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0. Nota Introdutória
O Plano de Desenvolvimento Social insere-se, num processo de planeamento estratégico
territorial, que procura dar resposta às rápidas transformações que ocorrem nas sociedades
modernas. Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento Social surge como um instrumento de
definição articulada e conjunta dos objectivos prioritários para a promoção do Desenvolvimento
Social Local. Visa, não apenas o combate à pobreza das crianças, idosos e das famílias, como
também medidas correctivas das desvantagens na educação e formação, através do apoio à
família, à juventude e à terceira idade, do estímulo à participação, da promoção do acesso ao
rendimento, e de desenvolvimento local; mas também efeitos preventivos promovidos através de
acções direccionados para a comunidade, assim como, do estímulo a processos de mudança,
com vista à melhoria das condições de vida das populações.
Pode-se dizer-se que o Plano de Desenvolvimento Social traça o retrato de uma situação social
desejável, mas realista, incluindo uma programação das etapas e estratégias a desenvolver para
alcançar a situação.
O Plano de Desenvolvimento Social deve ser um documento amplamente participado e resultar
de consensos entre as entidades e agentes locais envolvidos no processo. Esta é a melhor
forma de garantir uma identificação e apropriação do plano pelos parceiros e a mobilização
destes para a sua concretização. Torna-se então necessária uma conjugação das iniciativas de
todos os agentes, cujo âmbito de actuação tem repercussões no Desenvolvimento Social do
Concelho, que podem passar, nomeadamente, pela habitação, a educação, o emprego, saúde
…
O objectivo que se pretende alcançar com o Plano de Desenvolvimento Social de Ourique é o de
ser capaz de integrar as várias medidas de políticas e os recursos existentes ao nível dos vários
sectores, numa acção concertada e coerente de desenvolvimento local, tendo como referência o
definido no PDS Supraconcelhio do Baixo Alentejo, assim como as grandes linhas orientadoras
do Plano Nacional de Acção para a Inclusão.

Este Plano orienta, assim, as respostas às necessidades individuais e colectivas, procurando
vincular as iniciativas de todos os agentes, cujo âmbito de actuação tem repercussões no
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Desenvolvimento Social do Concelho. Torna-se, portanto, necessária uma conjugação das
políticas sociais da habitação, da saúde, da educação, do emprego, da acção social e outras,
dentro de uma concepção de desenvolvimento do território que contemple uma visão global, a
participação dos cidadãos e o estabelecimento de formas dinâmicas de parceria.

Nesta perspectiva, o Plano de Desenvolvimento Social para o Concelho de Ourique será
estabelecido para três anos com a lógica definida para o PDS Supraconcelhio:

1. Riscos: identifica e caracteriza resumidamente as principais problemáticas do
território.
2. Prioridades: sistematiza as prioridades de acção, os objectivos gerais, as medidas, os
objectivos específicos, as metas, os indicadores, os responsáveis, a calendarização e os
instrumentos de financiamento.
3. Anexos: integra toda a informação relevante com interesse para o conhecimento
específico do território – indicadores sociais, análises swot, etc.
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1. Riscos
1.1. Risco 1: Exclusão nos Idosos

Ao concentrarmo-nos na problemática da Terceira Idade, podemos verificar que também este
grupo etário tem sofrido alterações que implicam uma rápida construção/implementação de
medidas de politica social. O aumento da esperança de vida faz com que haja mais idosos que
vivem mais tempo.

No que se refere à saúde, maior a probabilidade da manutenção de independência e da
autonomia, que proporcionam à pessoa mais facilidade e disposição para preencher o seu
tempo, manter relações sociais, e realizar actividades pessoais.

Trata-se pois, de um grupo social com características muito complexas, que requer cuidados
especiais de ordem médica, psico-social, terapêutica, alimentar, entre outras.

Segundo dados do INE (2001), existe no Concelho de Ourique uma população total de 6199
habitantes, dos quais 3133 são homens (50,5%) e 3066 são mulheres (49,5%).

A população residente neste Concelho, com mais de 65 anos perfaz um total de 1858, dos quais
846 são homens (46%) e 1012 são mulheres (54%).

Entre 1991 e 2001, a situação de duplo envelhecimento demográfico no Alentejo agravou-se,
com uma diminuição da representatividade dos grupos mais jovens e um aumento da
representatividade dos grupos mais idosos. O Concelho de Ourique foi um dos que registou um
aumento significativo do índice de envelhecimento (288,3%), segundo dados do INE (2001),
sendo que o índice de envelhecimento é superior à média nacional (111,2%).

A velhice é um sentimento de tristeza e de solidão, provocado por circunstâncias relativas a
perdas, as quais se reflectem basicamente em deficiências funcionais do organismo e na
fragilidade das relações afectivas e sociais, que por sua vez conduzem a um distanciamento,
podendo culminar no isolamento social e o abandono pela família.
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A solidão, a falta de familiares directos que se ocupem deles, as dificuldades económicas, por
sua vez a necessidade de conviver com indivíduos da sua geração, são algumas das razões que
levam à integração dos idosos em Lares.

A maioria dos idosos do Concelho de Ourique em idade de reforma, vivem de pensões com
valores relativamente baixos, o que revela um risco de pobreza bastante mais elevado, em
relação aos indivíduos que estão a trabalhar.
.

7

Conselho Local de Acção Social do Concelho de Ourique

1.2. Risco 2: Exclusão nas Crianças

“A protecção social às famílias tem assumido um papel essencial na melhoria do bem-estar das
crianças. Contudo, as famílias, nomeadamente as mais jovens, enfrentam actualmente novos
desafios resultantes, sobretudo, da dificuldade de conciliar a actividade profissional dos pais com
o cuidados dos filhos, da multiplicidade de formas de vida familiar existentes e das novas
exigências do novo estatuto da criança, pelo que se torna fundamental dinamizar serviços e
respostas sociais que lhes assegurem o bem-estar” (PNAI 2006-2008).

Neste sentido, o concelho de Ourique, à semelhança de outros concelhos do Baixo
Alentejo, tomou as medidas necessárias para criar e dinamizar respostas sociais, no sentido de
assegurar o bem-estar das crianças, destacando-se a Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens como uma respostas importante para atingir este objectivo. Apresentando a CPCJO no
relatório anual do primeiro ano de instalação resultados bastante positivos.

No entanto, várias são as instituições que desempenham um contributo fundamental nesta área
de resposta às crianças, quer na criação de serviços, quer na dinamização dos já existentes,
Destacamos a Santa Casa da Misericórdia como a Entidade com competência em matéria de
infância e juventude, como dando um dos grandes contributos nesta área, pois de acordo com o
Diagnóstico Social de Ourique são várias as medidas, na concretização deste objectivo,
nomeadamente o alargamento das valências, creche e jardim – de – infância.

No âmbito da escola a tempo inteiro – actividades de enriquecimento curricular (1.º ciclo do
ensino básico), são vários os esforços por parte do Município de Ourique, no sentido de
assegurar e dinamizar esta resposta social a todas as crianças do concelho, e neste sentido, dar
um grande contributo para o bem-estar das crianças.
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1.3. Risco 3: Exclusão nas Famílias

A exclusão social está associada hoje em dia aos altos níveis de desemprego na sociedade, sem
emprego não há salários, e as famílias não podem viver sem ele, ou seja, os salários estão
associados aos meios de subsistência de um família.

Ao longo dos tempos a estrutura familiar tem vindo a sofrer alterações significativas, onde cada
vez mais se verifica que existe uma tendência para esta aparecer como monoparental ou até
mesmo nuclear quebrando-se assim as redes de vizinhança criadas no passado, levando a que
as famílias cada vez mais se concentrem em si.

No caso do Distrito de Beja, e de acordo com o PDS Supra-Concelhio (2007), “Os factores
condicionantes de pobreza do distrito de Beja são as reformas/pensões baixas o desemprego e
os baixos salários”, facto este que esta patente no concelho de Ourique.

O Concelho de Ourique apresenta Estruturas Familiares de pequenas dimensões, sendo os
agregados familiares constituídos por uma ou duas pessoas, o que apresenta maior peso.

De facto, do total de 2483 agregados familiares existentes no Concelho (censos 2001), 58,5%
são constituídos por 1 a 2 pessoas, o que reforça o enorme isolamento social da população
deste Concelho, considerando ainda que do total das famílias clássicas, 25% possuem apenas 1
elemento.

Segundo o Diagnóstico Social do Concelho de Ourique (2006), existem 44 famílias carenciadas
e disfuncionais que são beneficiárias do Rendimento Social de Inserção.

De acordo com os dados disponíveis no Pré-Diagnóstico do Concelho de Ourique (2005) no que
se refere ás infra-estruturas básicas, é de salientar que a Município de Ourique, dispõe de um
Bairro Social localizado no Sitio do Rosal. O mesmo é composto por 50 fogos: 14 destas
habitações, são ocupadas por agregados familiares, que foram integrados, sendo estes
provenientes de habitações Pré-Fabricadas, pertencentes ao Municipio. As restantes 36
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habitações foram sujeitas a Concurso Público em regime de renda apoiada, concurso este que
teve o seu término em finais de 2002.

Para além deste Bairro de Habitação Social, a Câmara Municipal prossegue paralelamente, uma
política de Acção Social habitacional concedendo a famílias carenciadas, (em situações
pontuais), apoios de meios materiais e humanos para melhoria das condições de habitabilidade
dos alojamentos familiares proporcionando, assim, condições dignas básicas de higiene e
conforto.

No entanto, é de salientar que os problemas acima transcritos incidem essencialmente em
necessidades territoriais e estruturais, nomeadamente dos fracos rendimentos das famílias,
reformas/pensões baixas, desemprego e dos baixos salários.
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1.4. Risco 4: Desvantagens na Educação/Formação

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo “ O sistema educativo é o conjunto de
meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma
permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da
personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade”.

De acordo com o retrato social, o Concelho de Ourique, apresenta uma a taxa de analfabetismo
de 29% (Censos 2001), verifica-se que 58% da população tem apenas o Ensino Básico, 9,6%
possui o Ensino Secundário e apenas 3,4% da população residente concluíram o Ensino Médio
ou Superior.

Relativamente à problemática do Insucesso Escolar, transversal a todo o País, ao qual o nosso
concelho não é excepção, este apresentava uma taxa de Insucesso escolar de 7,57 % no 1º
Ciclo, no 2º e 3º ciclo de 12,4 % e ensino secundário de 18,3% (fonte: Agrupamento vertical de
escolas 2004/2005).

No que se refere ao ano lectivo 2006/2007 verifica-se que apresenta uma taxa de Insucesso
escolar no 1º Ciclo de 4,16 %, no 2º e 3º ciclo de 22,9% e ensino secundário de 22,4 % (fonte:
Agrupamento vertical de escolas2006/2007). Apresentando uma Taxa de Insucesso escolar
Global de 15,3%.

No que respeita ao abandono escolar o Concelho de Ourique, apresenta uma taxa de 2,9%,
contra uma taxa de 3,0% a nível do baixo Alentejo, (fonte: Ministério da Educação, 2004)
significando que ainda existiam crianças e adolescentes a não concluírem a escolaridade
obrigatória.

Relativamente às saídas antecipadas, Ourique apresenta uma taxa de 23,8%, detêm uma taxa
inferior à média registada para o Baixo Alentejo (25,1%), já a Taxa de Saída Precoce é de 48,6%
no Concelho, estabelecendo este o pior cenário do Baixo Alentejo que se situa nos 45,5%.
(Fonte: Carta educativa do Concelho de Ourique, 2006).
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No que respeita ao Abandono Escolar, este concentra-se, unicamente no 3º ciclo, constatandose que 75% da taxa de abandono escolar, deve-se ao facto destes alunos terem atingido a idade
máxima de obrigatoriedade escolar e os restantes 25% foram encaminhados para cursos
profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional (fonte: IEFP; Agrupamento vertical
de Escolas, ano lectivo 2004/2005).

Contudo, importa salientar o esforço efectuado pelo I.E.F.P. em inverter a situação da baixa
escolarização, colocando o Centro de Emprego de Ourique ao dispor da população várias
ofertas de Educação/Formação.
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2. Prioridades de Intervenção
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2.1. Prioridade 1: Combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de
cidadania

Início

Fim

Instrumentos/
Fontes de
Financiamento

NLIs

2007

2009

Seg. Social

Seg. Social

NLIs

2007

2009

Seg. Social

Seg. Social

NLIs

2007

2009

Seg. Social

Criação do serviço

Municipio

NLIs

2007

2008

Municipio

Nº de famílias em apoio
______________X 100
Nº de famílias sinalizadas

Municipio

NLIs

2008

2009

Municipio

2007

2009

Ministério da Saúde

2007

2008

Autarquia
PCHI

Cronograma
Objectivo
Geral

Medida

Objectivo Específico
Garantir que os beneficiários de
RSI estabelecem acordos de
inserção

Rendimento Social
de Inserção

Promover a
melhoria das
condições de
vida das
famílias

Promover a
melhoria do
acesso e as
condições de
habitação

Garantir a presença dos
representantes nas reuniões
realizadas no ano
Garantir a avaliação em
instrumentos próprios das acções
de cada uma das áreas de
inserção

Apoio Integrado às
Famílias
e Aconselhamento
Parental

Garantir a criação de um serviço
de apoio familiar
Garantir uma intervenção
integrada às famílias do Concelho
de Ourique

Meta
Até 2009 garantir que
100% dos beneficiários de
RSI estabelecem acordos
de inserção
Até 2009 garantir a
presença de 95% dos
representantes nas
reuniões realizadas
Até 2009 garantir a
avaliação em
instrumentos próprios de
100%das acções de cada
uma das áreas de
inserção
Até 2008 garantir a
criação de um serviço de
apoio familiar
Até 2009 garantir o apoio
familiar a 50 % das
famílias sinalizadas

Promover
melhorias na área
da saúde

Alargar a taxa de cobertura nas
áreas:
- Saúde Oral
-Vacinação de adultos

Até 2009 garantir a 90%
da população alvo
(Crianças adultos e
idosos) prevenção nas
áreas:
- Saúde Oral
- Vacinação de adultos

Programa Conforto
Habitacional para
Pessoas Idosas

Garantir a intervenção em pelo
menos 8 habitações de pessoas
abrangidas pelo Programa de
Conforto Habitacional

Até 2008 garantir a
intervenção em 8 das
habitações de pessoas
abrangidas pelo Programa
de Conforto Habitacional

Indicador
Nº de acordos assinados
_____________ X 100
Nº de processos deferidos
Nº de presenças na
reunião
_____________ X 100
Nº de presenças previstas
Nº de avaliações
efectuadas
_____________ X 100
Nº de acordos assinados

Nº total de Pupulação
abrangidas
________________ x 100
Nº total de População-alvo

Nº de famílias abrangidas
pela medida

Responsável

Parceiros

Seg. Social

Centro
saúde
ARSSA
Agrup.
Centro saúde

Município
Seg. Social

Seg. Social
Autarquia
IPSS’s
Juntas de
Freguesias

14

Conselho Local de Acção Social do Concelho de Ourique
Ajustar o
ensino e as
escolas
através de
programas
específicos às
necessidades
das famílias

Reforçar a
rede de
equipamentos
e serviços
sociais de
apoio
Melhorar o
rendimento
das famílias
mais
fragilizadas

Programa de
Generalização do
Fornecimento de
Refeições
Escolares aos
alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico

Garantir que as escolas do 1º
Ciclo do ensino básico do
Concelho de Ourique oferecem a
todas as crianças uma refeição
escolar

Garantir uma Rede de Cuidados
Continuados Integrados
Alargamento da
Rede de
Equipamentos
Sociais

Aumentar a capacidade física da
Creche da Santa Casa da
Misericórdia

Complemento
Solidário para
Idosos

Garantir o acesso a todos os
idosos com idade prevista na lei o
Complemento Solidário para
Idosos

Até 2009 garantir que
100% das escolas do 1º
ciclo do ensino básico
oferecem a todas as
crianças uma refeição

Nº de escolas a fornecer
refeição
____________ X 100
Nº de escolas previstas
Municipio
Nº de refeições fornecidas
____________ X 100
Nº total de alunos por
escola

Até 2009 criar a Rede de
Cuidados Integrados

Criação do serviço

Até 2009 aumentar em 25
% a capacidade física da
creche da Santa Casa da
Misericórdia

Capacidade Física criada
___________ X 100
Capacidade Física
existente

Até 2009 garantir o
acesso a 100% dos
idosos com idade prevista
na lei o Complemento
Solidário para Idosos

Nº de requerimentos
recebidos
____________ X 100
Nº de requerimentos
efectuados

ARSSA e Seg.
Social

S.C.M.

Seg. Social
Juntas de
Freguesias

Municipio
Agrupamen
to

2007

2009

Instituições
locais

2007

2009

S.C.M.

2007

2009

Parceiros
Locais

2007

2008

ME
Municipio

MS
MTSS

S.C.M.
Entidades Privadas

Seg. Social
Programa
Complemento
Solidário para
Idosos
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2.2. Prioridade 2: Corrigir as desvantagens na educação e formação/qualificação

Cronograma
Objectivo
Geral

Medida

Objectivo Específico

Meta

Indicador/

Responsável

Ajustar o
ensino e as
escolas
através de
programas
específicos,
às
necessidades
das famílias

Rede de
equipamentos préescolar

Alargar as taxas de cobertura no
pré – escolar

Até 2009 alargar em
100% as taxas de
cobertura do pré-escolar
público

Nº de lugares criados
_____________ X 100
Nº de alunos com idade
entre 3 – 6 anos

DREA
S.C.M

Escola a tempo
inteiro – actividades
de enriquecimento
curricular (1.º ciclo
do ensino básico)

Alargar o horário escolar até às
17h30 nas escolas do 1.º ciclo
do ensino básico com oferta de
actividades de enriquecimento
curricular

Até 2009 garantir a 100%
das escolas do 1º ciclo
ensino básico actividades
de enriquecimento
curricular

Nº de escolas com
Actividades
________________ X 100
Nº de escolas existentes

Município

Percursos
Curriculares
Alternativos

Assegurar o cumprimento da
escolaridade obrigatória dos
alunos até aos 15 anos de idade
Com NEE

Até 2009 assegurar a
100% dos alunos Com
NEE a escolaridade
Obrigatória

Nº de alunos integrados
em currículos alternativos
_____________ X 100
Nº de alunos com NEE

Reduzir em 50% as taxas de
insucesso escolar no Concelho

Até 2009 reduzir em 50%
a taxa de insucesso
escolar no concelho

Nº de alunos com
insucesso
_____________ X 100
Nº total de alunos

Criar Cursos de
Educação/Formação no
Concelho de Ourique

Até 2009 criar um curso
de educação/ formação no
Concelho

Garantir a oferta formativa de
cariz vocacional no Agrupamento
vertical de escolas

Até 2009 garantir a 100%
dos alunos oferta
formativa de cariz
vocacional

Reforçar o
acesso à
educação,
com vista à
promoção da
igualdade de
oportunidades

Educação/Formaçã
o para Jovens

Iniciativa Novas
Oportunidades
Garantir a certificação de
competências através de
processo de RVCC

Até 2009 garantir que 40
pessoas obtêm
certificação de
competências através de
processo de RVCC

Nº de cursos criados
_____________ X 100
Nº de cursos previstos
Nº de alunos a beneficiar
de oferta formativa de
cariz vocacional
_____________ X 100
Nª de alunos abrangidos
Nº de adultos a frequentar
RVCC
_____________ X 100
Nº total de inscritos

Parceiros

Início

Fim

Município
S.C.M.

2007

2009

Município
Agrupamen
to

2007

2009

Agrupamen
to
Municipio

Instrumentos/ Fontes
de Financiamento

ME
MTSS

Municipio
ME

2007

2009

ME
Municipio

Município
Agrup.
Seg.Social

2007

2009

ME

DREA
IEFP

Seg.Social
Agrup.
IEFP

2007

2009

Seg. Social
IEFP
ME

Agrupamento

Agrup.
Municipio
IEFP

2007

2009

M.E
Municipio
IEFP

2007

2009

Agrupamento

Município
Agrupamento

DREA, IEFP
ADL

IEFP
ADL

MTSS
ME
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Integração anual de pessoas em
acções de formação no
Programa Ocupacional
Carenciados

Reforçar o
acesso à
formação e
ao emprego

Programa de
Intervenção no
Mercado de
Trabalho Inclusivo

Garantir a definição articulada
Plano Pessoal de Emprego
(PPE) para os beneficiários de
RSI em idade activa com acordo
na área de formação e emprego

Desenvolver acções de
competências pessoais e sociais
e nas TIC associadas aos
percursos de inserção
profissional para os beneficiários
de RSI em idade activa
Promover
iniciativas de
enfoque
territorial
dirigidas a
grupos e
territórios em
risco e/ou
situação de
exclusão
Promover a
melhoria das
acessibilidade
se
informação

Até 2009 garantir a
integração anual de 15
pessoas em acções de
formação e 60 em
Programa Ocupacional
para Carenciados
Até 2009 garantir a
definição articulada Plano
Pessoal de Emprego
(PPE) para 100% dos
beneficiários de RSI em
idade activa com acordo
na área de formação e
emprego
Até 2009 garantir a
execução de acções de
competências pessoais e
sociais e nas TIC
associadas aos percursos
de inserção profissional
para 20% dos
beneficiários de RSI em
idade activa

Nº de pessoas em acções
de formação
Nº de pessoas em POC

N.º beneficiários de PPE
com acordo na área do
emprego
_____________ X 100
N.º total de beneficiários
de RSI com acordo na
área do emprego

Nº de beneficiários de RSI
em idade activa
integrados nas acções
_____________ X 100
Nº total de beneficiários
de RSI em idade activa

IEFP

NLI

2007

2009

Seg. Social

IEFP

NLI

2007

2009

MTSS

IEFP

NLI

2007

2009

MTSS

Parceiros Locais

Até 2009 garantir a
divulgação do micro –
crédito a 100% das
freguesias do concelho

Nº de freguesias
abrangidas pela
divulgação
________________ X 100
Nº total de freguesias

Rede Social

Parceiros
Locais

2007

2009

Garantir que no Concelho existe
uma entidade interlocutora

Até 2009 garantir que
existe uma entidade
interlocutora

Nº de entidades locais
interlocutoras

Rede Social

ESDIME

2007

2009

Garantir espaços públicos de
acesso à Internet nas freguesias
do concelho

Até 2009 criar em 80 %
das freguesias um espaço
público de acesso à
Internet

Nº de freguesias com
espaço criado
_____________ X 100
Nº de freguesias
existentes

Município

Município
Juntas de
Freguesia
Associaçõe
s Locais

2007

2008

Garantir que em todas as
freguesias do Concelho existe
uma divulgação do micro-crédito
Micro-crédito

Espaços Internet
nos Concelhos

MCTES
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3. Anexos
Anexo 1 – Entidades pertencentes ao CLASO/ Entidades Núcleo Executivo

Entidades do Conselho Local de Acção Social – Rede Social do Concelho de Ourique

Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique;
Associação de Cultura e Recreio “A NOIVA”;
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourique;
Associação Lendias D’Encantar;
Associação Recreativa Desportiva e Cultural de Conceição
Casa do Povo de Panóias – Centro de Dia;
Casa do Povo de Santana da Serra;
Castro da Cola – Associação de Desenvolvimento Local;
Centro Cultural e Recreativo de Santana da Serra;
Centro de Saúde de Ourique;
Centro Social Cultura e Recreio Casa do Povo de Garvão;
CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas Castro Verde,
Ourique e Almodôvar;
Clube Desportivo e Cultural de Panóias;
CPCJ de Ourique;
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste;
Futuro de Garvão – Associação de Solidariedade Social;
Grupo de Dadores de Sangue;
Guarda Nacional Republicana de Ourique;
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I.E.F.P. – Centro de Emprego de Ourique;
Instituto Segurança Social, IP – Centro Distrital de Segurança Social de Beja;
Junta de Freguesia da Conceição;
Junta de Freguesia de Garvão;
Junta de Freguesia de Panóias;
Junta de Freguesia de Ourique;
Junta de Freguesia de Santa Luzia;
Junta de Freguesia de Santana da Serra;
Município de Ourique;
Ourique Desportos Clube;
Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ourique;
Santa Casa da Misericórdia de Ourique.

Entidades do Núcleo Executivo
Agrupamento Vertical de Escolas de Ourique;
Centro de Saúde de Ourique;
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste;
I.E.F.P. – Centro de Emprego de Ourique;
Instituto Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja;
Município de Ourique;
Santa Casa da Misericórdia de Ourique.
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