado familiar dos 

inquiridos é constituído na sua maioria por 3 pessoas, o que corresponde a 31,8% dos indivíduos, seguindo-

se o agregado composto por 4 e 2 pessoas que caracterizam 25,8% e 24,3% dos inquiridos.  

Os agregados de famílias numerosas, com 5 ou mais pessoas, representam os números mais baixos, 

ou seja, 6,5% das famílias são compostas por 5 elementos, 2,3% por 6 sujeitos e apenas 3 dos inquiridos têm 

agregados constituídos por 7 ou mais pessoas.  

 

 

Gráfico nº 10 – Dimensão do Agregado 

 

 

 

 

4.9. Estrutura familiar 

 

 

Considerando a estrutura familiar dos inquiridos e de acordo com o gráfico nº 11 abaixo mencionado, a 

maioria apresenta uma estrutura do tipo clássica (72%), o que vai ao encontro da tendência que se verifica 

em termos nacionais, seguindo-se de forma pouco significativa as estruturas familiares do tipo alargada, 

unipessoal e monoparental. As famílias reconstruídas assumem nesta amostra muito pouca relevância, 

abrangendo apenas 6 dos 402 inquiridos. 

4 pessoas
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De forma a facilitar a compreensão da análise desta variável, passamos a apresentar a definição das 

diferentes estruturas familiares 

 
Estrutura Clássica – A 

residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si. Poderão 

ocupar a totalidade ou parte do alojamento. 

predomina nesta amostra, em que o número de pessoas por agregado é 

pessoas. No entanto o número de casais sem filhos

bastante expressivo. Neste tipo de estrutura

vez menos relevância. Neste caso especifico apenas 

elementos entrevistados, com 6 e 7 pessoas. Es

mais na Europa e Portugal não é excepção.

 

Família Alargada - A estrutura familiar 

clássica, os parentes directos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre pais e filhos para 

avós, pais e netos e abrange habitualmente o quadro das famílias 

dos inquiridos com este tipo de estrutura familiar, verif

compostos por 4 elementos, constituídos na maior parte por 1 casal, 1 filho e o pai ou mãe de um dos 

cônjuges. A maioria dos inquiridos com este tipo de estrutura familiar é

 

Família monoparental -

à opção da guarda dos filhos por 

estruturas das famílias monoparentais 

grandes áreas urbanas, ou seja nas regiões Norte, 

taxa de divórcio, também em maior 

Os inquiridos com famílias 

compostas maioritariamente por 

e 14). Este facto pode estar relacionado com a tendência, que se verifica

Clássica
72%

Reconstruída
6%
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Gráfico nº 11 – Estrutura familiar 

De forma a facilitar a compreensão da análise desta variável, passamos a apresentar a definição das 

 e respectivo enquadramento na amostra: 

 estrutura familiar do tipo clássico, define-se por um conjunto de pessoas que 

residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si. Poderão 

ocupar a totalidade ou parte do alojamento. De acordo com o que já foi mencionado

mostra, em que o número de pessoas por agregado é composto 

No entanto o número de casais sem filhos (com agregados de apenas 2 cônj

este tipo de estrutura, as famílias numerosas (mais de 5 elementos

este caso especifico apenas 12 indivíduos têm agregados com 5 pessoas e 2,

com 6 e 7 pessoas. Esta é uma tendência que se tem vindo a acentuar cada vez 

Portugal não é excepção. 

A estrutura familiar alargada caracteriza-se por ser ampla e abarca a família 

parentes directos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre pais e filhos para 

avós, pais e netos e abrange habitualmente o quadro das famílias numerosas

dos inquiridos com este tipo de estrutura familiar, verifica-se que a maioria tem agregados familiares 

compostos por 4 elementos, constituídos na maior parte por 1 casal, 1 filho e o pai ou mãe de um dos 

A maioria dos inquiridos com este tipo de estrutura familiar é do sexo feminino

- Estrutura familiar caracterizada pela ausência de um dos progenitores devido 

dos filhos por separação/divórcio, sozinha (solteiros) ou morte. De acordo com o INE as 

estruturas das famílias monoparentais têm vindo a aumentar nos últimos anos e 

grandes áreas urbanas, ou seja nas regiões Norte, Centro e Lisboa. Estes dados coincidem com o índice d

taxa de divórcio, também em maior número, nestas regiões.  

ridos com famílias do tipo monoparentais, embora pouco expressivos na amostra (6%), são 

maioritariamente por mães solteiras ou divorciadas, a maior parte com um filho

tar relacionado com a tendência, que se verifica para 

Clássica
72% Ampliada

12%
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De forma a facilitar a compreensão da análise desta variável, passamos a apresentar a definição das 

se por um conjunto de pessoas que 

residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si. Poderão 

acordo com o que já foi mencionado, é o tipo de estrutura que 

composto maioritariamente por 3 e 4 

(com agregados de apenas 2 cônjuges) também é 

mais de 5 elementos) assumem cada 

m agregados com 5 pessoas e 2, dos 

ta é uma tendência que se tem vindo a acentuar cada vez 

se por ser ampla e abarca a família 

parentes directos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre pais e filhos para 

sas. No que se refere à situação 

se que a maioria tem agregados familiares 

compostos por 4 elementos, constituídos na maior parte por 1 casal, 1 filho e o pai ou mãe de um dos 

do sexo feminino.   

Estrutura familiar caracterizada pela ausência de um dos progenitores devido 

morte. De acordo com o INE as 

anos e predominam sobretudo nas 

stes dados coincidem com o índice da 

pouco expressivos na amostra (6%), são 

maior parte com um filho (ver gráfico 12, 13 

para atribuição (sobretudo) da 

Ampliada
12%

Monoparental
6%
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guarda dos filhos, às mães. Estes números mais uma vez vão ao encontro do que habitualmente existe a este 

nível, em termos nacionais.  

 
 Família unipessoal - Constituída por pessoas solteiras, divorciadas, separadas ou viúvas que vivem 

sós numa habitação. Apenas um número reduzido de inquiridos, 9%, vive nesta condição. O estado civil que 

caracteriza a maioria destes sujeitos engloba as pessoas solteiras e viúvas, com idades entre os 25-44 anos 

e mais de 65 anos (ver gráfico nº 13 e 14). 

 
 Família reconstruída - Constituída por uma estrutura familiar da qual fazem parte filhos não comuns 

ao casal. Verifica-se que apenas 6 dos inquiridos referiram ter uma estrutura familiar do tipo reconstruída, 

composta por 3, 4 e 5 elementos por agregado. Sendo na sua maioria indivíduos do sexo masculino com 

idades variadas, conforme gráficos nºs 12, 13 e 14.   

 

1 2 3 4 5 6 7 9

Clássica 78 109 84 12 1 1

Ampliada 3 9 16 12 8 1 1

Monoparental 17 7 1

Unipessoal 36

Reconstruída 3 2 1
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120

 

            Gráfico nº 12 – Estrutura familiar; nº de indivíduos por agregado familiar 

 
 

Solteiro Casado União de 
Facto Divorciado Viúvo

Clássica 37 211 32 3 2

Ampliada 12 25 2 3 7

Monoparental 10 1 10 4

Unipessoal 12 4 8 12

Reconstruida 2 2 1 1

0

50

100

150

200

250

 

                                             Gráfico nº 13 – Estrutura familiar; Estado civil 
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Gráfico nº 14 – Estrutura familiar; Sexo 

 

 

 

Gráfico nº 15 – Estrutura familiar; Idade 

 

 

4.9.1. Estrutura familiar; Sexo; Situação de não empregabilidade 

 

Considerando a tipologia familiar e o sexo dos inquiridos que não estão a exercer actividade, verifica-se 

que a maioria dos desempregados, são mulheres com estruturas familiares do tipo clássico, alargada e 

monoparental (ver tabela nº 8 abaixo mencionada). Esta situação tende a ser mais grave no que se refere às 

155

19

4

19

4

130

31
21 17

2
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Clássica Ampliada Monoparental Unipessoal Reconstruída

Masculino

Feminino

29

9
5 3 2

135

13 11 12

2

88

19

7 7
1

33

9
2

14

1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Clássica Ampliada Monoparental Unipessoal Reconstruída

15-24 anos

25-44 anos

45-65 anos

65 e mais anos



_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 e Práticas Sociais 

  
26

famílias monoparentais, devido à possibilidade de agravamento da situação económica das mesmas, uma 

vez que o rendimento advém habitualmente do único progenitor que integra o agregado.  

 
De acordo com a tabela nº 9, verifica-se também que os inquiridos do sexo masculino que se 

encontram em situação de desemprego, integram maioritariamente famílias do tipo clássico, no entanto este 

número é significativamente inferior ao número de mulheres neste tipo de estrutura. Outro facto que merece 

especial atenção é a percentagem de homens no universo de desempregados que vive em situação 

unipessoal (12%), que poderá contribuir para o agravamento da sua própria sustentabilidade económica. 

 
No que se refere aos inquiridos que se encontram em situação de reforma, verifica-se que a maioria 

está integrada numa estrutura familiar do tipo clássico e é do sexo masculino (40). Por outro lado, também se 

constata que a maioria das mulheres reformadas vive sozinha, o que pode dever-se ao facto da maior parte já 

se encontrar em situação de viuvez. 

 

Sexo 
Tipologia 
familiar 

Trabalho 
Doméstico 

Desempregado Reformado Estudante Baixa 
permanente 

Reserva Total 

Masculino 

Clássica 1 10 40 9 1 1 62 

Ampliada 1 4 6 1     12 

Monoparental   1 2       3 

Unipessoal   7 6       13 

Reconstruída     1 1     2 

Subtotal 2 22 55 11 1 1 92 

Feminino 

Clássica 5 24 13 8     50 

Ampliada   7 6 2     15 

Monoparental   5 4 3     12 

Unipessoal     12       12 

Reconstruída       1     1 

Subtotal 5 36 35 14     90 

Total 7 58 90 25 1 1 182 

Tabela nº 9 – Tipo família/sexo/situação de não empregabilidade 

 
 
 
 
 

5. Caracterização Socioeconómica 

 

Segundo os dados do INE, 2008: 

• O sector de actividade predominante em Portugal é o terciário (59%), seguindo-se os sectores 

secundários (29,3%) e primário com a taxa mais baixo (11,5%); 

• A taxa de desemprego é mais acentuada no sexo feminino que no sexo masculino; 
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• A maioria da população empregada é do sexo masculino, trabalha por conta de outrem e tem 45 e mais 

anos;  

• O tipo de contrato de trabalho “sem termo” é significativamente

• A maioria da população 

ou são estudantes. Em termos de escolaridade, a maioria dos desempregados portugueses tem 

apenas o Ensino Básico 

 
Considerando a amostra inquirida, verifica

seja, de acordo com o gráfico nº 16, observa

actividade exercida (79%), seguindo

 
• Sector terciário – comércio, alojamento, restauração, transporte, comunicações, actividades financeiras 

e serviços.  

• Sector secundário – indústria extractiva, transformadora, electricidade, gás/água e construção.

• Sector primário – agricultura, silvicultura, caça, pesca e indústrias extractivas.

 

 
 

 

No que se refere aos concelhos 

predomina o concelho de Sesimbra 

apresentam 10,6% e 9,1% dos concelhos onde 

verifica relativamente aos concelhos 

profissional com uma maior oferta de trabalho, é 

 

 

Sector 
Terciário
79%
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maioria da população empregada é do sexo masculino, trabalha por conta de outrem e tem 45 e mais 

O tipo de contrato de trabalho “sem termo” é significativamente superior ao contrato com termo;

A maioria da população activa que não está a exercer actividade encontra

Em termos de escolaridade, a maioria dos desempregados portugueses tem 

 completo.  

a amostra inquirida, verifica-se que os dados não diferem do panorama nacional, 

de acordo com o gráfico nº 16, observa-se que o sector terciário representa o maior peso 

exercida (79%), seguindo-se o sector secundário (20%) e o sector primário (1%).

comércio, alojamento, restauração, transporte, comunicações, actividades financeiras 

indústria extractiva, transformadora, electricidade, gás/água e construção.

agricultura, silvicultura, caça, pesca e indústrias extractivas.

Gráfico nº 16 – Sector de actividade 

No que se refere aos concelhos onde o exercício de actividade dos inquiridos é mais representativo, 

predomina o concelho de Sesimbra (41,9%), seguindo-se o concelho de Lisboa com 20,

e 9,1% dos concelhos onde é exercida actividade (ver gráfico nº

verifica relativamente aos concelhos que agregam um maior número de inquiridos a exercer a 

profissional com uma maior oferta de trabalho, é o sector terciário que abrange o comércio e serviç

Sector 
Primário
1%

Sector 
Secundário

Sector 
Terciário
79%
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maioria da população empregada é do sexo masculino, trabalha por conta de outrem e tem 45 e mais 

superior ao contrato com termo; 

tividade encontra-se em situação de reforma 

Em termos de escolaridade, a maioria dos desempregados portugueses tem 

se que os dados não diferem do panorama nacional, ou 

se que o sector terciário representa o maior peso em termos de 

e o sector primário (1%).  

comércio, alojamento, restauração, transporte, comunicações, actividades financeiras 

indústria extractiva, transformadora, electricidade, gás/água e construção. 

agricultura, silvicultura, caça, pesca e indústrias extractivas. 

 

o de actividade dos inquiridos é mais representativo, 

se o concelho de Lisboa com 20,2%. Palmela e Seixal 

actividade (ver gráfico nº17). A tendência que se 

de inquiridos a exercer a sua actividade 

o sector terciário que abrange o comércio e serviços. 

Sector 
Secundário

20%
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5.1. Situação ocupacional  

 

À data da aplicação deste inqu

desemprego em Portugal era de 10,3%

percentagem de inquiridos em situação de desemprego é muito significativa

 

Gráfico nº 18 

 

 

De acordo com a tabela nº 

inquiridos - 15 aos 64 anos (INE, 2008),

Observa-se também que o universo de indivíduos que não se encontra a exercer actividade

Outros 
concelhos

23
11,6%

Sesimbra

41,9%
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Gráfico nº 17 – Exercício de actividade; Concelho 

À data da aplicação deste inquérito, em Novembro de 2009, segundo os dados da OCDE

desemprego em Portugal era de 10,3%. Relativamente ao universo total da nossa amostra, observa

percentagem de inquiridos em situação de desemprego é muito significativa, 14,4

 

Gráfico nº 18 – Número de pessoas em situação de desempreg

De acordo com a tabela nº 10 referente à situação ocupacional e considerando a 

15 aos 64 anos (INE, 2008), a maioria dos sujeitos dos 25 aos 44 

se também que o universo de indivíduos que não se encontra a exercer actividade

Setubal
13
6,6%

Seixal
18
9,1%

Outros 
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11,6%

Sesimbra
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41,9%

58  
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segundo os dados da OCDE, a taxa de 

da nossa amostra, observa-se que a 

, 14,4% (ver gráfico nº 18).  

esemprego 

considerando a idade activa dos 

 anos, encontra-se a trabalhar. 

se também que o universo de indivíduos que não se encontra a exercer actividade (29) está 

Palmela
21
10,6%

Lisboa
40
20,2%
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desempregado e tem idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos. É importante assinalar que em termos 

globais a nossa amostra apresenta uma taxa de desemprego bastante elevada, na ordem dos 14,4%. 

 

Relativamente à faixa etária dos 15-24 anos, verifica-se que a maioria dos sujeitos, 65,8% é estudante, 

conforme expectável. Da mesma forma, os indivíduos com mais de 65 anos estão, na sua maioria, 

reformados. Por outro lado, o número de domésticas é significativamente baixo situando-se entre os 4,8 e 

5,3%.   

Saliente-se o facto de 50,8% dos indivíduos ainda em idade activa (45 aos 64 anos), não estar a 

exercer actividade sendo que mais de metade desse grupo (54,8%), já se encontra em situação de reforma.  

 

 

Grupos etários
15-24 
anos

%
25-44 
anos

%
45-64 
anos

%
65 e mais 
anos

% Total %

Totais 48 100,0 173 100,0 122 100,0 59 100,0 402 100,0

Trabalham 10 20,8 135 78,0 60 49,2 1 1,7 206 51,2

Não trabalham 38 79,2 38 22,0 62 50,8 58 98,3 196 48,8

Desempregados 9 23,7 29 76,3 20 32,3 58 29,6

Domésticas 2 5,3 2 5,3 3 4,8 7 3,6

Reformados 34 54,8 57 98,3 91 46,4

Estudantes 25 65,8 25 12,8

Baixa médica 
prolongada

1 2,6 1 0,5

NS/NR 2 5,3 6 15,8 5 8,1 1 1,7 14 7,1

 

Tabela nº 10 – Situação Ocupacional 

 

 

 
5.2. Empregabilidade por sexo e grupo etário  

 
 
Considerando as variáveis sexo e idade (ver gráfico nº 19), observa-se que existem diferenças ao nível 

do género. Os inquiridos do sexo masculino não apresentam diferenças relevantes comparativamente ao 

feminino. No entanto no que se refere ao grupo etário, verifica-se que a maioria dos inquiridos empregados 

com 45 e mais anos são do sexo masculino. Por outro lado, se considerarmos o grupo etário dos 25 aos 44 

anos, esta situação inverte-se, ou seja, observa-se que existe um número mais elevado de mulheres em 

situação de empregabilidade face aos homens.  
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Gráfico nº 19 – Empregabilidade; Sexo; Idade 

 

 

 

5.3. População empregada, por nível de escolaridade 

 
 

A maioria das pessoas que se encontram em situação de desemprego têm níveis de escolaridade 

inferiores aos indivíduos que se encontram a exercer actividade (ver Gráfico nº 20). Verifica-se que os 

inquiridos desempregados completaram, na sua maioria, o 1º ciclo do EB, enquanto a maior parte dos 

indivíduos empregados já completaram o ensino secundário. Sublinhe-se que apenas 3 dos 28 indivíduos 

com licenciatura se encontra em situação de desemprego. 

 

Gráfico nº 20 – Situação de empregabilidade; escolaridade 
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5.4. Situação da população empregada

 
De acordo com gráfico nº 21, abaixo mencionado, o

encontram a exercer actividade, 

Gráfico nº 21

 

 

Quanto aos sujeitos que trabalham por conta de 

contratual sem termo (76,34%). 

 

Gráfico nº 22

 

 

 

5.5. Situação de empregabilidade

  

 
Quanto à análise da situação de empregabilidade (conta própria, conta de outrem) face à escolaridade 

e ao sector de actividade (ver 

própria é tendencialmente baixo
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pulação empregada 

De acordo com gráfico nº 21, abaixo mencionado, observa-se que

encontram a exercer actividade, 37 trabalham por conta própria.  

 – Situação de empregabilidade por conta de outrem; conta própria

que trabalham por conta de outrem (Gráfico nº 22)

contratual sem termo (76,34%).  

2 – Trabalhadores por conta de outrem segundo o tipo de contrato

Situação de empregabilidade 

análise da situação de empregabilidade (conta própria, conta de outrem) face à escolaridade 

(ver tabela nº 11), o grau de escolaridade dos inquiridos que trabalha por conta 

baixo, quer ao nível dos sujeitos que exercem actividade no comércio, construção 
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, dos 208 inquiridos que se 

 

; conta própria 

(Gráfico nº 22), a maioria tem vínculo 

 

Trabalhadores por conta de outrem segundo o tipo de contrato 

análise da situação de empregabilidade (conta própria, conta de outrem) face à escolaridade 

dos inquiridos que trabalha por conta 

quer ao nível dos sujeitos que exercem actividade no comércio, construção 

Sem 
actividade 
profissional 

194
48,3%

142
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civil (1ºCiclo EB) e serviços (3ºCiclo EB). A maioria das pessoas que trabalha por conta de outrem, encontra-

se a exercer actividade no sector terciário, principalmente na área dos serviços e têm níveis de escolaridade 

mais elevados (a maior parte completou o ensino secundário). Estes resultados, tal como se tem vindo a 

verificar ao longo deste estudo aproximam-se dos números observados a nível nacional.  

 

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Conta 
Outrem

Conta 
Própria

Sabe ler sem frequência da escola 1 1 0

1 1 3 4 7 7 1 13 11

1 3 4 5 7 2 3 1 23 3

8 2 1 6 3 18 6 1 35 10

1 1 0

1 8 2 1 16 3 34 1 4 2 65 7

1 1 1 1 1 2 3

3 1 1 12 2 6 23 2

1 1 0

0 0

3 0 24 0 10 5 33 14 80 13 14 4 164 36

Sector de Actividade

Vinculo contratual        /         
Habiitações Literárias

1ºCiclo 

2ºCiclo 

NS/NR

Total

3ºCiclo 

Curso Escola Profissional

Ensino Secundário (12º ano)

Bacharel

Serviços / 
Eventos / 
Segurança

Educação / 
Saúde

Total

Mestre

Agricultura e 
Pesca

Industria
Construção 

Civil

Comercio / 
Hotelaria / 
Restauração

Licenciatura

 

Tabela nº 11 – Trabalhadores por conta de outrem e por conta própria; Escolaridade; sector actividade 

 

 

 

5.6. População com naturalidade estrangeira; empregabilidade 

 

No que se refere à situação de empregabilidade da população estrangeira, verifica-se que apesar da 

maioria se encontrar a exercer actividade (59,32%), existe um número bastante elevado de pessoas em 

situação de desemprego (40,68%), que abrange pessoas de quase todas as nacionalidades (ver gráfico nº 

23). Relativamente aos sujeitos com naturalidade estrangeira e que se encontram a trabalhar, observa-se que 

um número significativo exerce actividade com vínculo contratual sem termo, sobretudo na área dos serviços. 

Apenas 2 inquiridos naturais de Angola e 2 do Brasil trabalham por conta própria, na área dos serviços e 

educação (ver gráfico nº 24).  
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Gráfico nº 23 – População com naturalidade estrangeira; empregabilidade 
 
 

 

Gráfico nº 24 – População com naturalidade estrangeira empregada; vínculo contratual 
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5.7. Tipologia da habitação 

 
Considerando a tipologia de habitação dos inquiridos, observa-se que o peso mais significativo recai na 

residência em moradias, 69,8%, sendo que apenas 26,2% das pessoas habitam em andares, conforme 

gráfico nº 27.  

 

Gráfico nº 25 – Tipologia de alojamento 

 

5.8. Opção de compra de habitação na Freguesia 

 
É importante referir que apenas 17,5% dos inquiridos não possuem casa própria. Desta forma torna-se 

necessário perceber se estes sujeitos têm como objectivo adquirir habitação na freguesia, no sentido de 

entendermos se os indivíduos se identificam com o local onde residem, através do desejo de compra de 

habitação na freguesia, como uma das finalidades incluídas no seu projecto de vida. Assim, observa-se que a 

maioria das pessoas que não possuem alojamento próprio, não pensa em comprar casa na Quinta do Conde, 

40,8%. No entanto, um número muito próximo de respostas revela a intenção de compra, tendo efectuado 

inclusive, diligências nesse sentido. O valor das habitações e a situação económica actual poderão estar 

associadas às causas que não lhes permitem atingir esse objectivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela nº 12 – Opção de compra de habitação na freguesia 

%

38,8

4,1

16,3

40,8

fizeram diligências

não pensaram no assunto

Total de 49 em 70 inquiridos 
que não têm casa própria

apenas pensaram no 
assunto, sem fazer 
diligências

não pensam em comprar 
casa

Andar
105
26,2%

Moradia
280
69,8%

outros
16
4%
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6. Transição para a Quinta do Conde 

6.1. Trajectória para a Quinta do Conde 

 
 

 A trajectória das populações constitui uma referência cultural e social, cujas marcas se reflectem ao 

nível da construção da identidade local. Desta forma e considerando o local de residência anterior (Tabela nº 

13 e 14), constata-se que a maioria dos inquiridos residia na península de Setúbal, 48,3%, nomeadamente 

nos concelhos do Seixal, de onde transitaram 48,5%, seguindo-se Almada, Barreiro e Setúbal. Dos inquiridos 

que vieram da grande Lisboa, 27,9% residiam em Lisboa, seguindo-se Sintra e Amadora. Com menor 

expressão estão os que transitaram de outras regiões do país, como o Alentejo (3,7%) e o Centro (2,7%). Um 

dos factores que também merece destaque está relacionado com o facto de apenas um dos inquiridos ter 

transitado de outra freguesia do concelho. 

 

 

nº %

Peninsula Setúbal 194 48,3

Grande Lisboa 112 27,9

Alentejo 15 3,7

Centro 11 2,7

Norte 6 1,5

Algarve 2 0,5

Madeira 1 0,2

1 0,2

26 6,5

34 8,5

402 100

Regiões

Outras freguesias do concelho de 
Sesimbra

Outros países

NS/NR

Totais

Âmbito territorial

Concelhos

 

                                           Tabela nº 13 – Trajectória para Quinta do Conde (âmbito territorial 1) 
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nº %

Peninsula Setúbal 194 100

Seixal 94 48,5

Almada 29 14,9

Barreiro 29 14,9

Setúbal 23 11,9

Moita 12 6,2

Outros 7 3,6

Grande Lisboa 112 100

Lisboa 50 44,6

Sintra 27 24,1

Amadora 15 13,4

Outros 20 17,9

Âmbito territorial

 

 

Tabela nº 14 – Trajectória para Quinta do Conde (âmbito territorial 2) 

 

 

 

6.2. Motivos para residir na freguesia 

 
 

A aquisição de alojamento a preços mais baixos apresenta-se como a razão mais apontada pelos 

inquiridos como opção de residência nesta freguesia, mais de 90%. A boa qualidade do ambiente natural foi 

também uma das razões mais enunciadas, seguida da proximidade a familiares e amigos, mais de 80%. 

Embora com menor expressão, mas ainda assim relevante, as razões de ordem laboral foram referidas por 

mais de 40% dos inquiridos. Todos os restantes motivos relacionados com a qualidade do alojamento, 

acessibilidades e ambiente social foram remetidas para último plano (ver Gráfico nº 26). 
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Gráfico nº 26 – Motivos para residir na Quinta do Conde 
 

 

De acordo com a tabela nº 15, verificou-se também que um número expressivo de indivíduos transitou 

do concelho do Seixal para esta freguesia (48,5%). Considerando a proximidade em termos geográficos das 

duas localidades, procurou-se entender que outros motivos poderiam estar associados à escolha desta 

localidade para residência. Assim, observou-se que a maioria destes inquiridos referiu os preços “baixos” das 

habitações e a boa qualidade do ambiente natural. Talvez o facto da Quinta do Conde ainda ter 

características rurais por um lado e a indústria siderúrgica no concelho do seixal ter encerrado recentemente 

(2001), tenham contribuído para a opção desta trajectória. 

 

Residia no concelho…
Local onde 
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Boa qualidade 
do ambiente 
natural

Boa imagem 
habitantes e 
ambiente 
social

Boa 
acessibilidade

Proximidade a 
familiares e 
amigos

Preços mais 
baixos da 
habitação

Melhor 
qualidade das 
habitações

Veio com a 
familia

Outros 
motivos

Total

Outros concelhos / 
Ns/Nr

21 17 1 1 27 22 1 5 3 98

Almada 1 8 0 1 6 7 2 0 3 28

Amadora 1 3 0 0 3 4 2 1 0 14

Barreiro 1 8 0 0 5 9 0 2 4 29

Lisboa 6 9 0 0 12 11 1 3 6 48

Loures 2 0 1 0 0 1 1 0 2 7

Moita 0 4 0 1 3 3 1 0 0 12

Seixal 6 22 2 1 10 31 4 4 9 89

Setúbal 2 3 1 2 2 5 1 4 2 22

Sintra 2 10 0 0 10 2 0 0 1 25

Total 42 84 5 6 78 95 13 19 30 372
 

Tabela nº 15 – Motivos para residir na Quinta do Conde; Trajectória (âmbito territorial 2) 
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6.3. Tempo de residência na Quinta do Conde  

 
Considerando o tempo de residência dos inquiridos na Quinta do Conde, verifica-se que a maioria 

reside na freguesia desde há 5 a 14 anos e situa-se na faixa etária dos 25 aos 44 anos. Este número poderá 

estar relacionado com o boom de crescimento habitacional da freguesia nas duas últimas décadas. Outra 

informação que consta no gráfico nº 27, abaixo mencionado, está relacionada com o facto de também se 

destacar o número de indivíduos residentes há 30-35 anos, maioritariamente, com mais de 45 anos. Esta 

ocorrência coincide em termos históricos com os anos de loteamento activo de terrenos para venda na Quinta 

do Conde.  

 

 
Gráfico nº 27 – Tempo de residência na Quinta do Conde; Idade 

 

 

 

 

6.4. Dificuldades sentidas à chegada e no presente  

 
Um dos factores que remete para a análise do processo de integração dos inquiridos está relacionado 

com a percepção das dificuldades sentidas quer à chegada, quer presentemente (ver gráfico nº 28). A rede 

viária e de infra-estruturas foram um dos factores mais apontados como dificuldade sentida quando os 

inquiridos chegaram à freguesia, seguida das problemáticas relacionadas com os transportes e 

acessibilidades. No entanto, nos últimos 10/15 anos, no seguimento do crescimento populacional acentuado 

que se verificou, o investimento nas infra-estruturas traduziu-se em algumas melhorias, principalmente a 

partir da década de noventa. Como resultado deste crescimento, verificou-se o aumento de outro tipo de 

necessidades, como a acessibilidade aos serviços públicos e o centro de saúde. Os transportes e 

acessibilidades são factores que para além de constituírem preocupações no passado ainda prevalecem 

actualmente. 
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Gráfico nº 28 – Dificuldades à chegada e presentemente – Quinta do Conde 

 

 

Verificou-se também a necessidade de compreender se as dificuldades sentidas à chegada, 

acentuaram-se ou diminuíram, de acordo com o local de residência dos inquiridos, de forma a averiguar-se as 

necessidades que actualmente são mais relevantes, entre as diferentes áreas da Quinta do Conde (ver tabela 

nº 16). Assim, observou-se que a dificuldade relacionada com a rede viária e infra-estruturas foi sentida à 

chegada, pela maioria dos inquiridos residentes em toda a freguesia, independentemente do local. Por outro 

lado, verifica-se que estas dificuldades diminuíram de forma acentuada na zona da Quinta do Conde e Boa 

Água, mas acentuaram-se para os inquiridos que residem no Casal do Sapo, Courelas da Brava e 

Fontainhas. Esta tendência também se verifica relativamente aos transportes e acessibilidades. 

 

Observa-se também que as dificuldades sentidas pelos residentes nas zonas da Quinta do Conde e 

Boa Água aumentaram de forma acentuada, face aos problemas relacionados com o centro de saúde e 

acessibilidade aos serviços públicos. Nestas zonas também se observou um ligeiro aumento das 

preocupações associadas aos comportamentos da população local e à limpeza das ruas. Em contrapartida 

diminuíram as dificuldades sentidas com a habitação ou o facto de não se conhecer ninguém na freguesia. 

Estes resultados poderão estar relacionados com o desenvolvimento da rede viária e infra-estruturas em 

simultâneo com o crescimento da população, que ocorreu de forma mais acentuada no centro, do que na 

periferia da Quinta do Conde, levando ao incremento de características mais urbanizadas nas zonas centrais 

e ao aparecimento de outro tipo de preocupações.  
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Quinta do Conde Boa Água Pinhal do General 
Casal do Sapo, 

Courelas da Brava e 
Fontainhas 

Total 

Cheg. Pres. Dif. % Cheg. Pres. Dif. % Cheg. Pres. Dif. % Cheg. Pres. Dif. % Cheg. Pres. 
Dif. 
% 

Rede viária e infra-
estruturas 

105 38 -63,8 26 9 -65,4 16 10 -37,5 9 11 22,2 156 68 -56,4 

Acessibilidade aos 
serviços públicos 

21 55 161,9 7 18 157,1 3 8 166,7 1 1 0,0 32 82 156,3 

Transportes e 
acessibilidades 

60 50 -16,7 9 7 -22,2 3 5 66,7 2 4 100,0 74 66 -10,8 

Clima 3 3 0,0 2 2 0,0       1     6 5 -16,7 

Habitação 4 2 -50,0   1         1     5 3 -40,0 

Não conhecer 
ninguém / isolamento 

17 4 -76,5 2     3 2 -33,3 1     23 6 -73,9 

Comportamento / 
atitudes da população 
local 

3 12 300,0 1 2 100,0   1         4 15 275,0 

C. Saúde 10 33 230,0 2 9 350,0   2   1 1 0,0 13 45 246,2 

Limpeza rua 2 7 250,0                   2 7 250,0 

Falta emprego 1 1 0,0   1               1 2 100,0 

Localização/orientação 1 1 0,0                   1 1 0,0 

Diversos 4 13 225,0 2 1 -50,0   1   2 2 0,0 8 17 112,5 

Total 231 219 -5,2 51 50 -2,0 25 29 16,0 17 19 11,8 324 317 -2,2 

    

Legenda:   Subida 
 

  Descida   
Sem 
alteração 

    
Tabela nº 16 – Dificuldades sentidas à chegada e actualmente nas localidades da freguesia da Quinta do Conde 

 

 

 

 

6.5. Redes familiares e de amizades 

 
As redes familiares e de amizade são outro dos factores fundamentais para entender o processo de 

integração e identidade local. Desta forma, verifica-se que a maioria dos inquiridos privilegia as relações de 

proximidade (45,4%). No entanto existem também indivíduos que não contemplam a proximidade geográfica, 

possivelmente devido aos relacionamentos que os sujeitos terão desenvolvido fora desta área de residência. 

Como se pode observar na tabela nº 17, as relações estabelecidas com indivíduos de outros concelhos, 

assumem uma posição relevante, representando 32,8% das respostas dadas. Por outro lado o 

“relacionamento” com pessoas da mesma freguesia é praticamente raro, de 1%.  
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Tabela nº 17 – Redes familiares e de amizades 

 

 

 

6.5.1. Redes familiares e de amizades/grau de integração na freguesia  
 
 

Também se procurou entender se as redes de amigos e familiares a residirem na Quinta do Conde 

poderiam estar relacionadas com o grau de integração dos inquiridos na freguesia. De acordo com a tabela nº 

18, observa-se que a maioria dos inquiridos que se sentem integrados têm efectivamente mais familiares e 

amigos a residirem na freguesia, sendo que um número elevado destes sujeitos tendem ainda a sentir-se 

“muito e totalmente” integrados. Os inquiridos que se sentem ”nada ou pouco” integrados têm 

maioritariamente familiares e amigos a residirem em outras freguesias do concelho ou em outros concelhos. 

 

 

 

 

Presença de redes familiares e de amizade como 
forma de integração na freguesia  

Totais 
Nada / 
Pouco 

Integrado 
Muito / 

Totalmente 

Nº % % 

Na freguesia da Quinta do Conde 181 45,4 7,7 45,9 46,4 

Noutras freguesias do concelho de Sesimbra 12 3,0 25,0 41,7 33,3 

No concelho de Sesimbra (todas as freguesias) 4 1,0 25,0 50,0 25,0 

Outros concelhos 131 32,8 20,6 52,7 26,7 

Diversos locais (concelhos e freguesias) 71 17,8 12,7 63,4 23,9 

Total 399 100,0    

Tabela nº 18 – Redes familiares e de amizades/grau de integração na freguesia 

 

 
 

nº %

181 45,4

12 3,0

4 1,0

131 32,8

71 17,8

399 100

Outros concelhos

Total

Diversos locais (concelhos e 
freguesias)

Na freguesia da Quinta do 
Conde

Noutras freguesias do 
concelho de Sesimbra

No concelho de Sesimbra 
(todas as freguesias)
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7. Processo de integração 

7.1. Percepção do grau de integração na freguesia e no concelho  

 
No que se refere à análise do grau de integração na freguesia e no concelho, é importante 

compreender o nível de comparação entre estes dois indicadores, como forma de identificar o sentimento de 

pertença e identidade com o espaço onde os sujeitos se encontram inseridos. Observa-se, de acordo com o 

gráfico nº 29, que a maioria dos indivíduos se sente mais integrado na freguesia do que no concelho, embora 

a diferença não seja significativa (51,2% dos inquiridos revelaram que se sentiam integrados na freguesia e 

42,5% no concelho).  

  

Gráfico nº 29 – Percepção de integração na freguesia e concelho 

 

 
No que se refere ao grau de integração na freguesia da Quinta do Conde e considerando a variável 

sexo, verifica-se que as mulheres têm tendência a sentir-se menos integradas que os homens. 

 

 

Gráfico nº 30 – Grau de integração/sexo 
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7.2. Grau de importância e identificação de factores que contribuem para a integração 

 
No seguimento da análise do grau de integração na freguesia e no concelho, importa também perceber 

quais os factores que poderão contribuir para a integração. De acordo com a tabela nº 19, verifica-se que um 

dos factores mais referenciados foi a proximidade de amigos e familiares (50%). Esta manifestação vai ao 

encontro do que já foi referenciado anteriormente, uma vez que a maioria dos inquiridos tende a privilegiar as 

relações no interior da freguesia. Por outro lado, o número de pessoas que valorizam o facto de se pertencer 

a uma associação (32,4%), é significativamente inferior, o que poderá estar associado à maioria dos 

inquiridos não integrar nenhum grupo associativo (ler próximo ponto 7.3. sobre a participação no movimento 

associativo). Outro dos factores mais evidenciados refere-se ao facto dos filhos frequentarem uma escola 

local (49,3%), o que beneficia não só a qualidade de vida e a logística familiar, como o sentimento de 

pertença ao local, relações sociais e reforço dos laços socioculturais entre os indivíduos.  

Para um elevado número de inquiridos, a questão relacionada com o recenseamento é considerada 

“muito importante”, revelando 46,3% das respostas dadas. A preocupação com este assunto foi 

constantemente abordada pelos inquiridos, revelando a existência de uma diferença expressiva entre o 

número de residentes na freguesia e o número real de recenseados. Na opinião dos inquiridos esta situação 

prejudica a freguesia, no sentido de não se poderem obter mais financiamentos considerando as reais 

necessidades locais.  

 

nº % nº % nº %

398 199 50,0 108 27,1

349 172 49,3 150 43,0

371 129 34,8 134 36,1

389 116 29,8 126 32,4

387 155 40,1 179 46,3

392 168 42,9 157 40,1

Pertencer a alguma 
associação

Muito 
importante

Estar recenseado no concelho

Possuir casa própria

Importante
Factores de integração 

relevantes
nº 

respostas

Pouco 
importante

Proximidade a amigos e 
familiares 

Filhos a frequentarm a escola

Estar empregado no concelho

 

Tabela nº 19 – Factores de integração 
 

 

7.3. Participação no movimento associativo  

 
De acordo com o gráfico nº 31, observa-se que a maioria dos inquiridos não participa em movimentos 

associativos, em virtude de um número muito significativo de sujeitos, 75,1%, revelar que não faz parte de 

nenhuma associação. Dos inquiridos que integram associações, verifica-se que os clubes recreativos e 

desportivos reúnem o maior número de associados, representando no entanto, apenas 10,7% da amostra. 
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Gráfico nº 31 – Movimento associativo 
 

 

 

 

8. Relação com Concelho/Freguesia  

8.1. Análise do conhecimento, utilização e satisfação face aos serviços públicos  

 

 
De acordo com a tabela nº 20, observa-se a existência de um número significativo de respostas 

referentes ao C. Saúde (65,2%), que manifestam um parecer negativo (“mau” e “muito mau”). Por outro lado, 

a opinião é unânime relativamente à Junta de Freguesia, uma vez que metade da amostra inquirida (50,7%) 

classifica estes serviços, como bons. Os serviços de tribunal e transportes públicos foram avaliados como 

razoáveis.  

Considerando a avaliação da Segurança Social, Repartição de Finanças e Guarda Nacional 

Republicana, podemos verificar que embora apresentem valores mais elevados com uma classificação boa, 

estes números encontram-se muito próximos do “razoável”. Uma vez que esta informação (quantitativa) pode 

omitir dados importantes sobre as diversas problemáticas associadas a estas instituições, a mesma será 

aprofundada posteriormente através da análise da informação qualitativa no decorrer das questões abertas 

sobre a opinião dos inquiridos referente às problemáticas e sugestões para melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,1

1,5

10,7

6,2

2,0

1,2

1,2

1,0

0,7

0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Não pertence

NS/NR

Clube cultural, recreativo e desportivo

IPSS

Associação juvenil

Associação de pais

Partido ou organização politica

Associação de cariz religioso

Associação humanitária

Outras associações



_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 e Práticas Sociais 

  
45

 
 

Tabela nº 20 – Análise dos serviços públicos e privados 
 

 
De acordo com a tabela nº 21, ao analisarmos o grau de conhecimento e a utilização destas 

instituições, observa-se que a Junta de Freguesia, bem como o Centro de Saúde são os serviços mais 

conhecidos e utilizados na Quinta do Conde, dos inquiridos que as conhecem, 89%, utilizam-nos. Os serviços 

técnicos/atendimento da Câmara Municipal de Sesimbra também apresentam um número elevado de 

respostas, quer ao nível do conhecimento (84,8%), quer na utilização (88,6%).  

 

A Guarda Nacional Republicana, embora apresente um número elevado de inquiridos que afirmam 

conhecer a instituição, apresenta uma diminuição nos dados relativos à utilização destes serviços.  

 

Os serviços como a Repartição de Finanças são utilizados pela grande maioria dos indivíduos que os 

conhecem (92,9%), seguindo-se os transportes públicos com uma utilização de 76,4%. A Segurança Social e 

o Tribunal são instituições menos conhecidas, com valores percentuais de 42,5% e 29,4% respectivamente, 

tendo o Tribunal uma utilização de 61%.  

 

Sublinhe-se a necessidade de mais divulgação dos serviços relativos ao Gabinete de Inserção 

Profissional, Espaço Solidário, Espaço Cidadania e Biblioteca Municipal, devido ao baixo nível de 

conhecimento/ utilização dos mesmos.  

nº % nº % nº % nº % nº %

306 76,1 5 1,6 18 5,9 108 35,3 155 50,7 20 6,5

134 33,3 8 6,0 19 14,2 48 35,8 52 38,8 7 5,2

254 63,2 19 7,5 27 10,6 90 35,4 101 39,8 17 6,7

217 54,0 13 6,0 24 11,1 78 35,9 84 38,7 18 8,3

64 15,9 4 6,3 7 10,9 32 50,0 21 32,8

216 53,7 34 15,7 40 18,5 78 36,1 63 29,2 1 0,5

310 77,1 142 45,8 60 19,4 70 22,6 32 10,3 6 1,9

Segurança Social

Transportes Públicos

Centro de Saúde

Mau Muito bom
% respostas 
obtidas face 

às 
possíveis 
(402)

Tribunal

Junta de Freguesia

Repartição de Finanças

Guarda Nacional Republicana

nº 
respostas 
efectivas

Muito mau Razoável Bom
Avaliação dos serviços públicos / 

privados
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347 86,3 312 89,9 35 10,1

171 42,5 138 80,7 33 19,3

280 69,7 260 92,9 20 7,1

306 76,1 219 71,6 87 28,4

118 29,4 72 61,0 46 39,0

275 68,4 210 76,4 65 23,6

344 85,6 309 89,8 35 10,2

341 84,8 302 88,6 39 11,4

89 22,1 34 38,2 55 61,8

125 31,1 35 28,0 90 72,0

122 30,3 43 35,2 79 64,8

133 33,1 84 63,2 49 36,8

Serviços

Utilizam os serviços

Junta de Freguesia

Conhece os serviços? 

nº respostas 
efectivas

% respostas 
obtidas face 
às possíveis 

(402)

nº

Não utilizam os serviços

nº%

Transportes Públicos

Centro de Saúde

%

Segurança Social

Repartição de Finanças

Guarda Nacional Republicana

Tribunal

Câmara 
Municipal de 
Sesimbra

Serviços técnicos / 
atendimento

Gabinete de Inserção 
Profissional

Espaço Solidário

Espaço Cidadania

Biblioteca Municipal

 

Tabela nº 21 – Análise do grau de conhecimento e utilização dos serviços públicos e privados 

 

 

Para complementar esta informação procurou-se entender através da análise qualitativa as possíveis 

problemáticas ou sugestões dos inquiridos face aos serviços mencionados na tabela anterior. No entanto, 

cabe acrescentar que embora esta informação tenha sido solicitada, a maioria das pessoas (cerca de 80%) 

optou por não responder. Também se verificou que a maior parte das opiniões recaíram sobre as instituições 

avaliadas de forma menos positiva. Assim, apresentar-se-á alguns dos problemas mais citados, embora esta 

informação seja pouco expressiva devido ao número restrito de respostas.  

De acordo com o que foi referido anteriormente, o número de inquiridos que manifestou opinião relativamente 

à Junta de Freguesia da Quinta do Conde, também foi muito reduzido (apenas 25 respostas). A maioria diz 

respeito ao atendimento e remete para questões relacionadas com a morosidade e alguma burocracia. Foram 

ainda mencionadas algumas problemáticas relacionadas com política social, nomeadamente quanto à 

necessidade de mais apoios financeiros e outros (Ver Anexo 2 - Avaliação dos serviços prestados pelas 

instituições). 

 
Quanto à opinião sobre a Segurança Social (38 respostas), Repartição de Finanças de Sesimbra 

(63 respostas) e Tribunal (12 respostas), e à semelhança dos serviços da Junta de Freguesia, verifica-se que 

o maior número de respostas também recai sobre o atendimento, salientando-se a morosidade e possível 

ineficácia do mesmo. Foi ainda referida, a necessidade de existirem delegações da S. Social e da Repartição 

de Finanças na Quinta do Conde, devido à distância e dificuldades sentidas no acesso aos serviços 

(escassez de transportes públicos), principalmente por pessoas idosas. Também se mencionaram opiniões 

diversas referentes aos serviços sociais (Ver Anexo 2). 
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Relativamente à opinião dos inquiridos sobre os Transportes Públicos (93 respostas), a maioria 

evidenciou a necessidade de existirem mais transportes públicos na Quinta do Conde, com horário mais 

flexível e mais alargado, bem como a criação/implementação de mais percursos alternativos, principalmente 

na vila. Alguns dos inquiridos mencionaram ainda que os transportes na Quinta do Conde são dispendiosos e 

que o acesso à sede do concelho (freguesia de Santiago) continua a ser difícil. 

 
No que se refere à análise da informação sobre a GNR (69 respostas), verificou-se que a maioria das 

respostas incidiu sobre a necessidade de existirem mais meios, sobretudo humanos, mas também materiais 

para apoiar a GNR local. Também se verificou um elevado número de referências face à morosidade e falta 

de actuação às ocorrências. 

 
A informação referente ao Centro de Saúde, para além de abranger a avaliação mais negativa, 

conforme informação anterior, gerou a maior participação por parte dos inquiridos (158 respostas). Observou-

se que um número significativo de respostas (100 – ver Anexo 2) identificou problemas associados aos 

médicos, em particular o facto de serem em número insuficiente face às necessidades (médicos de família). 

Ainda no que reporta a esta categoria foi também referido, pontualmente, alguma falta de profissionalismo, 

bem como possibilidade de deficiências ao nível do serviço de pediatria.    

Um número expressivo de inquiridos (49), referiu também problemáticas relacionadas com as 

instalações: a maioria apontou para a existência de más condições a este nível, apelando à necessidade da 

construção de um novo Centro de Saúde. As referências à falta de recursos humanos e materiais desta 

instituição também tiveram algum peso na opinião dos inquiridos (37).  

Foram também mencionados por 35 inquiridos problemas relacionados com a morosidade para obter 

consulta (meses) e alguns mencionaram ainda a dificuldade face ao acesso dos serviços de urgências. 

Surgiram também relatos sobre o atendimento (má qualidade e morosidade). De registar ainda, alguns 

apontamentos para a existência de alguma desorganização nesta instituição, o que conduz à opção de outros 

serviços médicos.  

 

Uma das citações, dos inquiridos é reveladora destes resultados negativos: “O Centro de Saúde da 

Quinta do Conde é muito mau, há tempo de mais”. 

 
Na análise da avaliação dos serviços da Câmara Municipal de Sesimbra, os serviços 

técnicos/atendimento são os mais utilizados e são classificados como razoáveis (ver tabela nº 22). Os 

restantes serviços da Câmara na Quinta do Conde, como o Gabinete de Inserção Profissional, Espaço 

Solidário, Espaço Cidadania e Biblioteca Municipal, embora tenham obtido uma boa avaliação, tiveram um 

número de respostas muito limitado devido ao baixo índice de conhecimento e utilização.  
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nº % nº % nº % nº % nº %

299 74,4 4 1,3 19 6,4 140 46,8 118 39,5 18 6,0

30 7,5 3 10,0 4 13,3 18 60,0 5 16,7

35 8,7 2 5,7 1 2,9 5 14,3 20 57,1 7 20,0

41 10,2 1 2,4 8 19,5 28 68,3 4 9,8

80 19,9 4 5,0 25 31,3 39 48,8 12 15,0

Muito bomBom

Biblioteca Municipal

Câmara 
Municipal 
de 
Sesimbra

Gabinete de Inserção 
Profissional

nº 
respostas 
efectivas

% respostas 
obtidas face 

às 
possíveis 
(402)

Muito mau Mau Razoável

Espaço Solidário

Espaço Cidadania

Avaliação dos serviços da Câmara 
Municipal de Sesimbra

Serviços técnicos / 
atendimento

 

Tabela nº 22 – Análise dos serviços da C.M.S. 
 

 
Os problemas mais identificados pelos inquiridos face aos serviços da autarquia na Quinta do Conde 

(ver Anexo nº 2), referem-se principalmente aos Serviços de água e Saneamento e estão sobretudo 

associados ao atendimento (dificuldades relacionadas com a morosidade e também com a possível ineficácia 

do mesmo). Foram ainda referidos problemas relativos à comunicação, sobretudo a alguma ineficiência 

quanto à informação prestada ao utente. Nesta categoria, foram ainda manifestadas breves opiniões quanto 

às infra-estruturas, opções das políticas da CMS para a Quinta do Conde e questões referentes ao ambiente. 

 
Para complementar a informação anteriormente apresentada e face à questão colocada aos inquiridos 

sobre sugestões a dar à Câmara Municipal de Sesimbra para melhorar a qualidade de vida do munícipe, 

verificaram-se os seguintes resultados (Anexo 3):  

 
� Infra-estruturas - A maioria dos inquiridos manifestou-se sobre questões relacionadas com as infra-

estruturas (204 observações), nomeadamente sobre os problemas associados aos arruamentos (95), 

incluindo relatos de situações sobre o mau estado e falta de alguns passeios, bem como de 

estacionamento. Foi ainda referida, a necessidade de melhor as estradas e ainda a falta de rede de 

saneamento associada à existência de muitas fossas na Quinta do Conde. Foram também assinalados 

alguns problemas relacionados com a falta de alguma sinalização (passadeiras para peões) e 

iluminação. 

� Ambiente - Outro dos factores mais referidos está relacionado com as questões do ambiente (147), 

nomeadamente a falta de espaços verdes e limpeza das ruas, contentores do lixo e terrenos baldios. 

Também foram assinalados alguns problemas associados à falta de fiscalização nesta área e de civismo, 

no que se refere à higiene pública e ao abandono de animais.  

� Lazer - As problemáticas relacionadas com o lazer também tiveram expressividade (133), foi dada 

especial relevância à falta de uma piscina municipal, bem como alguma carência de espaços e 

actividades/iniciativas para crianças e jovens, como por exemplo parques infantis. Neste âmbito foram 

também referidas questões associadas à falta de espaços públicos para actividades desportivas e 

culturais. O facto de não existir um cinema também foi menconado pontualmente por alguns dos 

entrevistados. 

� Política da Câmara Municipal de Sesimbra para a Quinta do Conde – Este factor também originou 

bastantes observações (133), no entanto muito dispersas e por esse motivo pouco significativas devido à 
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falta de consistência por parte dos inquiridos neste âmbito. Assim, verificou-se que o maior número de 

opiniões incidiu principalmente sobre as questões sociais, em particular a falta de emprego, mas 

também, a necessidade de mais apoio social, atenção aos idosos e maior proximidade/preocupação da 

Câmara Municipal de Sesimbra com a população da freguesia. Também foram reveladas algumas 

opiniões referentes ao desordenamento do território e necessidade de revisão do plano de pormenor da 

Quinta do Conde. Um pequeno número de inquiridos mencionou ainda que as tarifas de saneamento são 

muito elevadas. Surgiram também, embora com um número pouco significativo, algumas chamadas de 

atenção referentes à falta de conclusão de alguns projectos relacionados com as AUGI (Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal) e algumas lacunas na fiscalização e comunicação da Câmara Municipal de Sesimbra 

com a população da freguesia. No entanto, houve um pequeno número de indivíduos (6) que mencionou 

que a Câmara Municipal de Sesimbra estava a ser eficaz.  

� Saúde - As questões relacionadas com a saúde, de acordo com o que se tem verificado no decorrer 

deste estudo, também mereceram alguma relevância na opinião dos inquiridos, que manifestaram a 

necessidade de se melhorar os serviços de saúde em termos materiais e humanos.  

� Transportes – No que diz respeito aos transportes, os inquiridos reforçaram a necessidade de 

existirem mais percursos na vila e maior flexibilidade horária.  

� Segurança – Alguns dos inquiridos (38) revelaram o sentimento de insegurança, acentuado pela falta 

de vigilância principalmente nas ruas, mas também nos estabelecimentos comerciais. Neste âmbito 

verificou-se ainda que um pequeno número de inquiridos revelou alguma preocupação com a possível 

existência de um número elevado de emigrantes, que se encontram em situação ilegal e de desemprego, 

a residirem na freguesia. 

� Serviços públicos na Quinta do Conde – Foram também referidas, a necessidade de serviços 

públicos na Quinta do Conde, designadamente a segurança social e a repartição de finanças ou mesmo 

uma loja do cidadão.  

 

 

 
8.2. Apreciação dos espaços públicos e equipamentos (Infra-estruturas, transportes, saúde, apoio 

social, educação, desporto) 

 

No que diz respeito à apreciação dos espaços públicos e equipamentos (Tabela nº 23), observa-se que a 

questão relacionada com os serviços de saúde gerou mais uma vez, o maior número de respostas, uma vez 

que a maioria dos inquiridos (54,2%) discorda totalmente com a existência de uma boa oferta de serviços 

nesta área. Opinião que vai ao encontro dos dados anteriormente analisados sobre a avaliação do Centro de 

Saúde (classificado pela maioria dos sujeitos como “muito mau”). Por outro lado, no que se refere à rede de 

infra-estruturas, a maioria dos inquiridos concorda com a existência de uma boa rede, resultado sobretudo do 

desenvolvimento verificado na freguesia nos últimos anos. Quanto aos transportes públicos verificamos que a 

maioria (56,7%) discorda ou “discorda totalmente” com a existência de uma boa rede a esta nível, apesar de 

24,6% dos indivíduos afirmar o contrário.  

Ao analisarmos a rede de serviços e apoio social, verificamos que perto de 1/3 concorda ou discorda 

sobre a existência de uma boa rede a este nível, no entanto verifica-se que os restantes inquiridos não têm 

opinião fundada no que se refere a este assunto.  
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No que se refere à apreciação da rede de escolas e equipamentos desportivos, verifica-se que não 

existe uma opinião unânime relativamente a esta matéria.  

Procurou-se também analisar a informação sobre os espaços públicos face ao local de residência dos 

inquiridos, de forma a verificar e identificar as possíveis carências nas diferentes zonas da freguesia.  

 

 

Tabela nº 23 – Espaços públicos e equipamentos 

 

 

 

8.2.1. Avaliação dos serviços e apreciação dos espaços públicos e equipamentos no Casal do Sapo, 

Fontainhas e Courelas da Brava 

 

 

De acordo com os gráficos nºs. 32 e 33, os inquiridos residentes nas zonas do Casal do Sapo, 

Fontainhas e Courelas da Brava fazem uma apreciação mais negativa relativamente aos serviços de saúde, 

rede de transportes públicos e rede de infra-estruturas. Os serviços da Junta de Freguesia da Quinta do 

Conde e da Repartição de finanças sediada na sede do concelho, são avaliados de forma mais positiva. Um 

número expressivo de indivíduos concorda que já existem escolas em número suficiente mas, por outro lado, 

discorda da existência de uma boa prestação de serviços de apoio social. Estes inquiridos não manifestaram 

opinião clara relativamente aos equipamentos desportivos, ao que podemos averiguar, devido ao possível 

desconhecimento sobre os mesmos, uma vez que estão localizados na zona central da freguesia.  

nº % nº % nº % nº % nº %

401 99,8 38 9,5 104 25,9 82 20,4 169 42,1 8 2,0

374 93,0 83 22,2 129 34,5 66 17,6 92 24,6 4 1,1

378 94,0 205 54,2 111 29,4 41 10,8 21 5,6

350 87,1 34 9,7 100 28,6 102 29,1 112 32,0 2 0,6

358 89,1 33 9,2 112 31,3 68 19,0 139 38,8 6 1,7

368 91,5 27 7,3 110 29,9 97 26,4 131 35,6 3 0,8

% de 
respostas 
face às 
possiveis

Dicordo 
totalmente

Discordo

Não 
concordo 
nem 

discordo

ConcordoEspaços públicos e 
equipamentos, existência de 

boa:

nº 
respostas

Rede de transportes 
publicos dentro do concelho

Oferta de serviços de saúde 
(pública e/ou privada)

Rede de serviços de apoio 
social (infância e idosos)

Rede de escolas públicas 
e/ou privadas

Rede de equipamentos 
desportivos públicos e/ou 
privados

Concordo 
totalmente

Rede de infraestruturas
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Gráfico nº 32 – Avaliação d

Gráfico nº 33 – Apreciação dos espaços públicos e equipamentos do Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava

 

8.2.2. Avaliação dos serviços
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Avaliação dos serviços públicos no Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava

 

 

Apreciação dos espaços públicos e equipamentos do Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava

os serviços e apreciação dos espaços públicos e equipamentos na localidade da 

à apreciação dos espaços públicos e equipamentos (Gráficos nºs. 34 e 35)

inquiridos residentes na localidade da Quinta do Conde, o centro de saúde assume especial 

Junta de Freguesia e da Câmara Municipal obtiveram a avaliação mais positiva da parte 

maioria dos sujeitos a residir nesta zona também concorda com a existência de boas 

bem como sobre a existência de escolas e equipamentos desportivos
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no Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava 

 

Apreciação dos espaços públicos e equipamentos do Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava 

e apreciação dos espaços públicos e equipamentos na localidade da 

(Gráficos nºs. 34 e 35), para os 

assume especial relevância, com 

avaliação mais positiva da parte 

nesta zona também concorda com a existência de boas 

equipamentos desportivos em número suficiente. 
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pode dever-se o facto da apreciação destes serviços 

família. A guarda republicana e a repartição de finanças também 

Gráfico nº 34 –

Gráfico nº 35 – Apreciação dos espaços públicos e equipamentos 
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se também que a opinião dos munícipes face aos serviços de apoio social é muito divergen

se o facto da apreciação destes serviços variar em função das necessidades

A guarda republicana e a repartição de finanças também obtiveram uma avaliação 

– Avaliação dos serviços públicos da localidade da Quinta do Conde

Apreciação dos espaços públicos e equipamentos da localidade 

dos serviços e apreciação dos espaços públicos e equipamentos no Lugar da Boa 

da opinião dos residentes das outras zonas da freguesia da 

maioria dos inquiridos que habitam no lugar da Boa Água avaliam negativamente os serviços de 

, verifica-se que a avaliação referente aos transportes públicos e à 

epublicana é mais positiva, em comparação com a zona da Quinta do Conde

lado a lado. A opinião relativa à existência de bons equipamentos desportiv

0 20 40 60 80 100 120

Câmara Municipal de Sesimbra

Junta de Freguesia da Quinta …

Segurança Social (Sesimbra)

Finanças (Sesimbra)

Guarda Nacional Républicana …

Tribunal (Sesimbra)

Rede de Transportes Públicos 

Extensão do Centro de Saúde …

0 50 100 150 200

Rede de Infra-estruturas

Transportes Públicos

Serviços de saúde

Serviços de apoio social

Escolas em número 

suficiente

Equipamentos desportivos

Discordo totalmente

Discordo

Não concordo nem 

discordo

Concordo

Concordo totalmente

_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 
52

face aos serviços de apoio social é muito divergente, o que 

variar em função das necessidades específicas de cada 

uma avaliação favorável. 

 

da Quinta do Conde 

 

da localidade da Quinta do Conde 

e apreciação dos espaços públicos e equipamentos no Lugar da Boa 

freguesia da Quinta do Conde, também a 

da Boa Água avaliam negativamente os serviços de saúde (ver 

se que a avaliação referente aos transportes públicos e à Guarda 

epublicana é mais positiva, em comparação com a zona da Quinta do Conde, apesar de 

à existência de bons equipamentos desportivos e escolas em 

Muito Mau

Mau

Razoável

Bom

Muito Bom

Discordo totalmente

Discordo

Não concordo nem 

discordo
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número suficiente não é consensual, uma vez que o número de inquiridos que discorda destas afirmações é 

muito próximo do que concorda. No entanto a maior parte dos inquiridos desta zona concorda com a 

existência de uma boa rede de infra

Gráfico nº 3

Gráfico nº 37 – Apreciação dos espaços públicos e equipamentos 

 

8.2.4. Avaliação dos serviços

Pinhal do General 

Quanto à apreciação dos serviços, 

(Gráficos nºs 38 e 39), verifica

número idêntico de pessoas que o classifica de 

das outras zonas, os serviços da

Câmara Municipal de Sesimbra tiveram

Courelas da Brava a melhor avaliação.
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número suficiente não é consensual, uma vez que o número de inquiridos que discorda destas afirmações é 

muito próximo do que concorda. No entanto a maior parte dos inquiridos desta zona concorda com a 

existência de uma boa rede de infra-estruturas. 

Gráfico nº 36 – Avaliação das instituições da localidade da Boa Água

Apreciação dos espaços públicos e equipamentos da localidade 

os serviços e apreciação dos espaços públicos e equipamentos 

dos serviços, espaços públicos e equipamentos na zona d

verifica-se que a avaliação do centro de saúde é divergente, ou seja

de pessoas que o classifica de “muito mau” e de “razoável”. 

das outras zonas, os serviços da Junta de Freguesia obtiveram a avaliação mais positiva. 

Câmara Municipal de Sesimbra tiveram nesta zona e nas localidades do Casal do Sapo, Fontainhas e 

a melhor avaliação. 
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número suficiente não é consensual, uma vez que o número de inquiridos que discorda destas afirmações é 

muito próximo do que concorda. No entanto a maior parte dos inquiridos desta zona concorda com a 

 

da Boa Água

 

da localidade da Boa Água 

e apreciação dos espaços públicos e equipamentos da localidade do 

na zona do Pinhal do General 

divergente, ou seja, existe um 

 À semelhança dos resultados 

valiação mais positiva. Os serviços da 

Casal do Sapo, Fontainhas e 
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Embora a opinião da generalidade dos residentes do Pinhal do General não seja unânime 

relativamente aos transportes públicos e aos serviços de apoio social, observa

de moradores discorda da existência

Gráfico nº 38 –

Gráfico nº 39 – Apreciação dos espaços públicos e equipamentos 

 

 

 

8.3. Grau de satisfação enquanto residente no
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Embora a opinião da generalidade dos residentes do Pinhal do General não seja unânime 

relativamente aos transportes públicos e aos serviços de apoio social, observa

de moradores discorda da existência de boa oferta nestas áreas.   

– Avaliação dos serviços do local da localidade do Pinhal do General

 

Apreciação dos espaços públicos e equipamentos da localidade do Pinhal do 

satisfação enquanto residente no concelho de Sesimbra 

De acordo com a tabela nº 24 abaixo mencionado, observa-se que 

significativa de inquiridos (67,7%), que está satisfeita por residir no concelho de Sesimbra 

que afirmam estar insatisfeitos ou mesmo muito insatisfeitos (6,4%).  
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Embora a opinião da generalidade dos residentes do Pinhal do General não seja unânime 

relativamente aos transportes públicos e aos serviços de apoio social, observa-se que um número relevante 

 

o Pinhal do General 

 

da localidade do Pinhal do General 

que existe uma percentagem 

está satisfeita por residir no concelho de Sesimbra por oposição aos 
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Tabela nº 24 – Grau de satisfação enquanto residente no concelho 

 

8.3.1. Grau de satisfação enquanto residente no concelho Sesimbra por localidade 

 

De acordo com a apreciação anterior face aos serviços e espaços públicos, verifica-se que os 

inquiridos têm opiniões diferentes de acordo com a sua localidade de residência. Na análise do grau de 

satisfação dos inquiridos face ao concelho de acordo com a variável localidade (Gráfico nº 40), observa-se 

que os inquiridos a residirem nas zonas de Fontainhas, Casal do Sapo e Courelas da Brava tendem a sentir-

se menos satisfeitos. Estes resultados podem dever-se ao facto dos residentes nesta zona terem manifestado 

algumas preocupações, principalmente no que se refere à necessidade de desenvolvimento de infra-

estruturas e transportes públicos. Em contrapartida a opinião dos indivíduos que residem na zona do Pinhal 

do General, indica serem os que se sentem mais satisfeitos por residirem na freguesia. Estes dados também 

são coerentes com os resultados anteriores face à avaliação dos serviços e espaços públicos, uma vez que 

os residentes desta zona, revelaram ter uma avaliação mais positiva relativamente à maioria dos espaços 

avaliados.  

 

Gráfico nº 40 - Grau de satisfação enquanto residente no concelho; Localidade 
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o concelho

nº %

Satisfeito 272 67,7

Nem satifeito, nem 
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62 15,4
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Total 402 100
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8.4. Tempos Livres 

A importância da análise da variável “tempos livres” surge como factor de referência para a 

compreensão das práticas e apropriação dos espaços exteriores como forma de socialização. A actividade de 

lazer privilegiada, é o usufruto da praia no concelho (179). São apontadas também outras formas de lazer na 

freguesia da Quinta do Conde, designadamente, frequentar cafés (146) e usufruir de espaços verdes (144).  

A prática de desporto, embora exercida por menos indivíduos, é frequente na freguesia (93), assim 

como a utilização da biblioteca (36). 

Assistir a espectáculos é uma actividade privilegiada em todos os territórios. Por outro lado, visitar 

museus ou exposições é o tipo de acção que se realiza, de uma maneira geral, fora do concelho. Em termos 

culturais, o exercício destas duas actividades fora da freguesia, pode estar relacionado com a pouca oferta 

que existe a este nível na Quinta do Conde. 

Como se pode observar na tabela nº 25, apenas um baixo número de indivíduos frequenta bares e 

discotecas, optando no entanto pela utilização destes espaços nocturnos fora do concelho. Esta tendência 

pode estar relacionada com o tipo e a pouca oferta destes espaços na freguesia e no concelho.   

 
 

Freguesia
Freguesia 
e concelho

Concelho
Concelho e 
fora do 
concelho

Fora do 
concelho

Em todos 
os 

territórios
NS/NR

144 21 9 7 19 76 126

146 13 3 5 8 69 158

13 1 4 21 36 13 314

24 17 3 17 70 44 227

36 3 4 4 24 3 328

93 4 7 4 21 16 257

55 14 14 16 63 80 160

179 82 45 96

511 73 223 156 286 301 1666

Frequentar a biblioteca

Praticar desporto

Assistir a espéctaculos

Ir à praia

Visitar museus e 
exposições

Actividades de tempos 
livres

Total respostas

Usufruir de espaços 
verdes

Frequentar cafés

Frequentar bares e/ou 
discotecas

 

Tabela nº 25 – Actividades de tempos livres 

 

 

 

8.5. Participação em acções de solidariedade 

 
A participação em acções de solidariedade é um importante indicador do sentimento de pertença, 

através do exercício de cidadania e da tomada de consciência de que os problemas que afectam a 

comunidade necessitam da participação dos munícipes. Como acção de solidariedade podemos entender 
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todas as acções realizadas no sentido de ajudar o outro, seja através de doação de bens materiais ou através 

de acções de voluntariado. Desta forma, observa-se que o maior número de inquiridos participa “às vezes” e 

“frequentemente” em acções de solidariedade na freguesia (56,8%). No entanto um número significativo de 

pessoas (41,8%)  “raramente” ou “nunca” colaboraram neste tipo de acções. 

 

  

 

Gráfico nº 41 – Acções de solidariedade 
 

 

 

8.6. Posicionamento religioso 

 
 

A religião tem um significado considerável no sentido de introduzir marcas culturais profundas. Apesar 

de se ter verificado a proliferação de novas religiões nos últimos 20 anos, podemos observar que o 

posicionamento religioso dos inquiridos é significativamente católico, representando 68% dos sujeitos, 

seguindo-se a religião evangélica com 2,5% de inquiridos e a Ortodoxa e Testemunhas de Jeová com 1,2% 

de seguidores. No entanto é importante salientar que muitos dos sujeitos, embora se identifiquem com a 

religião católica, referem que não a praticam. Saliente-se ainda, a expressiva percentagem de inquiridos que 

afirmam não ter religião (perto de ¼ da amostra). 
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nº %

274 68,2

10 2,5

5 1,2

5 1,2

3 0,7

96 23,9

9 2,2

402 100

Posição perante a religião

Católica

Evangélica

Testemunhas de Jeová

Ortodoxa

Outras

Total respostas

Sem religião

NS/NR

 

Tabela nº 26 – Posicionamento religioso 

 

8.7. Mobilidade 

 
Considerando a análise da variável mobilidade (Tabela nº 27), relativamente à utilização de transporte 

nos trajectos habituais dos inquiridos, verifica-se que a maioria dos sujeitos (53%) utiliza habitualmente 

viatura própria em detrimento do uso de transportes públicos (13,9%) ou dos vários transportes em 

simultâneo (19,2%). Desta forma, se somarmos a utilização destas duas alternativas (Σ=33,1%), o valor 

continua a ser muito inferior comparativamente à preferência pelo uso exclusivo do transporte próprio. 

Existem ainda alguns indivíduos que se deslocam a pé, e um número muito baixo, dos que utilizam a 

bicicleta. Estes valores podem estar relacionados com alguma escassez de transportes públicos dentro da 

freguesia.   

nº %

213 53,0

50 12,4

5 1,2

56 13,9

77 19,2

1 0,2

402 100

A pé

Bicicleta

Total respostas

NS/NR

Transportes publicos

Diversos modos de deslocação simultaneos 
(meios próprios, públicos, a pé e bicicleta)

Mobilidade

Viatura própria (automóvel)

 

Tabela nº 27 – Mobilidade 
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9. Sugestões/recomendações 

No seguimento dos resultados representados neste estudo, é importante apresentar um conjunto de 

recomendações que poderão contribuir para solucionar algumas das problemáticas e preocupações que 

foram manifestadas de forma mais expressiva e consecutivamente contribuir para melhorar a qualidade de 

vida dos munícipes da Quinta do Conde. 

� No âmbito da Saúde:  

Os cuidados de saúde representam um domínio particularmente importante, dado que interfere com 

as necessidades básicas dos cidadãos e, consequentemente, com a sua qualidade de vida, 

assumindo-se como uma área que é particularmente sensível à população. A opinião geral dos 

inquiridos revelou preocupações em função das carências que se fazem sentir a este nível na 

freguesia da Quinta do Conde. Importa referir que a intervenção não se deverá cingir apenas à 

construção do novo centro de saúde, mas direccionar também a atenção/actuação para: 

• Equipamentos de Saúde; 

• Meios técnicos, materiais e humanos de suporte; 

• Educação/formação. 

� No âmbito do ambiente 

As questões do ambiente preocupam cada vez mais os munícipes, uma vez que se encontram 

associadas a outras questões também muito delicadas, como a higiene e a saúde pública, a 

qualidade da água e do ar, a estética urbana e a socialização, entre outros. Algumas intervenções 

que poderão contribuir para minimizar as problemáticas mais apresentadas poderão passar pelo: 

• Reforço do saneamento e salubridade ao nível da rede de esgotos, principalmente nas áreas do 

Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava; 

• Reforço e higienização mais eficaz dos contentores do lixo; 

• Reforço da limpeza das ruas; 

• Reforço da limpeza de terrenos baldios e interdição à colocação de entulho e consequente 

fiscalização municipal; 

• Reforço na criação, manutenção e recuperação de mais espaços verdes; 

• Colocação de mais de ecopontos; 

• Construção de um canil-gatil municipal; 

• Dinamização de acções de sensibilização para as questões ambientais. 

 

� No âmbito da cultura e das actividades desportivas 

Associadas às actividades de carácter cultural, desportivo e recreativo, poderão estar factores tão 

relevantes como a saúde, o desenvolvimento pessoal e social ou mesmo a tentativa de minimizar a 

tendência da freguesia para uma ocupação predominantemente residencial, através da dinamização 

desportiva e sócio cultural. As acções que poderão contribuir para a promoção e desenvolvimento 

destas actividades poderão passar por: 

• Reforço das instalações e equipamentos desportivos e cultuais, nomeadamente a construção de 

uma piscina municipal e promover a reabilitação do cinema; 

• Promoção e desenvolvimento de actividades desportivas de lazer e de competição; 
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• Promoção e desenvolvimento de actividades culturais dirigidas/vocacionadas para diferentes 

públicos e culturas – eventos multiculturais; 

• Promoção e desenvolvimento de actividades desportivas e culturais para públicos mais jovens  

 

� No âmbito da segurança  

 Verificou-se neste estudo que a questão relacionada com a segurança constituiu também uma 

preocupação dos inquiridos. A definição de acções de melhoria neste âmbito poderá influenciar o 

bem-estar e fazer a diferença em termos de qualidade de vida dos cidadãos. Sendo a GNR uma 

instituição militar, as políticas de segurança neste âmbito são essencialmente ministradas pela 

Administração Central. No entanto, deixamos algumas sugestões que poderão contribuir para 

melhorar a confiança dos cidadãos nas autoridades de segurança pública e a redução de alguma 

criminalidade: 

• Acções de informação/sensibilização junto da população residente; 

• Reforçar o número de efectivos; 

• Reforçar os equipamentos e meios; 

• Avaliar as instalações e localização do porto da GNR, no sentido de perceber se o mesmo satisfaz 

as necessidades dos profissionais e da população; 

• Reforçar o patrulhamento das ruas; 

• Criação de polícia municipal. 

 

� No âmbito das instituições e serviços públicos  

 O acesso aos serviços públicos, a qualidade do serviço e do atendimento são factores que poderão 

influenciar quer a qualidade de vida dos cidadãos, quer a própria dinâmica dos serviços. Assim, 

passamos a apresentar algumas das sugestões que poderão contribuir para melhorar a imagem dos 

próprios serviços e facilitar o acesso aos mesmos por parte dos munícipes da Quinta da Conde: 

• Melhorar os serviços de atendimento, de forma a ir ao encontro das necessidades dos munícipes 

e diminuir o tempo de espera; 

• Implementação de uma Loja do Cidadão na freguesia da Quinta do Conde; 

• Verificação dos recursos materiais e humanos no sentido de melhorar a eficácia no atendimento. 

 

� No âmbito dos transportes/mobilidade as medidas poderão passar por: 

• Desenvolvimento de toda a rede viária; 

• Reforço na conservação/ construção de arruamentos com especial atenção para as zonas do 

Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava; 

• Criação de mais vias reservadas para transportes públicos; 

• Reorganização e inserção de mais espaços reservados ao estacionamento; 

• Criação de mais ciclo vias; 

• Reorganização e inserção de mais zonas de peões; 

• Reforço da rede de transportes colectivos na freguesia e no concelho. 
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 9.1. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 Cabe-nos no entanto referir, que grande parte das preocupações manifestadas pelos inquiridos, são do 

conhecimento do município. Por esse motivo foram contempladas nas opções do plano de 2010, um conjunto 

de acções que visam solucionar uma parte destas problemáticas em diferentes áreas, nomeadamente:  

 
� Cultura, Desporto e Tempos Livres Desporto: 

• Infra-estruturas para prática desportiva: 

o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal da Quinta do Conde (Equipamento e obra) – 2007/2010 

o Instalações Assoc. Desenvolvimento da Quinta do Conde – 2007/2010 

o Piscina Assoc. Desenvolvimento da Quinta do Conde – 2007/2012 

o Circuito de Manutenção da Boa água/OP – 2009/2010 

o Complexo Desportivo Municipal da Quinta do Conde 2010/2012 

 

• Tempos Livres: 

o Parque da Vila – Material de educação e recreio; aquisições de serviços – 2009/2010 

 

� Juventude:  

• Estruturas de apoio à juventude: 

o Anfiteatro da Boa Água – 2007/2010 

o Loja Ond@Jovem da Quinta do Conde – Equipamento Informático/Audiovisual; obras; 

equipamentos – 2007/2010 

o PIPA – Protocolo ANIME – 2007/2010 

 

� Habitação e Urbanização 

 
Planeamento urbanístico: 

• Plano Geral da água – 207/2010 

• Plano pormenor (área central) Quinta do Conde – 2009/2010 

• Programa integrado de qualificação da Quinta do Conde – 2009/2010 

 
Urbanização: 

• Parque urbano da Cova dos Vidros/Parque da Vila – 2007/2013 

• Requalificação do espaço público da urbanização da Cova dos Vidros – 2007/2011 

• Requalificação do interior dos blocos âmbito social - Boa Água 1 – 2007/2010 

 
Saneamento e Salubridade: Rede de esgotos: 

• Aquedutos e outros – 2007/2013 

• Fossas cépticas – 2007/2013 

• Execução de ramais domiciliários – 2007/2013 

• Manutenção/conserv. Colectores e emissários – 2007/2013 

• Redes gerais de águas residuais – 2007/2013 
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• Limpeza de valas e linhas de água – 2007/2013 

• Controlo de qualidade de águas residuais – 2007/2013 

• Inspecção de colectores – 2007/2013 

• Desinfestação da rede geral – 2007/2013 

• Equipamento oficinal – 2007/2013 

• Bacia da Quinta do Conde – 2007/2013 

• Limpezas de fossas sépticas e colectores  

 
 
Saneamento e Salubridade: Resíduos sólidos: 

• Aquisição de contentores molok – 2007/2013 

• Aquisição contentores – 2007/2013 

• Aquisição de equipamentos de varredura – 2007/2013 

• Aquisição de contentores de entulho 

• Deposição RSU 

 
 

Saneamento e Salubridade: Higiene pública 2007/2012 e 2013 

 
Cemitérios – Construção do cemitério da Quinta do Conde 

 
 

� Manutenção e Criação de Espaços Verdes 

Aquisição de espécies Quinta do Conde – 2010/2013 

 
 

� Protecção Civil 

Bombeiros – Novo quartel dos Bombeiros Voluntários da Quinta do Conde – 2008/2010 

 
 

� Desenvolvimento Económico e Abastecimento Publico  

 
Água e recursos hídricos sistema de abastecimento: 

• Aproveitamento das captações existentes – 2007/2013 

• Abertura e selagem de furos para captação de água – 2007/2013 

• Estação de tratamento de água (ETA) – 2007/2013 

• Rede domiciliária e rede distribuidora principal – 2007/2013 

• Manutenção das estações de tratamento e reservatórios – 2007/2013 

• Aquisição de serviços; cadastro; oficinal – 2007/2013 

 
Turismo:  

• Festas Nª Sr.ª da Boa Água e da Esperança – 2007/2013 

• Protocolo liga dos amigos da Quinta do conde – 2009/2013 

• Centro de artes da Quinta do Conde – 2010/2013 

 



_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 e Práticas Sociais 

  
63

Parque da Vila:  

• Publicidade – 2009/2013 

• Sociedade portuguesa de autores – 2009/2013 

• Aquisição de cobertura ara anfiteatro – 2009/2013 

 
Mercados e feiras: Feira festa – 2007/2010 

 
� Comunicação e Transportes 

Rede viária, sinalização e toponímia: 

• Ruas Teófilo Braga e Basílio Teles – Conde 2 – 2007/2010 

• Rua das Rosas – Boa Água 3 – 2007/2010 

• Conservação de arruamentos da Quinta do Conde – 2007/2013 

• Conservação de arruamentos das Fontainhas, C. Sapo, e C. Brava – 2007/20013 

• Repavimentações várias da Quinta do Conde – 2007/20013 

• Arruamentos da zona sudoeste, sudeste, noroeste e poente da Boa Água – 2007/2010 e 2011 

• Calcetamento de passeios e bermas – 2007/20013 

• Conclusão da zona noroeste dos arruamentos da Feira Festa – 2007/20011 

• Várias ruas na Quinta do Conde – 2007/2013 

• Protocolo com a JF da Quinta do Conde – 2007/2010 

• Vila ciclável – 2009/2010 

• Construção de passadeiras em calçada 

 
Paisagismo: 

• Parque verde do Pinhal o General 

• Equipamento e prestação de serviços 

 
Defesa do meio ambiente – paisagismo: 

• Aquisição de espécies 

• Equipamento de jardinagem 

 
Actividades meio – Instalações municipais/outro equipamento: 

• Instalações 

• Remodelação das instalações eléctricas do anfiteatro da Boa Água  

 
 

10. Síntese dos resultados 

Da análise deste trabalho, ressaltam algumas especificidades que vão ao encontro do que era 

expectável em termos de características e particularidades próprias de uma freguesia, que assistiu a um 

súbito crescimento, sobretudo na década 1991-2001.  
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A nacionalidade portuguesa, caracteriza a quase totalidade dos inquiridos, sendo Lisboa a região de 

onde provem o maior número de residentes. Verificou-se também que a maioria das pessoas naturais de 

países estrangeiros já adquiriu nacionalidade portuguesa.  

Também observamos que embora a maior parte dos sujeitos se encontre recenseada, ainda existe um 

número significativo de pessoas que não constam nos cadernos eleitorais da Junta de Freguesia. Em termos 

de escolaridade, o nível de instrução destas pessoas é tendencialmente baixo, a maioria completou apenas o 

ensino básico. Relativamente ao género, verificou-se que a maioria das mulheres com mais de 45 anos tem 

níveis de escolaridade mais baixos e taxas de analfabetização mais elevadas, mas a tendência tende a 

inverter-se, em virtude de corresponder ao género feminino, o maior número de licenciaturas.  

Em termos de estrutura familiar, número de pessoas por agregado e estado civil também se verificou 

que a maioria dos dados reflecte a tendência dos números nacionais, principalmente nas zonas mais 

urbanas. A estrutura familiar predominante é a clássica associada ao facto da maioria dos inquiridos ser 

casada, com 3 elementos por agregado. Por outro lado, o número de famílias ampliadas e com agregados 

numerosos, com 5 ou mais pessoas, é muito baixo.  

As famílias monoparentais são na sua maioria constituídas pela mãe com um ou mais filhos ao seu 

encargo e a maior parte das estruturas unipessoais são formadas por mulheres viúvas. Ao contrário do 

género feminino, verifica-se que a maioria dos homens tende a casar-se mais tarde. 

No decorrer da análise referente à situação socioeconómica, averiguámos que a maioria dos indivíduos 

em idade activa encontra-se a trabalhar, embora também exista um número muito elevado de pessoas com 

menos de 65 anos que já estão em situação de reforma. O número de desempregados deste universo 

também é bastante elevado, sendo os indivíduos com naturalidade estrangeira os que apresentam o maior 

peso. De assinalar que as pessoas nesta situação têm níveis de escolaridade mais baixos e são 

maioritariamente do género feminino. Algumas famílias nesta situação são monoparentais e unipessoais o 

que pode remeter para possíveis situações de pobreza ou de difícil sustentabilidade económica. 

O sector terciário apresenta-se com maior expressividade, principalmente nas áreas do comércio e 

serviços, quer ao nível de quem trabalha por conta de outrem ou por conta própria, sendo o sector primário a 

área menos representativa. O concelho de Sesimbra é o local onde o maior número de inquiridos desenvolve 

a sua actividade profissional.  

No que se refere à análise da trajectória para a Quinta do Conde, o número mais elevado de indivíduos 

transitou da península de Setúbal, predominantemente do concelho do Seixal. A maioria argumenta que o 

motivo da escolha desta freguesia se deve à qualidade do ambiente natural, talvez associada ao facto desta 

freguesia ainda ter algumas características rurais.  

O tempo de residência com mais relevância na Quinta do Conde é entre os 5 e os 14 anos, embora 

também se note um número relevante de sujeitos que residem há 30-35 anos. Os números mais recentes 

tendem a estar relacionados com o rápido crescimento da freguesia e, no passado, com a proliferação de 

lotes de terreno para venda. Em termos gerais, dos motivos para residir na freguesia destacaram-se os 

preços mais baixos das habitações, a boa qualidade do ambiente natural e a proximidade a familiares e 

amigos. 

Quanto ao processo de integração, foi importante compreender as dificuldades sentidas na freguesia à 

chegada e actualmente. A rede viária e de infra-estruturas são os factores mais apontados, como dificuldades 

sentidas quando os inquiridos chegaram à freguesia. Por outro lado, surgiram outras preocupações, 
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nomeadamente as acessibilidades aos serviços públicos e o mau funcionamento do centro de saúde. Os 

transportes e acessibilidades são factores que constituíram preocupações no passado mas que ainda 

prevalecem. 

Em termos de relacionamento social verifica-se que os sujeitos privilegiam as relações familiares e de 

amizade na Quinta do Conde. No entanto, existe também um elevado número de indivíduos que não valoriza 

os relacionamentos em termos de proximidade geográfica, privilegiando as relações com pessoas de outros 

concelhos. 

Comparativamente ao grau de integração na freguesia e no concelho, os inquiridos revelam uma clara 

tendência para se sentirem mais integrados na freguesia do que no concelho. Dos factores referidos como 

relevantes para os sujeitos se sentirem mais integrados, sobressaem a importância de residirem próximo de 

amigos e familiares e o facto de os filhos frequentarem uma escola local. A questão relacionada com o 

recenseamento revelou-se uma constante preocupação por parte dos inquiridos, devido à discrepância entre 

o número de recenseados e o número real de indivíduos a residir na freguesia. Verificou-se ainda que a 

maioria das pessoas não privilegia a participação em associações como forma de integração social.  

Quanto à relação com o concelho e a freguesia, da análise do conhecimento, utilização e satisfação 

face aos serviços públicos, a opinião mais unânime diz respeito à avaliação do Centro de Saúde, que é 

classificado como “muito mau”. Por outro lado, outra das opiniões com mais relevo refere-se à Junta de 

Freguesia, em que os serviços são classificados de “bons”. Da avaliação dos serviços técnicos/atendimento 

da C.M.S., constatou-se que foram os serviços mais utilizados e classificados como razoáveis. Os restantes 

serviços da Câmara Municipal na Quinta do Conde revelaram um número de respostas muito baixo, quer ao 

nível do conhecimento ou utilização dos mesmos, o que aponta para a necessidade urgente de investir na 

sua divulgação. No seguimento desta análise e no que se refere à posição dos sujeitos face à apreciação dos 

espaços públicos e equipamentos, mais uma vez se intensificou a opinião perante a oferta dos serviços de 

saúde, em que se discorda totalmente de uma boa oferta neste âmbito. 

Por outro lado, quanto à rede de infra-estruturas, apesar dos inquiridos apontarem carências a este 

nível em algumas localidades da freguesia, na generalidade são da opinião de que já existe uma boa rede 

nesta área.  

De uma forma geral a apreciação referente aos serviços ou espaços públicos e equipamentos é 

satisfatória, o que vai ao encontro da percepção dos sujeitos face ao concelho de Sesimbra, uma vez que a 

maioria se encontra satisfeita por residir no mesmo. 

À questão colocada sobre sugestões a dar à CMS para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, 

foram manifestadas preocupações relacionadas sobre tudo com algumas carências ao nível das Infra-

estruturas relacionadas com os arruamentos, estradas e saneamento básico. O ambiente também mereceu 

especial atenção, principalmente no que se refere à falta de espaços verdes e limpeza. Os inquiridos 

manifestaram também diversas necessidades relacionadas com o lazer, como a falta de uma piscina 

municipal e mais espaços e iniciativas desportivas e culturais dirigidas principalmente para os mais jovens. 

Foram também reforçadas as questões já mencionadas anteriormente associadas à política CMS para a 

Quinta do Conde, os problemas referentes ao Centro de Saúde e aos Transportes, bem como necessidades 

relacionadas com a melhoria da Segurança e Serviços institucionais na Quinta do Conde. 

Já no que se refere às actividades de lazer, a maioria privilegia a ida à praia no concelho ou outras 

actividades na freguesia, como por exemplo, frequentar cafés e usufruir de espaços verdes.  
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Quanto à prática do exercício de cidadania, verificamos que o maior número de sujeitos, colabora 

esporadicamente em acções de solidariedade, revelando algum conhecimento sobre os problemas sociais. 

Por outro lado, um número ainda bastante elevado também revela não participar em qualquer acção deste 

tipo. 

Considerando o posicionamento religioso, verificamos que a maioria dos inquiridos se identifica com a 

religião católica, embora se assumam como não praticantes.  

Relativamente à mobilidade, a maioria das pessoas utiliza viatura própria para se deslocar nos seus 

trajectos habituais. Destaca-se a reduzida utilização dos transportes públicos e o facto de um número 

apreciável de pessoas optar por andar a pé. Percebe-se ao longo desta análise que mais do que uma opção 

por estes transportes, as carências a este nível orientam os indivíduos para este tipo de mobilidade. 
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ANEXO 1 

 

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES 

SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
 

 

Categoria Subcategoria 
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

Total 
Ocorrências 

Serviços Utilizados 

Aguas   5 

9 Espaço Ond@jovem   3 

Gabinete Lagoa Albufeira 
Problema com gabinete 
Lagoa Albufeira 

1 

Atendimento 

Prolongamento horário ou 
sábado de manhã   

1 

33 

Ineficácia no atendimento   9 

Ineficácia informação   4 

Burocracia   2 

Comunicação   3 

Formação e avaliação de 
quadros   

4 

Morosidade   10 

Infra-estruturas 

Arruamentos 

Dificuldade arruamento loja 
+/-6 anos demora 

3 

8 

Estradas esburacadas (10 
anos à porta) 

1 

Colocação de lombas 
incorrecta  

1 

Saneamento 

Não houve planeamento do 
saneamento  

1 

Não resolvem problema 
saneamento há 30 anos 1 

Problemas ao nível plano 
municipal (ex: garagens) 

  
1 

CMS QC 
Descentralização todos 
serviços QC   

3 3 

Ambiente Limpeza de terrenos e 
contentores   

3 3 

Politica CMS para QC 

Tarifas dispendiosas   5  5 

Social 

Mais atenção às pessoas 1 

16 

Tratam melhor as pessoas 1 

Principal apoiante CCQC 1 

Comércio 

Mais comércio no interior 1 

Pouca abertura para 
parceria 

1 

Mais investimento na terra 1 

Falta de apoio empresários 1 

Diversos 

CMS pensar mais QC 1 

Dificuldade resolução 
situações – muitos 
interesses 

1 

Houve uma melhoria 1 

QC deve ser município 1 

Lazer 
  

Reforçar actividades lúdicas 
e desportivas 

1 1 
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Gabinetes 
CMS 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

GIP 

Divulgação serviço Falta divulgação serviço   5 

10 
Atendimento 

Boa 
informação/atendimento 
(apresentação quinzenal)   

1 

Atendimento ineficaz   3 

Morosidade;   1 

EC 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Divulgação serviço Falta divulgação espaço e 
Serviço   

3 

4 

Atendimento Há muitos problemas 
principalmente com o SEF   

1 

ES 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Divulgação serviço Desconhece 
Pouca divulgação 
(aproveitar o recibo água) 

3 

15 Serviço solidariedade 

Avaliação pouco eficaz de 
quem necessita 

Dão muita coisa a quem 
não precisam 

4 

 
Não tem recebido apoio 1 

Má qualidade da roupa 
Não pode analisar o tipo 
de roupa que dão, mas 
compreende 

2 

Importância 
É importante -muita gente 
a precisar 

1 

Boa qualidade serviço 
Muito bom; muito 
simpáticos 

1 

Horário Prolongamento ao sábado Fechado sábado 2 

Participação Vai levar Roupa   1 

BIBLIOTECA 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Divulgação Serviço Falta divulgação serviço   4 

18 

Instalação Aumentar espaço pólo QC   4 

Recursos Mais oferta   8 

Serviço 
Muita burocracia   1 

Atendimento bom   1 
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JUNTA DE FREGUESIA    

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Política 

Social 

Faltou apoio social 1 

3 

Não ajuda as pessoas que 
realmente precisam 

1 

N há proximidade à 
população; pouca vontade 
para colaborar, ajudar as 
pessoas 

1 

Apoio financeiro 

Mais apoio, sobretudo para 
transportes e actividades 

1 

3 
Mais recursos 1 

Ajuda colectividades 1 

Outros 

Desinteresse para parte JF 
em relação às suas 
competências 

1 

9 

Deveria ser criada uma 
comissão moradores para 
apoiar JF 

1 

É importante o presidente 
ser da terra 

1 

Excesso protagonismo 1 

Falta comunicação 1 

Falta 
informação/coordenação 
com C. saúde 

1 

Má imagem devido à 
exposição vida pessoal 
presidente 

1 

Mau até à mudança posse 
actual 

1 

Promessas não cumpridas 1 

Atendimento 

Acolhimento   1 

11 

Morosidade   3 

Atendimento   4 

Burocracia   2 

Problema 
recenseamento 

  1 
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C. R. SEGURANÇA SOCIAL 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Acessibilidade 

Mais acessibilidade 
Setúbal seixal, Sesimbra 
é mais difícil 
(estacionamento) 

  

1 

4 Distancia   1 

Problemas 
estacionamento   

1 

Prefere tratar loja 
cidadão Lx.   

1 

Atendimento 

As pessoas são 
encaminhadas Setúbal -
há falta de informação   

1 

30 

Mau atendimento   4 

Pouca dinâmica   1 

Morosidade 
Muita morosidade; 13 

Muita morosidade 
resolução problemas 

3 

Bom atendimento   1 

Informação 

Má informação 3 

Falta informação 2 

N sabe o local 1 

Serviços deveriam ser 
melhor estruturados   

1 

Delegação QC 

Delegação QC   6 

8 Descentralizar serviços   1 

Faz falta QC   1 

Serviços apoio social 

Apoio financeiro 

Desemprego desde 2001, 
já apresentou documento e 
até à data não recebeu 

1 

8 

Falta apoio 
financeiro/processo 
desemprego 

1 

Falta apoio quando o 
casal esteve desempregado 

1 

Falta apoio social 1 

Interromper o subsídio 
desemprego para trabalhar 
e quando finalizou não 
conseguiu retomar 

1 

Retribuições insuficientes 
nível escola 

1 

Resposta social 

Falta resposta inserção 
profissional, questões 
saúde e acção social 

1 

Não tem segurança social 1 
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REPARTIÇÃO DE FINANÇAS 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Acessibilidade Estacionamento difícil   1 1 

Delegação QC Delegação QC   26 26 

Atendimento 

Muita morosidade   24 

47 

Mau atendimento   10 

Falta profissionalismo – 
erro grave (luvas)   1 

Desorganização falta 
competência   1 

Falta de Informação 
Pouca informação sobre 

contribuição autárquica 
3 

Muito demorado não 
devolução das cobranças   1 

Muita burocracia   1 

N resolveram problema 
local   1 

Serviço complexo   2 

Prefere tratar loja 
cidadão Lx.   1 

Compra através simplex 
(loja)   1 

É célere e estão 
disponíveis para procurar 
1 solução 

  1 

Instalações 
Más instalações    1 

2 
Instalações pequenas;    1 
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GUARDA NACIONAL 
 REPUBLICANA 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Vigilância 
Mais vigilância   9 

13 
Vigilância pé   4 

Localização Sede Mais central 

 Mais centralizado. Para 
resolverem problemas 
graves para vezes vem 
GNR Setúbal 

8 8 

Autoridade 

Mais 
autoridade/autonomia   

2 

4 
Beneficio pessoas 

conhecidas   
2 

Recursos 

Mais meios para darem 
resposta   

2 

33 Falta Meios/pessoal  
Falta meios efectivos 

GNR 
22 

Más Instalações  Falta condições quartel 8 

Deveria haver celas 
encarceramento   

1 

Resposta 

Mais rapidez   1 

27 

Caça à multa 
Há mais caça à multa que 

intervenção 
3 

Morosidade 
Demasiado tempo a dar 

resposta 
11 

Falta resposta/acção  
 Ex.: escola (assaltos, 

violência); sentimento 
insegurança noite 

8 

Sentimento injustiça 
Fecham os olhos a muita 

coisa 
2 

Intervenção  
Mais próxima cafés 

(tabaco, ruído) 
1 

Remodelação serviços   1 

Atendimento 

Muita morosidade   1 

12 

Falta formação   1 

Mau atendimento   6 

Pouca 
receptividade/simpatia   

1 

Desorganização   1 

Pouco profissionalismo   
2 
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TRIBUNAL 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Serviços QC Descentralizar serviços   1 1 

Localização 

Difícil localização   1 

4 Distancia Sesimbra   2 

Estacionamento   1 

Atendimento 

Mau atendimento 
Distanciamento com 

utentes 
1 

7 

Falta condições 
trabalho/atendimento   

1 

Justiça -falta condições 
atendimento -falta 
resposta para resolução 
problemas   

1 

Percepção que funciona 
mal   

1 

Pouca 
informação/acesso 
processos   

1 

Moroso   2 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 e Práticas Sociais 

  
75

TRANSPORTES PUBLICOS 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Percursos 

Mais autocarros em 
mais percursos   

12 
14 

Descentralização 
percursos 

  
2 

Horários 
    26 

27 
Pontualidade   1 

Autocarro a circular na vila  
    

7 7 

Informação     1 1 

Mais transportes Públicos 
    26 

27 

N há transportes à noite   
1 

Transportes municipais 
    

1 1 

Comboio 

  
Uniformização com horário 
autocarro 

3 

5   Comboio é bom 1 

Acessibilidade 
Estação comboios fica 
longe 

1 

Morosidade 
  

Demorado; poucas 
condições 

1 1 

Desconhecimento     2 2 

No concelho 
  

Dificuldade ligação à sede 
concelho 

8 8 

Dispendioso 
    9 

10 
Comboio   1 

Acessibilidade 
    1 

2 Paragens muita 
espaçadas   

1 

Apoio às crianças em horário escolar 
    

1 1 
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CENTRO DE SAUDE 

Categoria Subcategoria  
Subcategoria 

secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Total 

Médicos 

Falta de médicos   42 

100 

N tem médico família   42 

Falta apoio 
médico/profissionalismo   

5 

Médico é bom   4 

Mau – Pediatria   5 

Médicos não se fixam   1 

Negligência   1 

Instalações 
Más instalações   39 

49 
C. Saúde novo   10 

Recursos Falta recursos 

Geral 23 

37 Humanos  8 

Materiais 6 

Atendimento 

Apoio administrativo   1 

22 

Morosidade   5 

Mau   14 

Bom   1 

Falta informação   1 

Consultas 

Morosidade (meses) 27 

35 

Agilidade marcação 
consultas   

1 

Privilegiam-se 
conhecimentos   

1 

Há 2 anos que espera 
ser operada   

1 

Falta serviço urgência   6 

Desorganização 

  
É muito mau há tempo de 

mais 
7 

13 

  Falta controlo trabalho 1 

  Serviço disperso 2 

  
Falta recenseamento da 

população para melhorar 
3 

  Muita Burocracia 1 

Alternativas 

Alerta médico   3 

10 

C. Saúde FF   1 

C. Saúde Barreiro   1 

Particular   2 

C. Saúde Sesimbra   3 
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ANEXO 2 

Sugestões / opinião dos indivíduos face à Câmara Municipal de Sesimbra 

Categoria Subcategoria  Subcategoria secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Sub. 
total 

Total 

Serviços 
Utilizados 

Aguas 
Mais funcionário para contagem 1 

2 

4 
Facturas electrónicas 1 

Morosidade   1 1 

Beneficiam factor C   1 1 

Atendimento 
geral 

Burocracia   2 

8 8 Horários mais alargados  1 

Melhorar o atendimento  5 

Infra-
estruturas 

Arruamentos 

  54 

95 

204 

Falta estacionamento 16 

Parques camiões 3 

Passeios 22 

Mais gás natural   1 1 

Má iluminação    8 8 

Estradas 

Melhorar estradas  35 

49 
Menos vias sentido único 2 

Lombas 4 

Acessibilidades (comboio) 8 

Sinalização 

Falta passadeiras (ex.: Av. principal) 5 

16   8 

Placas informação 3 

Sanitários públicos   2 2 

Falta saneamento Existência de muitas fossas 26 26 

Cabos telefone e electricidade terra  3 3 

Ciclo via   4 4 

CMS QC 
Descentralização todos serviços QC  23 

39 39 Loja Cidadão  15 
Poucos serviços proximidade  1 

Ambiente 

Má localização e falta fixação caixotes lixo  1 

10 

147 

Chapas publicitárias Estão mal colocadas  2 

Educação ambiental Actividades jovens em férias 3 

Fiscalização   4 

Parque da vila 

Falta sombra 2 

4 Bancos  1 

Torneira 1 

ETAR   1 
3 

Aplicação de coima   2 

Mais espaços 
verdes 

Árvores 5 

58   48 

Fora localização EN 5 

Limpeza  
Limpeza ruas e contentores 36 

54 
Limpeza de terrenos 18 

Eco pontos   8 8 

Higiene pública 
Animais abandonados 5 

10 
Falta civismo 5 
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Categoria Subcategoria  Subcategoria secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Sub 
total 

Total 

Política CMS 
QC 

Social 

Mais emprego 21 

58 

133 

Mais apoio social 7 

Mais proximidade/preocupação com as 
pessoas 

7 

Predominam os interesses e oportunismos 3 

Mais apoio social infantil 3 

Mais alojamento social 5 

Mais apoio bombeiros 1 

Assistência aos idosos 7 

Mais atenção à pobreza 1 

Mais vagas Centro Comunitário 3 

Porque Industrial   2 2 

Igreja   2 2 

Tarifas dispendiosas Saneamento - taxas muito elevadas 8 8 

Projectos 

Conclusão urbanização e saneamento CS 5 

8 AUGIS 1 

Empenho para a concretização  2 

Evolução Não está a ser acompanhada pelos serviços 4 4 

Investimento 

Dinamização construção civil 1 

4 Promover a modernização e tecnologia 1 

Dinheiro da evolução QC não se vê 2 

Falta comunicação 
com a população 

Criar mais espaços interacção com a 
população 

3 

8 Falta divulgação serviços e actividades 4 

Presidente devia ter mais interacção com 
população 

1 

Recrutamento 
Deve ser beneficiado o mérito e não o 

conhecimento 
1 1 

Falta sistema incentivo ao recenseamento  5 5 

Coordenação entre 
serviços 

Entre CMS e JF 1 1 

Desordenamento do 
território 

Revisão plano de pormenor 12 12 

Fiscalização  

JF 1 

8 

  3 

Beneficio conhecimentos (prejudica restantes 
empresários) 

1 

Mercado Municipal 1 

Casas nocturnas 2 

Ostracizados pelo Ezequiel Lino  1 1 

Passar QC a cidade   1 1 

Desorganização Infra-estruturas 1 1 

CMS é eficaz   6 6 

Actuar de acordo promessas eleitorais  2 2 

Falta poder decisão   1 1 



_________________________________________________________________________________________________ 
Caracterização da População da Freguesia da Quinta do Conde ao Nível das Dimensões Sociodemográfica e das Representações 

 e Práticas Sociais 

  
79

Categoria Subcategoria  Subcategoria secundária/citação 
Nº 

ocorrências 
Sub 
total 

Total 

Lazer 

Cinema   9 9 

133 

Piscina municipal   35 35 

Actividades 
Jovens e Crianças 

  23 

37 Parque radical 2 

Parques Infantis 12 

Cultura 
Actividades culturais 16 

27 
Espaços culturais 11 

Espaços/actividad
es desportivas 

Fiscalização pavilhão 2 

25 Seniores 4 

Públicos 19 

Segurança 

Muitos emigrantes  Desempregados e ilegais 7 7 

47 Localização mais 
central   

2 2 

Falta de vigilância Ruas e estabelecimentos 38 38 

Saúde 

Melhorar Instalações e recursos humanos) 76 76 

87 

Falta ambulâncias    1 1 

Apoio psiquiátrico   1 1 

SAP   4 4 

Hospital mais 
próximo   

4 4 

Medicinas 
alternativas   

1 1 

Transporte 

Transportes 
públicos Mais percursos QC/Horário 

57 57 

62 
Divulgação   1 1 

Dispendiosos   4 4 

Ensino 

Melhorar as 
condições escolas 
secundárias   

1 1 

27 

Vigilância Booling 1 1 

Ensino musical   3 3 

Reforçar a formação 
profissional   

5 5 

Mais escolas de 
infância   

1 1 

Faltam programas 
extra-curriculares 

ex.: musica 1 1 

Aceitar crianças só 
residentes QC   

2 2 

Alargamento horário 
infantários ou ATL   

1 1 

Mais escolas Secundária 12 12 

Comércio 

Mais comércio ex.: Casal Sapo 3 3 

17 

Falta apoio ao 
comércio local   

3 3 

Falta C. Comercial   6 6 

Demasiados Supermercados 2 2 

Mais caixas de Multibanco  1 1 

Mcdonald's   2 2 
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QC BA PG F/CS/CB 
 

Anexo 3 - QUESTIONÁRIO 
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE 

 
A Câmara Municipal de Sesimbra está a realizar este inquérito com o objectivo de caracterizar a população da 
freguesia da Quinta do Conde e identificar a percepção do munícipe face aos recursos e serviços existentes, bem 
como a sua integração e relação com o município. Este inquérito pretende ser mais um contributo para obter 
informação de forma a apoiar o desenvolvimento e promover acções ajustadas às necessidades sociais, com vista 
à melhoria da qualidade de vida da população. 
 

A sua opinião é muito importante.  
 

O inquérito é absolutamente anónimo. Não existem respostas certas ou erradas. As respostas serão tratadas 
confidencialmente e analisadas sempre de forma global. 
 

Obrigada pela sua colaboração. 
 

Para qualquer dúvida relacionada com o preenchimento do inquérito poderá contactar: 
GES-DHASS (Gabinete de Estudos Sociais – Divisão de Habitação Acção Social e Saúde)  
Telefone: 21 228 8234/267 

 
Caracterização sociodemografica 
(Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação actual e preencha os espaços em branco 
sempre que se justifique) 
 
1. Sexo 
Masculino   �  Feminino   � 

                                         2. Idade 
                                         Que idade tem?________________anos 

 
3. Estado Civil 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Onde mora (localidade): _____________________________________________________________________ 
 
5. Está recenseado(a) nos cadernos eleitorais da Junta de freguesia?  
 
Sim �                           Não � porque motivo? ______________________________ 
                  ____________________________ 
6. Nacionalidade:    Portuguesa �             Outra � Qual? _____________________________________ 

 
7. Naturalidade: ______________________________________________________________________________ 

 
8. Constituição do agregado familiar: ______(Nº de Elementos) 

Solteiro(a)                                         � 
Casado(a)                                        � 
União de facto (vive junto)               � 
Divorciado(a)                                                                  � 
Viúvo(a)  � 

Parentesco/Afinidade 
No Concelho Noutro Concelho 

Idade 
Estuda Trabalha Outro-Qual? Estuda Trabalha Outro-Qual? Qual? 
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9. Qual o nível de escolaridade completo que possui?  

 
 
10. Actualmente, encontra-se a trabalhar?     Sim �            Não �  (Se respondeu “não” passe à pergunta 15) 
 
11. Profissão ______________________________ 
 
12. Se respondeu “sim”, diga-nos, por favor, se: 

 
Trabalha por conta própria                                           �        
Trabalha por conta de outrem (para outras pessoas)   �     

 
 
12.1. (Se trabalha por conta de outrem) Qual o vinculo contratual? 

 
13. Sector de actividade onde trabalha? 

 
14. Qual é o Concelho onde trabalha? 
 
Sesimbra �                         Outro �     Qual? _________________________________  
 
15. Se não se encontra a trabalhar, diga-nos, por favor:  

 
15.1. Qual a sua profissão anterior ______________________________________________________________ 

Não sei ler nem escrever � 
Sei ler sem ter frequentado a escola  � 
1º Ciclo do Ensino Básico (até à 4ª classe) � 
2º Ciclo do Ensino Básico (ensino preparatório) � 
3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) � 
Curso de Escola Profissional � 
Ensino Secundário (12º ano) � 
Curso Médio (bacharelato) � 
Curso Superior � 
Outro � Qual? _________________________________ 

Contrato sem termo  �  

Contrato com termo  �  

Recibos verdes  �  

Trabalho sem contrato  �  

Outra situação  � Qual? _________________________________ 

Agricultura                               �  

Comércio                                   �  

Construção Civil                        �  

Indústria                                                                                                                                  �  

Pesca                                                                                                                               �  

Serviços �  

Educação �  

Outro sector � Qual? _________________________________ 

Faz trabalho doméstico (em casa)                         �  

Está desempregado(a) �  

É reformado(a)  �  

Estudante �  

Outra situação                                                                                                                         � Qual? _________________________________ 
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Caracterização do alojamento 
(Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação actual e preencha os espaços em branco 
sempre que se justifique) 

 

16. Qual o tipo de alojamento em que reside? 

 
17. Neste momento, está a viver ou a residir em regime de: 

 
18. (Apenas se não possui casa própria) Já pensou comprar casa na freguesia da Quinta do Conde? 

 
Trajectória para a freguesia da Quinta do Conde 
(Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação actual e preencha os espaços em branco 
sempre que se justifique) 
 
19. Há quanto tempo mora na Quinta do Conde? 

Desde sempre � (se respondeu “desde sempre” passe à pergunta 22)   Moro na Quinta do Conde há �� anos   
  
19.1. Antes de viver na freguesia da Quinta do Conde: 

 
20. Quais os principais motivos que estão na origem da opção pela residência nesta freguesia/concelho? 

(Seleccione 3 motivos e ordene por ordem de preferência – 1=Principal motivo) 

 Andar  �  

 Moradia �  

 Casa de habitação rural (quinta) �  

 Casa rudimentar ou de madeira �  

 Móvel (caravana ou outro) �  

 Anexo �  

Outra situação                                                                                                                            �  Qual? _________________________________ 

Arrendamento   �  

Alojamento social  � Atribuído a si 
Atribuído ao seu agregado 

� 
� 

Casa própria  �  

Quarto alugado �  

Quarto em pensão/hotel/residencial   �  

Casa de amigos (não paga renda)    �  

  Outra situação                                                                                                 �  Qual? _________________________________ 

Sim   �                                                            Não  � 
  …mas nunca fez nenhuma diligência /prospecção de mercado � 
 …já fez diligências nesse sentido   � 
 …mas não tem a certeza � 

Residia noutra freguesia do Concelho de Sesimbra � Qual? ______________________________ 

Residia noutro Concelho � Qual? ______________________________ 

Residia noutro pais � Qual? ______________________________ 

Local onde encontrou emprego   

Boa qualidade do ambiente “natural”   

Boa imagem dos habitantes e do ambiente social   

Boa acessibilidade (meios de transporte, formas de 
deslocação, etc.)   

Proximidade face a familiares ou amigos   

Preços mais baixos na habitação   

Melhor qualidade nas habitações existentes   

Pelos serviços e comércio que oferece   

  Outro motivo                                                                                                              Qual? _________________________________ 
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Processo de integração no concelho 
(Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação actual e preencha os espaços em branco 
sempre que se justifique) 
 
 
21. Quais as principais dificuldades que sentiu no momento da chegada a esta freguesia? (Seleccione 3 

dificuldades e ordene por ordem de preferência – 1=Principal dificuldade) 

 

 
22. Quais as principais dificuldades que sente no momento presente? (Seleccione 3 dificuldades e ordene por 

ordem de preferência – 1=Principal dificuldade) 

 
 
 
23. Faz parte de alguma associação ou grupo? 
 
Sim �  De que tipo? Não � 

 Clube cultural, recreativo e desportivo �  

 Associação juvenil �  

 Associação de Pais �  

 Associação de cariz religioso �  

 Partido ou organização política �  

 Outro tipo de associação �   Qual __________________________________ 

 

 
24. De uma maneira geral, considera-se integrado(a)?   
 
 

Nada Integrado Pouco Integrado Integrado Muito Integrado 
Totalmente 
Integrado  

Freguesia           

Concelho      
 
 
 
 
 

Rede viária e infra-estruturas    

Acesso aos serviços públicos   

Transportes e acessibilidades   

Clima   

Habitação   

Não conhecer ninguém/isolamento   

Comportamento/atitudes da população local (termos 
gerais) 

  

Outra   Qual? _________________________________ 

Rede viária e infra-estruturas    

Acessibilidade aos serviços públicos   

Transportes e acessibilidades   

Clima   

Habitação   

Não conhecer ninguém/isolamento   

Comportamento/atitudes da população local (termos 
gerais)   

Outra   Qual? _________________________________ 
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25. Para que um habitante se sinta integrado, qual o grau de importância que atribui aos seguintes aspectos:  
 

 
Nada 

Importante 
Pouco 

Importante 

Mais ou 
menos 

Importante 
Importante 

Muito 
Importante 

Ter amigos e/ou familiares a 
residirem no concelho           
No caso de ter filhos, que estes 
frequentem a escola local           
Estar empregado(a) no concelho            

Possuir casa própria            
Pertencer a alguma(s) associação           

Estar recenseado           
 

25.1. Indique outros factores que possam contribuir para que se sinta integrado: _____________________________ 

________________________________________________________________________________________        

________________________________________________________________________________________        

 
26. O seu círculo de amigos é constituído predominantemente por pessoas que residem:  

 

27. Da seguinte lista de instituições, refira aquelas que conhece, aquelas que já utilizou e o modo como avalia os 
serviços prestados (ou que sabe que prestam): 
 

 

Conhece 
 
(assinalar 
com X) 

Frequentou/ 
recorreu 
aos seus 
serviços 
 
(assinalar 
com X) 

Como avalia 
o(s) serviço(s)? 
 
Muito bom (1); 
Bom (2); 
Razoável (3); 
Mau (4); 
Muito Mau (5) 

Problemas identificados e/ou sugestões que 
queira apresentar 

1. Câmara Municipal     

2. Junta de freguesia     

3. Segurança Social     

4. Repartição de Finanças     

5. GNR     

6. Tribunal     

7. GIP (Gabinete de Inserção 
profissional) 

    

8. Espaço Cidadania     

9. Espaço Solidário     

10. Transportes Públicos 
Colectivos dentro do concelho 

    

11. Centro de Saúde 
    

12. Biblioteca Municipal     

13. Escola (referir qual) 
________________________ 

    

14. Associação Local (referir 
qual) ___________________ 

    

Freguesia da Quinta do Conde �  

Outras freguesias do concelho �  

Outros concelhos �  
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28. Se tivesse que dar uma sugestão à Câmara Municipal/freguesia sobre algo que podia fazer para melhorar a 

qualidade de vida do munícipe, o que diria? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Relação com o concelho 
(Assinale com um (x) a resposta que mais se adequa à sua situação actual) 

 
 

29. Costuma colaborar em acções de solidariedade ou de beneficência na freguesia/concelho de residência? 
 

Frequentemente Às vezes Raramente Nunca 

    
 
 
 

30. Qual o seu grau de satisfação enquanto residente no Concelho de Sesimbra: 
 

Muito satisfeito Satisfeito 
Nem satisfeito nem 

insatisfeito 
Insatisfeito Muito insatisfeito 

     
 
 
Actidades e Lazer 
(Assinale com um (x) a resposta que mais se adequa à sua situação actual e preencha os espaços em branco 
sempre que se justifique) 
 
 
31. O que costuma fazer nos seus tempos livres:   
 

 Freguesia Concelho 
Fora do 
Concelho 

Usufruir de espaços verdes    

Frequentar o café    

Frequentar bares ou discotecas    

Visitar museus/exposições    

Frequentar a biblioteca    

Praticar Desporto    

Assistir a espectáculos    

Ir à praia    

Outra actividade(s)(qual?) ________________________    

 
32. Qual a sua religião? 

 
 

Sem religião (ateu/agnóstico) �  

Católica �  

Judaica �  

Muçulmana �  

Protestante �  

Evangélica �  

Hindu �  

Outra � Qual? __________________________ 
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Espaços Públicos e Equipamentos   
(Assinale com um x a resposta que mais se adequa à sua situação actual) 
   

 
33. Concorda ou discorda com as seguintes afirmações relativamente à freguesia da Quinta do Conde: 

 

 
Concordo 
totalmente 

Concordo 

Não 
concordo 
nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 
totalmente 

 

Existe uma boa rede de infra-estruturas (saneamento, 
sinalização, estradas, rede eléctrica, etc.) 

     

A rede de transportes públicos dentro do concelho 
serve as necessidades da população, dentro do 
Concelho 

     

Existe uma boa oferta de serviços de saúde 
     

Existe uma boa rede de serviços de apoio social 
(infância, terceira idade) 

     

O nº de escolas da freguesia é suficiente para a 
população residente 

     

Existem bons equipamentos desportivos (Pavilhão 
municipal; colectividades) 

     

Outros (Referir quais) 
     

 
 
34. Quais os meios de transporte que habitualmente utiliza no trajecto casa-trabalho/casa-escola? 
 

 
O questionário chegou ao Fim.  
 
Muito obrigado pela sua colaboração 
 
Responsável/Aplicação do Questionário:________________________________________________ 
Local da Recolha: ___________________________________________________________________  
Data:  _____________________________________________________________________________ 
(A preencher pelo entrevistador) 

 

Viatura própria    

Autocarro   

Barco   

Comboio   

Metro   

Boleia (vizinho, amigo, colega)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


