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0 - Apresentação 
 

 

Os tempos que se avizinham constituem simultaneamente um desafio e uma oportunidade, no que ao 

desenvolvimento territorial se refere, mais concretamente ao da Área Metropolitana do Porto (AMP), 

referente ao próximo período de programação à escala europeia (2007-2013). 

 

Tal facto reclama a consolidação de um diagnóstico prospectivo, e a afirmação e consensualização de 

uma visão de futuro, bem como da selecção das prioridades estratégicas que permitam potenciar o 

desenvolvimento desta área territorial. 

 

Este é um trabalho fundamental para a preparação das próximas intervenções, com relevo para a 

definição dos correspondentes dispositivos institucionais, administrativos e financeiros que possibilitem 

a operacionalização das estratégias e a concretização das intervenções necessárias. 

 

O contexto internacional e económico de intervenção num quadro de grande competitividade por 

recursos, reclama uma postura diferenciada no que respeita a uma maior selectividade, como um 

elemento favorável para contrariar a fragmentação de acções, privilegiando projectos e promotores 

com uma escala adequada para actuar nos diferentes domínios, potenciando um quadro institucional 

com maiores níveis de eficácia e de eficiência. 

 

A AMP está perante um desafio preponderante, cuja amplitude e exigência são evidentes, tendo em 

vista a implementação, com sucesso, de uma estratégia e uma visão comuns para a área territorial dos 

seus municípios constituintes, representando um esforço assinalável de debate e consensualização 

entre os vários agentes presentes no território. 

 

O documento que agora se apresenta, é o registo comprovativo do processo desenvolvido, na 

consolidação da estratégia de desenvolvimento territorial para a AMP (entendida para efeitos deste 

trabalho na sua congregação geográfica englobando os 16 municípios integrantes das aglomerações 
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municipais correspondentes às NUTS III do Grande Porto e do Entre Douro e Vouga), e cujo contributo 

importante é a concretização do “Plano de Acção Metropolitano de Serviços Territoriais”. 

 

Em termos práticos, foi estabelecido um diagnóstico e, a partir dele, consensualizou-se a estratégia de 

desenvolvimento da AMP, mas tendo sempre em consideração que este exercício se insere no contexto 

de preparação das intervenções dos municípios da AMP no âmbito do “actual” quadro de programação 

comunitário enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 

Desta forma, o contexto que se acaba de mencionar é preponderante no formato que o trabalho 

assume, na medida em que se procura um quadro de articulação com as estratégias comunitárias, 

nacionais e regionais, bem como com a estratégia global da própria AMP. 

 

Na elaboração do presente “Programa Territorial de Desenvolvimento” (PTD) para a AMP, está-se assim 

a estabelecer, em matéria de políticas públicas, as prioridades relativas ao investimento, com especial 

relevo para o investimento público a realizar pelos municípios da AMP, a serem co-financiados pelos 

fundos europeus. 

 

Este balizamento é necessário, pois concerteza numa estratégia de desenvolvimento territorial 

caberiam conteúdos mais amplos, que certamente alargariam o conjunto de prioridades, os 

instrumentos e os investimentos a conceber. Assim, outros tipos de políticas e de investimentos serão 

mencionados e enquadrados na presente estratégia territorial, na medida em que se constituam como 

instrumentos preponderantes para a execução da própria estratégia e dos seus investimentos. 

 

A estratégia que enforma o PTD da AMP, não encerra apenas um plano ou um conjunto de prioridades e 

intenções de investimento. A estratégia que se encontra aqui plasmada deve ser entendida no âmbito 

de um rumo traçado assente no reforço da competitividade da AMP num quadro de maior coesão 

social e qualificação ambiental. 

 

Em termos documentais, o Programa Territorial de Desenvolvimento encontra-se organizado da 

seguinte forma: Volume 1. Enquadramento e Metodologia; Volume 2. Diagnóstico Prospectivo; Volume 

3. Programa de Acção; Volume 4. Projectos Indicativos, Priorização e Cenarização; Volume 5. Programa 

de Acção para a Educação. 
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1 - Introdução 
 

 

Os tempos que se avizinham constituem simultaneamente um desafio e uma oportunidade, no que ao 

desenvolvimento territorial se refere, mais concretamente ao da Área Metropolitana do Porto (AMP), 

referente ao próximo período de programação à escala europeia (2007-2013). Tal facto reclama a 

consolidação de um diagnóstico prospectivo, e a afirmação e consensualização de uma visão de futuro, 

bem como da selecção das prioridades estratégicas que permitam potenciar o seu desenvolvimento.  

 

O presente Diagnóstico Estratégico apresenta uma organização dos temas que reproduz a trilogia dos 

elementos componentes dos vértices do triângulo da sustentabilidade: economia (componentes 

económicas), sociedade (componentes humanas e institucionais) e ambiente (componentes 

territoriais), e visa suportar a elaboração do “Programa Territorial de Desenvolvimento 2007-2013” 

para a AMP (entendida para efeitos deste trabalho na sua congregação geográfica englobando os 16 

municípios integrantes das aglomerações municipais correspondentes às NUTS III do Grande Porto e do 

Entre Douro e Vouga), cujo contributo importante será a concretização do “Plano de Acção 

Metropolitano de Serviços Territoriais”: 

 

Quadro 1. Componentes e Áreas de Estudo compreendidas no Diagnóstico. 

Componentes Áreas de Estudo 

Económicas e Competitividade Desenvolvimento Económico 

Educação 

Desporto 

Saúde 
Humanas 

Inclusão Social 

e Institucionais Governação 

Sistema Urbano e Dinâmicas Territoriais 

Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

Sistemas Ambientais 

Eficiência Energética e Sustentabilidade Ambiental 

Cultura e Património 

Territoriais 

Turismo 
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Em complemento, os temas /áreas de estudo diagnosticadas foram seleccionados em função do seu 

papel estruturante no futuro da AMP, congregando áreas que pretendem abarcar de forma integral o 

âmbito de actuação, e por outro lado conseguir obter o melhor retrato da situação presente, 

evidenciando já uma caracterização prospectiva, avançando com sugestões de actuação. 

 

Importa ainda referir que a própria AMP se encontra a dinamizar alguns estudos sectoriais, cuja 

informação e consequentes diagnósticos e proposições, serão alvo de integração na fase subsequente 

deste trabalho. A este propósito, destacamos os estudos “Rede de Parques Metropolitanos” e “Plano 

Estratégico de Ambiente do Grande Porto - Futuro Sustentável”, integrados na temática da 

Sustentabilidade Ambiental, e cujas conclusões constituirão ferramentas fundamentais para a 

estruturação do Programa de Acção. 

 

Rede de Parques Metropolitanos 

A Área Metropolitana do Porto acordou com o ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e 

Agro-Alimentares) da Universidade do Porto através do CIBIO (Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos Genéticos) a elaboração de um projecto de desenvolvimento de uma rede de 

parques metropolitanos que contempla duas linhas de investigação: 

� Levantamento e caracterização de sítios incluindo Inventário bibliográfico e cartográfico, 

trabalho de campo, realização de inquéritos, elaboração de fichas por sítio e fornecimento de 

conteúdos relativos ao projecto para um portal a alojar. 

� Definição de um programa de acção incluindo a definição de Tipologias de parques (valor 

patrimonial, valor de oportunidade), Linhas Programáticas, Acções prioritárias e Elaboração de 

Cadernos de Encargos para sítios identificados como acções prioritárias. 

 

Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto - Futuro Sustentável 

Este estudo, realizado pelo Grupo de Estudos Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica do Porto consiste na elaboração e implementação de um Plano de Acção de 

modo a proteger o ambiente, promover a sustentabilidade ao nível local e intermunicipal e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos, através do envolvimento das autarquias em parceria com 120 

entidades públicas e privadas. 

 

No âmbito da NUT III Grande Porto foram já definidas as prioridades ambientais através de diversas 

metodologias de participação pública –que envolveram cerca de 4.000 cidadãos e 120 entidades– e de 
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uma abordagem técnica através da análise de diversos indicadores, tendo sido identificados como 

tópicos: a água (rios e ribeiros despoluídos), educação para a sustentabilidade (mais educação 

ambiental nas escolas), mobilidade (maior facilidade em andar a pé e de bicicleta e ordenamento do 

território) e áreas naturais (eficaz prevenção dos fogos florestais e defesa da biodiversidade). 

 

Para estes tópicos estratégicos foi realizado um diagnóstico ambiental, através de trabalhos de campo, 

análise bibliográfica e discussão em grupos de trabalho, que envolveram os diversos municípios e 

parceiros estratégicos. 

 

Refira-se ainda que na área temática do Desporto são aguardados dados actualizados a partir dos 

municípios, em função da desactualização das estatísticas oficiais disponíveis. 

 

Em relação ao sector da Saúde, são aguardadas informações por parte da tutela após reunião de 

trabalho recentemente realizada. A mesma situação acontece na área da Inclusão Social e da 

Mobilidade e Transportes. 

 

Em termos práticos, tem-se vindo a estabelecer um diagnóstico e, a partir dele, a consensualizar-se a 

estratégia de desenvolvimento da AMP, mas tendo sempre em consideração que este exercício se 

insere no contexto de preparação das intervenções dos municípios da AMP no âmbito do “actual” 

quadro de programação comunitário enformado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional. Desta 

forma, o contexto que se acaba de mencionar é preponderante no formato que o trabalho assume, na 

medida em que se procura um quadro de articulação com as estratégias comunitárias, nacionais e 

regionais, bem como com a estratégia global da própria AMP. 

 

A estratégia que se visa consolidar deve ser entendida no âmbito de um rumo traçado assente no 

reforço da competitividade da AMP num quadro de maior coesão social e qualificação ambiental. 
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2 - Território e Demografia 
 

 

A presente secção visa analisar a integração e contextualizar a Área Metropolitana do Porto (AMP) no 

âmbito da Região Norte e do País, nomeadamente no que concerne aos domínios de sócio-demografia e 

do povoamento e sistema urbano. 

 

A análise comparada dos dados e indicadores seleccionados foi condicionada, em diversas situações, 

pela dificuldade em obter dados estatísticos comparáveis para as NUT III que constituem o objecto 

deste trabalho. Isto deve-se sobretudo ao facto de a maior parte das estatísticas disponíveis para a 

NUT III - Grande Porto não englobar os municípios de Trofa e Santo Tirso e outras referentes à actual 

AMP não considerarem os municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, uma vez que ainda se 

encontram em processo de adesão formal. Este facto é assinalado sempre que se mostrar pertinente 

para a interpretação dos dados. 

 

A Área Metropolitana do Porto é composta por 16 municípios, ocupa uma área de 1.885,10 km2 e conta 

com uma população aproximada de 1.673.000 habitantes (INE, 2005). No âmbito do presente trabalho a 

AMP abrange a totalidade das NUT III Grande Porto e Entre Douro e Vouga. 

 

Quadro 2. NUTS III e respectivos municípios integrantes da Área Metropolitana do Porto. 

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

Grande Porto Entre Douro e Vouga 

Espinho 

Gondomar 

Maia 

Matosinhos 

Porto 

Póvoa do Varzim 

Santo Tirso 

Trofa* 

Valongo 

Vila do Conde 

Vila Nova de Gaia 

Arouca 

Oliveira de Azeméis 

Santa Maria da Feira 

São João da Madeira 

Vale de Cambra 
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Figura 1. A AMP no Norte de Portugal. 

Fonte: Plataforma Colaborativa do PAISCTP. 

 

 

Trata-se de um território que representa apenas 9% da área de Região Norte, que é a NUT II mais 

populosa do País (35% do total). No entanto, a AMP concentra quase metade da população de toda a 

Região (45%) que na sua grande maioria (83%) reside nos 11 municípios do Grande Porto. 

 

A AMP concentra também metade da riqueza criada na Região do Norte, embora possua um PIB que 

tem evidenciado um movimento descendente para a média nacional. Ou seja, a sub-região não tem 

convergido para a média da EU’25 e perdeu terreno face à média nacional (sobretudo o Grande Porto). 
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Quadro 3. Alguns indicadores económicos. 

AMP 
Economia EU’25 Portugal 

Região 
Norte Grande Porto * Entre Douro e Vouga 

PIB per capita, 1995 
(milhares de euros) 

15,5 8,1 6,9 9,4 6,9 

PIB per capita, 2003 
(milhares de euros) 

21,8 12,5 9,9 12,8 10,3 

PIB per capita, 2004 
(milhares de euros) 

22,7 13,7 10,7 13,4 11,1 

VAB, 2003 
(milhões de euros) 

8.919.718 112.521 31.518 13.935 2.474 

* Sem Santo Tirso e Trofa. 

 

 

Quadro 4. População Residente. 

População Residente 

 1981 1991 2001 % (var. 1991-2001) 

AMP 1 448 318 1 522 763 1 647 469 14% 
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Figura 2. Evolução da População Residente da AMP. 
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A Região Norte sofreu, à semelhança de outras regiões do país, um aumento da taxa de urbanização e 

da sua densidade populacional, o que veio intensificar o contraste entre o desenvolvimento de grandes 

pólos urbanos do litoral e o vasto território predominantemente rural do interior. 

 

Este processo de litoralização do País, foi em termos do Norte, fortemente absorvido pela AMP que viu, 

nas últimas duas décadas, aumentar a sua população em cerca de 14%. 

 

Em termos da Área Metropolitana do Porto, assiste-se, por um lado, à identificação de acentuadas 

assimetrias entre as NUTIII Grande Porto e Entre Douro e Vouga em termos de população e graus de 

urbanização. Por outro, o mesmo fenómeno pode ser encontrado dentro da mesma NUT III, onde podem 

ser encontradas acentuadas disparidades entre municípios urbanos e outros com características 

marcadamente rurais e/ou com grandes diferenciais em termos de efectivos populacionais. A título de 

exemplo refiram-se os Municípios de Espinho e de Vila Nova de Gaia que, em termos do Grande Porto, 

correspondem respectivamente aos municípios menos e mais populosos, sendo que o primeiro 

corresponde a cerca de 10% da população do segundo.  

 

Os municípios do Porto e de Arouca são um exemplo paradigmático, em termos de grau de urbanidade, 

das grandes diferenças que este território encerra. 

 

A Região do Norte possui a população mais jovem do Continente, concentrando 38% dos jovens do país. 

A AMP contribui para este resultado, apresentando níveis de envelhecimento da população residente 

inferiores ao registado no País, apesar da aproximação à média nacional. 

 

Esta tendência é bem perceptível através da observação da evolução das pirâmides etárias, onde a 

contracção da base e o alargamento em relação ao topo, reflecte já uma tendência preocupante de 

envelhecimento populacional e reproduzindo algumas das tendências pesadas de evolução da 

demografia a nível nacional. 
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Quadro 5. População, Áreas e Densidades Populacionais. 

Área Geográfica 
Área 

Município 
(km2) 

População 
Residente 

(Hab.) 

Densidade 
 

(Hab. / km2) 

Grande Porto  1 022,8 1 387 530 1357 

Espinho   21,1   31 202 1478 

Gondomar   131,9   170 621 1294 

Maia   83,1   133 048 1600 

Matosinhos   62,2   168 837 2713 

Porto   41,3   233 465 5654 

Póvoa de Varzim   82,1   65 882 803 

Santo Tirso   136,5   71 331 523 

Trofa   71,9   39 624 551 

Valongo   75,1   92 819 1235 

Vila do Conde   149,0   76 427 513 

Vila Nova de Gaia   168,7   304 274 1804 

Entre Douro e Vouga   862,2  285 464 331 

Arouca   329,1   23 950 73 

Oliveira de Azeméis   163,5   71 327 436 

Santa Maria da Feira   215,1   143 822 669 

São João da Madeira   7,9   21 641 2729 

Vale de Cambra   146,5   24 724 169 

AMP 1 885,1 1 672 994 887 

Portugal  92 089,7  10 569 592 115 

Região Norte  21 285,8  3 737 791 176 

INE, 2005    

 

 

Quadro 6. Índice de envelhecimento. 

Portugal Região do Norte AMP Índice de 
Envelhecimento (2005) 110,1 90,9 89,0 
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Figura 3. Evolução das Configurações das Pirâmides Etárias (sem Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra), 1981, 1991 e 2001. 
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Figura 4. Densidade Populacional de NUT III (Hab./km2). 

 

Nos documentos já desenvolvidos do PROT para a Região do Norte, a AMP é, em termos de tipologias de 

macroestruturas territoriais, classificada como ‘região urbana’ e é integrada no PNPOT no Arco 

Metropolitano do Porto. Esta classificação corresponde a um território com “fortes densidades 

populacionais, empresariais e funcionais, a sentir intensos processos de transformação e que se 

manifesta como um território de fortes interacções.” 

 

A análise dos dados apresentados acima e das figuras seguintes permite-nos constatar que o Grande 

Porto destaca-se como a NUT III com maiores densidades populacionais em termos do Norte, e o Porto 

e Matosinhos integram-se mesmo no grupo dos municípios mais densos em termos nacionais. 

 

Da observação do gráfico abaixo ressalta uma certa estabilidade na forma como a população tem 

evoluído ao longo das 2 últimas décadas, sendo isso verdadeiro à escala da grande área metropolitana e 

também à escala do município. Na maior parte dos concelhos verifica-se que não tem havido grande 

alteração na quota de população que os mesmos fixam relativamente à AMP. No entanto, a existência 

dos casos atípicos de Vila Nova de Gaia – com uma tendência crescente e acentuada de fixação de 

população – e do Porto – o qual tem sido alvo do fenómeno de perda de população. 
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A figura seguinte deixa perceber a dicotomia entre territórios urbanos e áreas de ‘transição’, onde se 

assiste abandono da agricultura enquanto que as funções residenciais, industriais e de serviços 

avançam, gerando problemas específicos com que o ordenamento do território terá que lidar. 

 

Na área central da Área Metropolitana do Porto podemos encontrar um núcleo urbano consolidado. No 

entanto, é uma área em perda populacional, mas ainda com razoável expressão do sector terciário e 

onde se localizam áreas urbanas com estados de degradação física do património muito preocupantes. 

Estes fenómenos repercutiram-se numa crise do sector comercial, tradicionalmente forte nesta área. 

 

Recorrendo, uma vez mais, aos trabalhos preparatórios do PROT Norte, é perceptível, à volta deste 

núcleo central, a existência de uma primeira coroa em expansão onde se localizam novas centralidades 

comerciais e novas oportunidades de emprego, uma forte e diversificada oferta residencial e novas vias 

de circulação de suporte a estas dinâmicas. 

 

 

 
Figura 5. Densidade Populacional por subsecção estatística em 2001. 

 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 17 / 178 

Adjacente a esta coroa desenvolvem-se fenómenos de conurbação, numa extensa mancha difusa 

urbano-industrial, com povoamento disperso e dinâmicas populacionais e construtivas muito 

significativas. Este território apresenta um perfil de actividades industriais onde a logística, o comércio 

e os serviços estão a alastrar e a distinção entre o urbano e o rural começa a ser difícil de decifrar. 

 

Esta estrutura de ocupação territorial dispersa, resultante, em parte, de um ordenamento do território 

deficiente, encerra em si diversas tipologias de externalidades que afectam negativamente a qualidade 

de vida das populações e criam pressões sobre o território e o património natural e construído, assim 

como limitam a eficácia das políticas públicas de ordenamento do território. 

 

Em síntese, esta região apresenta-se como “um sistema urbano policêntrico com o Porto a mostrar 

dificuldades em manter a sua centralidade, partilhando-a com outras centralidades metropolitanas e 

regionais.” (PROT-N). Importa acrescentar que na NUT Entre Douro e Vouga, os municípios de Santa 

Maria da Feira e São João da Madeira assumem a polaridade e a dominância em termos funcionais. 

 

Daí que faça sentido ponderar a afirmação e o aprofundamento de uma metrópole policêntrica, 

apostando, nas áreas de povoamento mais disperso, num modelo de organização territorial que o PROT 

N identifica como um “‘policentrismo de expansão’, em que o povoamento é disperso e de fraca 

densidade urbana, mas organizado em torno de uma multiplicidade de centralidades. A resposta, em 

termos gerais, ao desafio da sustentabilidade urbana passa pela estruturação destas vastas regiões 

urbanas segundo formas policêntricas, organizadas em torno de densas redes de transportes e de 

infra-estruturas de apoio e serviços em comum (comunicações, água, saneamento, etc.). Nestas áreas 

há importantes carências de estruturação urbanística e funcional e de planificação dos sistemas 

ecológicos e das paisagens, quer do ponto de vista natural quer do estético”. 
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3 - Componentes Económicas e Competitividade 
 

 

3.1. Desenvolvimento Económico 

 

3.1.1. Enquadramento 

 

Se o paradigma vigente das dinâmicas económicas assenta na iniciativa privada como motor da 

racionalidade, inovação e do crescimento, é inegável o papel do planeamento estratégico e das 

políticas públicas no potenciar da mudança socioeconómica em contextos de competitividade. 

 

O desenvolvimento económico e o planeamento territorial assumem grandes interdependências, e são 

factores decisivos para a prossecução da elevação dos níveis de bem-estar e dos padrões de qualidade 

de vida, por assegurarem a manutenção do território biofísico de suporte e os meios e recursos 

financeiros e materiais necessários a esse processo. A promoção do desenvolvimento económico é assim 

uma peça essencial num processo de desenvolvimento territorial. 

 

Entretanto, no contexto de maior competitividade à escala global por bens, serviços e recursos 

financeiros e económicos fundamentais para assegurar os processos de desenvolvimento, torna-se 

imperioso lutar no mercado global e competir pela obtenção e captação de investimento e actividades 

diferenciadoras para a criação de emprego e para o aumento da produtividade da economia, 

necessárias para uma melhoria das condições de vida. 

 

Por outro lado, a competitividade de uma economia não se mede apenas pela competitividade das 

empresas, mas também pela sua atractividade, ou seja pela existência de condições que tornem 

vantajosa a escolha do seu território por empresas inovadoras, nacionais e multinacionais, e por 

recursos humanos altamente qualificados, que comportam genericamente critérios básicos como o 

conhecimento, as competências e as conexões, e critérios complementares como vantagens naturais, 

vantagens de localização e vantagens adquiríveis por antecipação. A estas é imperioso juntar as 
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vantagens de uma aposta na sustentabilidade, através das preocupações de eficiência energética e da 

qualidade ambiental. 

 

Numa perspectiva de desenvolvimento territorial, a actuação no âmbito da promoção do 

desenvolvimento económico dá-se sobretudo na procura de elevar as vantagens comparativas (naturais 

e de localização) por forma a reforçar a competitividade da região a esse nível, bem como potenciar a 

atracção de investimento diferenciador, em termos da criação de emprego, do aumento da 

produtividade, da intensificação tecnológica e da sustentabilidade energética e ambiental. 

 

Neste particular, e nomeadamente no aspecto da intervenção territorial, convém considerar a provisão 

e qualidade dos espaços de acolhimento empresarial, dos espaços e equipamentos de interacção entre 

a investigação e desenvolvimento e o mundo empresarial, bem como dos serviços de apoio. 

 

 

3.1.2. Diagnóstico 

 

De um modo geral, é comummente verificável que as estatísticas são cruéis para a Região Norte, seja 

na economia, na educação, no emprego, ou no rendimento per capita dos seus habitantes, 

evidenciando um empobrecimento alarmante nos últimos anos. 

 

O último relatório de coesão refere que não há, em nenhum país da União Europeia a Quinze, uma 

única região com menor capacidade para criar riqueza do que o Centro e o Norte de Portugal. O 

documento confirma que o Norte é a quarta região mais pobre dos Quinze e que a produtividade é a 

segunda pior, só suplantada pelo Centro do País. Acresce que estas disparidades apresentam tendência 

para se acentuar. 

 

Por seu lado, o território da AMP tem vindo ao longo da última década a registar algum declínio no 

conjunto da região, perdendo alguma da superioridade que detinha em termos de produtividade, 

utilização de recursos humanos, atractividade, iniciativa empresarial e índice de competitividade 

global. 

 

De facto, a AMP, na sua nova configuração, agregando os municípios das NUTS III do Grande Porto e de 

Entre Douro e Vouga, congrega um quantitativo populacional relevante de cerca de 1,8 milhões de 
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habitantes, sendo um pólo referencial na fachada norte atlântica, mas não consegue catapultar tal 

sobreposição em termos de performance socioeconómica, evidenciando uma perda superior 

relativamente à Região Norte. 

 

A evolução do nível de PIB per capita da AMP no período 2000-2004 pode sistematizar-se, globalmente, 

numa ligeira diminuição do nível de vida em relação ao padrão nacional, recuando até ao nível da 

média nacional, apresentando ainda no mesmo período uma acentuada diminuição da superioridade 

que mantinha ao nível da utilização de recursos humanos baixando a sua produtividade regional. 

 

 

 
Figura 6. Disparidades intra-regionais de PIB per capita (Portugal = 100). 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística / PROT-Norte. 

 

 

Esta posição desfavorável em termos de rendimento per capita e de produtividade constitui um 

importante problema que a AMP enfrenta na imprescindível ascensão na hierarquia da especialização 

internacional, e as consequências imediatas na falta de competitividade da economia metropolitana. 
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A AMP evidencia uma sub-representação nos sectores industriais que se organizam nos factores-chave 

de competitividade ligados à I&D e à diferenciação do produto, espelhando ainda a dominância de 

sectores industriais intensivos em factores competitivos menos sofisticados, com fraco potencial de 

adaptação e sustentação, recrutando predominantemente recursos humanos pouco qualificados e 

oferecendo reduzidas possibilidades de formação, com baixos níveis de remuneração do trabalho, logo 

com impactos pouco favoráveis em termos de produtividade, que colocam em risco a competitividade 

da AMP, cuja debilidade económica é ainda agravada: 

• pela evolução salarial crescente dos últimos anos, situação que se torna incompatível com o 

modelo produtivo em vigor, e 

• pela consequente vulnerabilidade da estrutura produtiva metropolitana à concorrência dos 

binómios capital-trabalho e da produção em série, que criam condições favoráveis à 

deslocalização industrial. 

 

Esta situação reflecte o próprio perfil de especialização produtiva, marcado pela forte presença de 

sectores industriais com uma baixa predisposição para a incorporação de bens e serviços com conteúdo 

tecnológico significativo. Estrutura-se, desta forma, um percurso evolutivo em que a incorporação de 

conteúdos tecnologicamente mais avançados na produção da AMP não se processa ao mesmo ritmo 

relativamente ao contexto europeu. 

 

A manutenção de um modelo produtivo tecnologicamente pouco intensivo, deve-se à existência de um 

perfil empresarial fortemente enraizado na utilização de modelos produtivos tradicionais e em que o 

processo de adaptação industrial/empresarial às mudanças do mercado se tem processado muito mais 

no sentido do recuo na cadeia de valor (e remissão para actividades menos exigentes do ponto de vista 

da inovação) do que numa aposta significativa na incorporação de processos produtivos mais 

modernizados e indutores de posições privilegiadas na cadeia de valor, quer a existência de um nível 

de oferta insuficientemente atractivo e dinâmico por parte das entidades ligadas à I&D (também como 

consequência deste insuficiente dinamismo da procura), sem capacidade de induzir na procura uma 

postura mais activa na utilização de conteúdos tecnologicamente intensivos. 

 

Em termos intra-metropolitanos, a síntese do perfil de especialização económica cruzada com os níveis 

de produtividade é a seguinte: 
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• Área Norte: sectores da borracha e matérias plásticas e da indústria têxtil e vestuário, na 

proximidade da área do Ave que concorre para a formação de um cluster da moda, mas 

apresenta níveis de produtividade abaixo da média nacional; 

• Área Central: redução nos níveis de especialização de todos os sectores económicos. Destaca-se 

com o mais concentrado padrão de perfil produtivo, com uma forte concentração de sectores 

em torno das médias nacionais de especialização económica e de produtividade; 

• Área Sul: indústria da madeira, cortiça e suas obras e indústria da borracha e matérias plásticas 

apresentam a combinação de elevados níveis de especialização produtiva e níveis de 

produtividade acima da média nacional. A produção de artigos de couro e a indústria 

metalúrgica de base registam elevada especialização, mas níveis de produtividade aquém da 

média do país. 

 

A AMP apresenta assim vantagens comparativas ainda assentes, em grande escala, em custos unitários 

de trabalho mais baixos, e em sectores que não demonstram capacidade competitiva nos mercados 

externos, pelo que a AMP deverá “ganhar” vantagens comparativas nos novos factores de 

competitividade como a diferenciação do produto ou a I&D, apostando não só na elevação na cadeia de 

valor de sectores mais tradicionais onde apresenta maior aptidão e/ou vocação exportadora, mas 

também nos sectores emergentes de maior conteúdo tecnológico, e na oferta de serviços de apoio às 

empresas. 

 

Esta trajectória regressiva em termos relativos não põe no entanto em causa o estatuto de sub-região 

globalmente avançada que a Área Metropolitana do Porto ainda detém (terceiro lugar no ranking do 

índice de competitividade entre as 30 NUTS III portuguesas) nem o forte potencial em recursos 

humanos e tecnológicos e em infra-estruturas de comunicação que lhe criam uma base de sustentação 

efectiva para um desenvolvimento baseado na inovação e na economia do conhecimento. 

 

A AMP evidencia sinais claros de atractividade global, registando taxas elevadas de atractividade 

regional, com destaque para os concelhos da Maia, de São João da Madeira, de Valongo e de Gondomar 

que registaram as maiores taxas de atractividade da Região Norte, e regista também a mais forte 

atractividade de população com ensino superior, com destaque para os Concelhos do Porto, Matosinhos 

e Maia. 
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No contexto nacional e regional, a AMP destaca-se por uma elevada actividade exportadora tendo 

mesmo observado neste período um acréscimo desta actividade, sobretudo nas sub-áreas Norte e Sul, 

revelando uma importante abertura ao exterior da AMP associada à forte orientação exportadora de 

algumas das suas actividades económicas proeminentes, como sejam a indústria têxtil, de vestuário e 

de calçado, a fileira do mobiliário, e ainda dos moldes e dos componentes automóveis. Refira-se que a 

menos elevada dimensão exportadora da área central da AMP resulta da maior diversificação relativa 

do respectivo tecido industrial e empresarial e do mais elevado grau de terciarização. 

 

 

 
Figura 7. Exportações concelhias em proporção do total da Região do Norte (2004). 

(Comércio internacional declarado; inclui comércio intra e extra-comunitário). 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística / PROT-Norte. 

 

 

Este padrão confere à AMP uma vocação específica, em termos nacionais, que é a de estar no centro de 

um sistema económico predominantemente constituído por actividades transaccionáveis e fortemente 
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internacionalizadas. Ganham assim relevo, actual ou potencial, as actividades terciárias associadas à 

internacionalização e à competitividade. 

 

As novas teorias do crescimento económico (Romer, 1986, 1990; Aghion e Howitt 1998) colocam o 

conhecimento como força motriz do desenvolvimento, pelo que uma política de crescimento 

económico baseado na inovação deve preocupar-se em primeiro lugar com a capacidade de gerar 

conhecimento científico e tecnológico que a possibilite. 

 

O papel das universidades como executantes de investigação e centros de ensino superior é 

reconhecido no desenvolvimento das regiões e dos países. São crescentes as solicitações às 

universidades para desenvolverem as suas ligações à sociedade e contribuírem de uma forma mais 

próxima para o desenvolvimento económico das regiões e nações. 

 

Neste particular a AMP conta com estruturas universitárias com prestígio internacional na área da 

investigação, com 44 unidades de investigação por milhão de habitantes, bem como algumas empresas 

com um nível organizativo e uma competitividade de médias empresas europeias, nalguns casos 

dispondo até já de estruturas próprias de I&D. 

 

 

Quadro 7. Número de Unidades de I&D. 

Área Geográfica Unidades 
de I&D 

População 
2005 

Rácio 

AMP 74 1.672.994 44 

Região Norte 116 3.737.791 31 

Portugal 407 10.569.592 39 

Fonte: FCT / INE. 

 

 

No entanto, são reconhecidas as dificuldades de articulação entre as instituições de ensino, os centros 

de investigação e as empresas, donde é fundamental a existência de plataformas capazes de captar e 

desenvolver empresas, produtos, e inovações tecnológicas alavancadas em conhecimentos existentes 

no meio universitário. A experiência nacional e internacional mostra que infra-estruturas como parques 

de ciência e tecnologia são um instrumento para gerar inovação e fomentar o desenvolvimento, 

captando e desenvolvendo empresas alavancadas em conhecimentos na(s) universidade(s). 
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Segundo a definição internacional, veiculada pela IASP (Associação Internacional de Parques de Ciência 

e Tecnologia), um “Parque de Ciência e Tecnologia é uma organização gerida por especialistas, cujo 

principal objectivo é aumentar a riqueza da comunidade, através da promoção da cultura de inovação 

e da competitividade das empresas e instituições baseadas no conhecimento que lhe estão associadas. 

Para alcançar estes objectivos, um Parque de Ciência e Tecnologia estimula e gere o fluxo de 

conhecimentos e de tecnologias entre Universidades, Instituições de I&D, empresas e mercados; 

facilita a criação e o crescimento de empresas baseadas na inovação através da incubação e de 

processos de spin-off; e fornece outros serviços de valor acrescentado, bem como espaços e serviços de 

apoio de elevada qualidade”. 

 

A experiência no Litoral Norte não é muito longa, contando com a instalação do parque tecnológico em 

2001, na Maia, através do Teclais, e mais recentemente com o surgimento de três iniciativas que 

pretendem instalar três equipamentos de acordo com as definições da IASP: AvePark (Guimarães), 

UPTec (Porto) e FeiraPark (Santa Maria da Feira). 

 

Entretanto a instalação e o funcionamento pleno destes equipamentos necessita de se enquadrar num 

território com dimensão em termos de massa crítica, quer relativamente à sua dimensão populacional, 

quer à dimensão do tecido universitário, e num território entendido de forma alargada, como a Região 

Norte. 

 

De acordo com a experiência internacional, 39% dos parques de ciência e tecnologia tendem a 

localizar-se em aglomerados populacionais até 500.000 habitantes (na Europa são 53%), e 18% em 

aglomerados até 1.000.000 de habitantes. Ou seja 57% dos parques instalam-se em áreas com menos de 

1.000.000 de habitantes. 

 

Quadro 8. Quantificação indicativa para a localização de PCT’s na Região Norte. 

Área Geográfica População 
2005 

N. Indicativo 
de PCT’s 

Universidades 
Referência 

Minho-Lima 252 272 0  

Ave+Cávado 818 352 1 Minho 

AMP 1 672 994 2 a 3 Porto, Católica 

Tâmega+Douro 774 933 1 UTAD 

Alto Trás-os-Montes 219 240 0  

Norte 3 737 791 4 a 5  
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Admitindo um valor padrão médio de 500.000 a 750.000 habitantes, e tendo em conta a dimensão 

populacional da Região Norte, e atendendo ainda às suas especificidades intra-regionais, e à 

consideração da existência de instituições universitárias, os indicadores identificam a possibilidade de 

instalação de um total de 4 a 5 parques de ciência e tecnologia, distribuídos da seguinte forma: 2 a 3 

na Área Metropolitana do Porto, 1 na região do Ave/Cávado e outro na região Tâmega/Douro. 

 

As actuais intenções de dotar a região e a AMP parecem assim acontecer de acordo com os padrões 

internacionais, e de modo a formar uma rede regional que garanta uma cobertura adequada do 

território. Desta forma, parecem estar criadas condições para o aproveitamento de oportunidades que 

possibilitem a conjugação de esforços no sentido de uma presença inovadora no contexto internacional. 

 

Quer nas áreas industriais mais tradicionais, em que se tem de ter uma abordagem bastante inovadora 

cuja visão inspiradora é, claramente, a da intensificação tecnológica, por um lado, e a do trabalho na 

área das marcas, das redes de distribuição e da aproximação ao consumidor, por outro, em que a 

inovação não tecnológica (design, estilismo, etc.) tem igualmente uma importância tão grande ou 

maior que a inovação de carácter tecnológico, e onde se encontram empresas com dimensão e, 

sobretudo, capacidade inovadora, na área do calçado (Ecco Let), dos têxteis (JMA, Arco Têxteis, 

Maconde, Confetil, Cotesi), da cortiça (Amorim & Irmãos), dos componentes automóveis (Faurecia), dos 

artigos de borracha e plásticos (Simoldes), das metalúrgicas (Ferpinta) e dos produtos metálicos (Colep 

CCL). Ainda nestas áreas podem-se constituir importantes "clusters" intensivos em tecnologia e mesmo 

inovadores. 

 

Quer nas áreas de intensificação tecnológica e especialização metropolitana, nas designadas 

actividades emergentes, nas áreas da saúde, com prestigiadas estruturas de Investigação, como o IBMC, 

o INEB e o IPATIMUP, e empresas fortemente investidoras em I&D, como a Bial. O sector alimentar, 

com o empenho da Escola Superior de Biotecnologia, e fortes empresas, como a Unicer, a RAR e a 

Lactogal. As engenharias emergentes, com apreciáveis estruturas de I&D, como o INEGI, o INESC e o 

PIEP, e empresas apostadas no desenvolvimento a nível internacional, como a EFACEC, a Salvador 

Caetano, a Siemens e a Qimonda, as ciências e a economia ligada ao mar, com o laboratório associado 

CIMAR e uma indústria emergente no sector náutico, são bons exemplos de áreas onde se podem 

constituir importantes "clusters" intensivos em tecnologia e mesmo inovadores a nível internacional. 
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Quer ainda nas áreas de diversificação, na qual a AMP conta com um grupo de referência como a 

Sonae, fundada em 1959, na Maia, com o objectivo inicial de produzir termolaminados decorativos, 

com actividade centrada no sector dos produtos derivados da madeira, e que evoluiu para um processo 

de diversificação agregando actualmente diferentes áreas de negócio, tais como o retalho alimentar e 

não alimentar, o desenvolvimento e gestão de centros comerciais, as telecomunicações fixas e móveis, 

media, internet e tecnologias de informação, o turismo, construção, engenharia e promoção 

residencial, transportes e logística, corretagem de seguros, sector auto e outros. 

 

 

Quadro 9. Superfície de uso industrial do solo identificado nos PMOT. 

Espaços 

Superfície de uso 
industrial do solo 
identificado nos 

PMOT 

Superfície 

Relação da 
Superfície de uso 
industrial do solo 
por superfície do 

território 

Índice de 
Superfície de uso 
industrial do solo 
por superfície do 

território 

Localização 

Geográfica 

N.º km² km² % Continente=1 

Continente  743,2 88966,7 0,84 1,00 

   Norte  159,7 21285,8 0,75 0,90 

      AMP (GP+EDV) 74 66,2 1885,1 3,51 4,20 

         Grande Porto 19 51,0 1022,9 4,99 5,97 

            Espinho 4 0,4 21,1 2,05 2,46 

            Gondomar dnd 3,8 131,9 2,86 3,42 

            Maia 4 7,7 83,1 9,25 11,07 

            Matosinhos dnd 8,7 62,2 14,03 16,79 

            Porto 1 1,4 41,3 3,44 4,12 

            Póvoa de Varzim 1 1,3 82,1 1,63 1,95 

            Santo Tirso 9 3,4 136,5 2,52 3,02 

            Trofa dnd 4,0 71,9 5,63 6,74 

            Valongo dnd 5,5 75,1 7,38 8,84 

            Vila do Conde dnd 6,3 149 4,23 5,07 

            Vila Nova de Gaia dnd 8,3 168,7 4,93 5,90 

         Entre Douro Vouga 55 15,1 862,2 1,76 2,10 

            Arouca 9 1,3 329,1 0,40 0,48 

            Oliveira Azeméis 10 6,0 163,5 3,64 4,36 

            Sta. Maria Feira 26 5,3 215,1 2,46 2,95 

            SJ Madeira 1 1,2 7,9 14,92 17,87 

            Vale de Cambra 9 1,4 146,5 0,94 1,13 

Período de referência dos dados: 2005 
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Entretanto é reconhecida a importância da criação de condições para a fixação dos seus recursos 

humanos qualificados na região e atrair outros, dando-lhes boas condições para aí localizarem as suas 

empresas e favorecendo círculos virtuosos de inovação empresarial. Neste sentido, é fundamental a 

existência de espaços estruturados para a localização das actividades económicas, em especial 

industriais. 

 

De um levantamento junto dos municípios que compõem a AMP, julga-se que haverá mais de uma 

centena de espaços. De um modo geral, os municípios que compõem a AMP apresentam um conjunto 

relevante de superfície de uso do solo industrial identificado nos seus planos municipais de 

ordenamento do território, quantificável em 66,2 km2, apresentando um valor relativo 4,2 vezes 

superior à média nacional, e um pouco maior relativamente à média da Região Norte. 

 

A problemática e as necessidades municipais em torno da provisão de espaços para a localização das 

actividades económicas, com destaque para as industriais, é no entanto diversa, mas a partir das quais 

se podem identificar algumas tipologias e questões transversais. 

 

De um modo geral, a disponibilização de solo é descaracterizada, numa lógica individualizada, 

município a município, e muitas vezes numa lógica restrita a cada área, limitando-se na sua quase 

totalidade à simples oferta de solo e ao alojamento físico das actividades. 

 

Por outro lado, existe uma diversidade de necessidades em termos de tipologias de áreas de 

acolhimento empresarial, áreas de alcance local destinadas a albergar pequenas unidades dispersas 

pelo território e/ou localizadas em áreas no interior dos aglomerados urbanos causando 

incompatibilidade de usos, passando pelas às áreas de alcance supra-municipal, pelas áreas para 

localização /aglomeração de actividades “tradicionais” e/ou “temáticas”, até às áreas de alcance 

estruturante ao nível metropolitano e regional. 

 

Acresce que estas áreas apresentam um fraco nível de infra-estruturação, quer do ponto de vista da 

estrutura física básica (arruamentos, água e saneamento, energia, telecomunicações), dos 

equipamentos de apoio (recolha e tratamento de efluentes, espaços colectivos, espaços comuns e de 

apoio), quer dos serviços de apoio (correios, actividades comerciais), quer da prestação de serviços 

(gestão comum /condominial, apoio económico-financeiro). 
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Há assim um conjunto de dimensões que estão relacionadas com: 

• Ambiente e ordenamento, em termos de micro-zonamento, modelo urbano territorial, rede 

metropolitana de espaços de acolhimento empresarial e da sustentabilidade, por forma a 

responder à disciplina e à procura por solo industrial; e à eco-eficiência (racionalização dos 

sistemas de águas, energia, e resíduos); 

• Competitividade e inovação, em termos de proporcionar economias de aglomeração através da 

utilização de bem e serviços comuns; das economias de rede, decorrentes da proximidade e das 

sinergias entre empresas; e da inovação ela transferência de conhecimento entre empresas e 

disponibilidade de serviços tecnológicos; 

• Desenvolvimento local, em termos do fomento do empreendedorismo local, tecnológico e em 

ambiente urbano. 

 

Decorrente destes pontos, a função de acolhimento empresarial deve assumir-se cada vez mais como 

um instrumento proactivo na captação de investimento, incluindo de IDE. Por aqui deve passar também 

a inovação, em particular nos aspectos não tecnológicos, contribuindo por essa via para a desejada 

subida da produção regional na cadeia de valor. 

 

Tem-se assim que promover um forte incentivo ao investimento, mas dito diferenciador favorecendo 

investimentos qualificados e em domínios que gerem externalidades de conhecimento e exerçam 

efeitos de arrastamento, que venham a contribuir de forma significativa para o aumento substancial 

dos níveis de inovação tecnológica e, por essa via, promover a reestruturação dos mercados e o 

crescimento da produtividade das empresas e dos recursos naturais que são fundamentais para 

alavancar o processo de crescimento económico e desenvolvimento sustentável compatíveis com o 

objectivo de convergência com os países mais desenvolvidos da UE. 

 

Adicionalmente, a importância do empreendedorismo vem crescendo, em particular quando associado 

à criação de novas empresas de base tecnológica, na geração de crescimento económico e emprego, ao 

potenciar o aproveitamento económico de oportunidades de negócio geradas pelo sistema científico e 

tecnológico, em que aquelas que são exploradas com sucesso tendem a apresentar maiores taxas de 

crescimento, sendo portanto razoável admitir que uma maior taxa de sucesso de iniciativas 

empresariais de base científica e tecnológica tenderá a gerar maiores efeitos multiplicadores sobre a 

economia ao nível da difusão de inovações e da criação de emprego. 
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Nesta matéria a AMP conta já com um conjunto de instituições e organismos, quer centros 

tecnológicos, e agências de promoção do empreendedorismo e incubadoras. 

 

De entre os centros tecnológicos contam-se os seguintes: 

• CTC – Centro Tecnológico do Calçado, em São João da Madeira 

• CTCOR – Centro Tecnológico da Cortiça, em Santa Maria de Lamas (de Santa Maria da Feira) 

• CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (Porto) 

 

A existência de tais estruturas de apoio é preponderante no papel que podem desempenhar na relação 

com o tecido empresarial, quer pelo contributo que podem ter na definição de áreas de aglomeração e 

na proposição de parques empresariais temáticos. 

 

No caso das incubadoras, a base de dados das “Business Incubators Centres” (BIC) da União Europeia 

conta com 10 organismos portugueses registados, dos quais, se encontram no território da AMP: 

• NET, Novas Empresas e Tecnologias, S.A. (BIC do Porto) 

• SOGIST, Sociedade de Incubação Sectorial, S.A. 

• CIDEB, Centro de Incubação e Desenvolvimento de Empresas de Biotecnologia 

 

 

Quadro 10. Indicadores Internacionais sobre BIC’s. 

Área 
Geográfica 

BIC’s 
n.º 

População 
habitantes 

Indicador 
BIC’s por 106 hab. 

UK 270 59 217 592 4,6 

EU 15 900 309 108 696 2,9 

USA 1500 288 125 973 5,2 

Portugal 18 10 920 339 1,6 

R. Norte 6 3 667 529 1,6 

AMP 5 1 806 868 2,7 

 

 

Às quais se poderão acrescentar os Centros Empresariais da Associação Nacional de Jovens Empresários, 

com instalações na Maia e em Matosinhos, e a incubadora da UPTec (da Universidade do Porto). 
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Os indicadores internacionais mostram entretanto que o rácio de 2,7 BIC’s por milhão de habitantes da 

AMP é ainda algo reduzido face aos valores apresentados pela média da EU’15 (2,9), e ainda mais 

distante dos valores registados no Reino Unido e nos Estados Unidos, com 4,6 e 5,2 respectivamente. 

 

 

3.2. SWOT 

 

Ao nível das componentes económicas e competitividade o diagnóstico evidencia situações que causam 

alguma preocupação quanto ao ritmo de crescimento económico da área metropolitano, inferior à 

média europeia, e em perda relativamente à média nacional. O tecido produtivo assenta num perfil de 

especialização com forte presença de sectores industriais com baixa predisposição para a incorporação 

de bens e serviços com conteúdo tecnológico, e ainda por uma sub-representação nos sectores 

industriais que se organizam nos factores chave de competitividade. Esta situação poderá ameaçar o 

desenvolvimento da AMP, tornando-a vulnerável e baixando os seus níveis de competitividade no 

contexto económico europeu e mundial, contribuindo para um enfraquecimento dos padrões de vida. 

 

A AMP é o no entanto o centro económico da Região Norte, demonstra uma grande abertura ao 

exterior, com forte tradição e experiência de comércio internacional, vocação exportadora e intensas 

relações com exterior, e detém um estatuto de espaço regional avançado e competitivo, evidenciado 

pelas taxas globais de atractividade, potenciando o desenvolvimento de actividades terciárias 

associadas à internacionalização e à competitividade. 

 

A existência de estruturas universitárias com prestígio internacional, com atractividade de população 

com ensino superior, e de instituições dedicadas à investigação, centros tecnológicos e agências de 

promoção do empreendedorismo, constituem pontos fortes para alavancar a mudança para um modelo 

produtivo baseado no potencial em recursos humanos e tecnológicos e em infra-estruturas de 

comunicação, base de sustentação para o desenvolvimento baseado na inovação e na economia do 

conhecimento, existindo ainda condições para a criação de um pólo de competitividade internacional, 

envolvendo a biotecnologia, o dispositivo médico, a indústria farmacêutica e centros de investigação. 

 

No entanto, verifica-se a existência de um nível de oferta pouco atractivo e dinâmico pelas entidades 

de I&D, com dificuldades de articulação entre instituições de ensino, centros de investigação, agências 
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de desenvolvimento e as empresas, que associada ao conjunto de áreas destinadas à localização 

empresarial, que embora em número relevante, manifestam-se descaracterizados e com fraco nível de 

infra-estruturação básica, equipamentos de apoio e prestação de serviços comuns. 

 

Do ponto de vista da acção municipal e metropolitana, torna-se assim preponderante a facilitação e 

articulação entre o tecido universitário e centros de I&D e o tecido empresarial, a promoção e 

efectivação de parques de ciência e tecnologia, potenciando a criação de áreas empresariais e a 

qualificação das existentes, por forma a aumentar a atractividade de localização de actividades, 

fomentando a captação de investimento, e proporcionando equipamentos e serviços de apoio, bem 

como espaços de relação que potenciam a acção das agências de desenvolvimento e permitam o 

desenvolvimento de incubadoras que promovam o empreendedorismo e o aproveitamento económico 

de oportunidades de negócio geradas pelo sistema científico e tecnológico. 

 

 

Quadro 11. SWOT Componentes Económicas e Competitividade. 

Pontos Fortes Oportunidades 

� Centro económico da Região Norte, com grande 
abertura ao exterior, forte tradição e experiência de 
comércio internacional, grande vocação exportadora e 
intensas relações com o exterior; 

� Estatuto de espaço regional avançado que a AMP detém: 
3.º lugar no ranking do índice de competitividade entre 
as 30 NUTS III portuguesas; 

� Taxas de atractividade global e regional elevadas, com 
forte atractividade de população com ensino superior; 

� Presença de estruturas universitárias com prestígio 
internacional na área da investigação; 

� Instituições e organismos dedicados com centros 
tecnológicos e agências de promoção do 
empreendedorismo e incubadoras; 

� Conjunto relevante de espaços destinados à localização 
de actividades empresariais. 

� Forte potencial em recursos humanos e tecnológicos e 
em infra-estruturas de comunicação, base de 
sustentação para o desenvolvimento baseado na 
inovação e na economia do conhecimento; 

� Potencial do desenvolvimento e internacionalização de 
actividades terciárias; 

� Condições para a criação de um pólo de 
competitividade internacional, envolvendo a 
biotecnologia, o dispositivo médico, a indústria 
farmacêutica e centros de investigação; 

� Disponibilização de espaços de inter-relação entre 
tecido universitário, I&D e o tecido empresarial; 

� Qualificação de áreas de localização empresarial, 
aumentando a atractividade, e fomentando a captação 
de investimento; 

� Atitude empreendedora e aproveitamento económico 
de oportunidades de negócio geradas pelo sistema 
científico e tecnológico. 

Pontos Fracos Ameaças 

� Perfil de especialização produtiva, com forte presença 
de sectores industriais com baixa predisposição para a 
incorporação de bens e serviços com conteúdo 
tecnológico; 

� Sub-representação nos sectores industriais que se 
organizam nos factores-chave de competitividade 

� Existência de um nível de oferta insuficientemente 
atractivo e dinâmico pelas entidades de I&D; 

� Ritmo de crescimento económico inferior à média 
europeia e mesmo em divergência negativa no contexto 
da média nacional; 

� Vulnerabilidade e falta de competitividade da economia 
metropolitana no contexto económico europeu e 
mundial; 

� Enfraquecimento do nível de vida em relação ao padrão 
nacional e europeu; 
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� Dificuldades de articulação entre instituições de ensino, 
centros de investigação e as empresas; 

� Espaços para instalação de actividades 
descaracterizados e com fraco nível de infra-
estruturação básica, equipamentos de apoio e prestação 
de serviços comuns. 

� Fuga de actividades e empresas para outras localizações 
e transferência de centros de decisão para fora da 
região. 

 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 34 / 178 

 

 

4 - Componentes Humanas 
 

 

4.1. Educação 

 

4.1.1. Enquadramento 

 

A preocupação com o desenvolvimento educacional, da formação e da qualificação dos cidadãos é uma 

questão transversal aos vários documentos estratégicos, programas e planos de acção que enquadram o 

desenho e implementação das políticas públicas, e a actuação dos agentes públicos e privados, quer 

nas estratégias transversais, quer as de âmbito sectorial ou territorial. A educação constitui um pilar 

com forte expressão na estrutura de desenvolvimento pessoal e humano e é tida como condição 

indispensável de suporte às exigências de desenvolvimento das economias baseadas no conhecimento. 

 

É reconhecido que o investimento em capital humano: 

• Constitui condição primordial para promover a competitividade, assente na inovação e na 

qualidade do serviço, e para assegurar a captação de sectores de base tecnológica; 

• Tem uma relação positiva nas dinâmicas de actividade e emprego; 

• Produz aquisições significativas em diversos domínios de organização da vida social (indução de 

dinâmicas de participação, tolerância social, promoção de ambiente inovador, etc.); 

• É instrumento para níveis educacionais mais elevados, condição do desenvolvimento pessoal. 

 

Tal enfoque enquadra-se na Agenda de Lisboa, que assenta nos pilares: estabilidade macroeconómica, 

emprego e formação, e competitividade, e destaca a educação como um contribuinte essencial para a 

prossecução de tais objectivos, e no Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 

(PNACE 2005/2008) que reforça a necessidade de proceder ao aumento dos níveis educacionais e da 

qualificação1. Enquadra-se ainda no QREN, que assume como um dos seus desígnios estratégicos a 

                                                             
1 Governo de Portugal (2005). Estratégia de Lisboa-Portugal de Novo – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008. 
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qualificação dos portugueses e das portuguesas, factor indispensável à emergência de um modelo 

mais sustentável de crescimento económico2. 

 

Desta forma, e por efeito tradutor da estratégia nacional e regional para a AMP, também se enquadra 

na estratégia consubstanciada no NORTE 20153, que consagra a visão para a região, e que tem como 

seu ponto focal precisamente a AMP. As questões da educação são transversais à visão e enquadráveis 

nas suas prioridades, que visam promover a intensificação tecnológica da base produtiva regional, 

assegurar, sustentadamente, a competitividade regional e promover a inclusão social e territorial. 

 

Reconhece-se assim a assumpção da educação como uma das áreas essenciais a considerar e a intervir 

no âmbito de um trabalho como o actual Programa Territorial de Desenvolvimento, havendo aqui lugar 

a uma caracterização da situação actual em forma de diagnóstico prospectivo, contando com 

informação sectorial quer da tutela, do Ministério da Educação e da Direcção Regional de Educação do 

Norte, bem como dos Municípios, que detêm competências e um papel fundamental nesta área, e ainda 

partindo dos diagnósticos e propostas dos instrumentos de planeamento consubstanciados nas Cartas 

Educativas. 

 

 

4.1.2. Diagnóstico 

 

A situação actual, em termos educacionais, caracteriza-se por um panorama desolador, e retrata uma 

população, globalmente considerada, com baixos níveis de instrução formal, com um diagnóstico 

bastante crítico, no contexto nacional, e agravado no contexto europeu, sabendo-se que a AMP padece 

da mesma situação da Região Norte, e que esta é a: 

• Segunda região ao nível dos 27 países da Europa com maior número de pessoas que nunca 

ultrapassaram a escolaridade mínima: em Portugal três em cada quatro pessoas tem o 9.º ano 

ou menos (a média europeia está um pouco acima de uma em cada quatro); 

• Primeira região da Europa com menor número de população com ensino secundário: só uma em 

cada dez pessoas terminou o 12.º ano (a média europeia é de 50%). 

 

                                                             
2 Governo de Portugal (2007). Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013. p. 91. 
3 CCDR-N (2006). NORTE 2015, Competitividade e Desenvolvimento, Uma Visão Estratégica. p. 117. 
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A situação apresenta deficiências ao nível de todo o “percurso educativo-formativo”, com maior 

expressão na transição dos ciclos, revelando o acumular de situações que vão acontecendo ao longo dos 

diferentes anos de escolaridade, a partir de deficiências ao nível da base do ensino, no pré-escolar e 

no básico, pelo que deve ser dado um enfoque específico nestes níveis para evitar repercussões nos 

níveis seguintes. 

 

Nos estudos existentes, são apontadas dificuldades ao nível de pré-escolarização, de abandono, de 

saída antecipada ou de saída precoce do sistema educativo, que originam fortes desvantagens ao nível 

da competitividade e coesão. 

 

Na realidade, apesar dos esforços feitos nos últimos anos, destacando-se o papel dos municípios, a 

cobertura pré-escolar é ainda incipiente na faixa etária dos 3-6 anos, não atingindo a fasquia dos 80% 

da taxa de cobertura (contando com a rede pública e privada), e reduzida na faixa etária dos 0-3 anos. 

Este facto é tanto mais significativo quando se está em presença de áreas em que a taxa de mulheres 

trabalhadoras a tempo inteiro é das mais altas da Europa, deixando as famílias sem alternativas, 

gerando factores de incompatibilidade profissional e de exclusão. 
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Figura 8. Taxa bruta de pré-escolarização, por ano lectivo de 1985 a 2006 (%). 

Publico + Privado, Portugal Continental. 

Fonte: Ministério da Educação / GEPE. 

http://www.gepe.min-edu.pt/np3/94.html 
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Quadro 12. Número de Estabelecimentos Educativos por Tipologia. 

Concelhos EB1 EB1/JI EB2,3 EBI EBI/JI EP ES ES/3 ESA JI Outras Total 

Arouca 22 6 2     1  10 1 42 

Espinho 7 10 2   2  2  1 6 30 

Gondomar 54 13 9   1  4  32 17 130 

Maia 14 27 6   1  3  7 22 80 

Matosinhos 20 20 10  1 3  6  10 39 109 

Ol. Azeméis 44 4 7     2  31 16 104 

Porto 20 37 16   18  11 1 17 123 243 

P. Varzim 19 9 5     2  11 14 60 

SJ Madeira 2 7 1     3  2 6 21 

SM Feira 67 13 10   1 1 1  73 25 191 

Sto. Tirso 14 30 3 1 1 4 1 2  6 10 72 

Trofa 10 10 3     1  4 5 33 

V. Cambra 23 1 2     1  25 1 53 

Valongo 1 26 6   1  3  2 15 54 

Vila Conde 24 21 5   1 1 1  26 10 89 

VN Gaia 38 65 15   2  9  24 50 203 

AMP 379 299 102 1 2 34 3 52 1 281 360 1514 

EB1 Escola Básica do 1. Ciclo. |EB1/JI Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância. |EB2,3 Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos. |EBI Escola Básica 

Integrada. |EP Escola Profissional. |ES Escola Secundária. |ES/3 Escola Secundária com 3.º Ciclo. |ESA Escola Artística. |JI Jardim de Infância. 

 

 

O parque escolar na Área Metropolitana do Porto, com referência ao ano lectivo 2006/2006, é 

constituído por um total de 1154 equipamentos educativos, com 959 relativos à rede pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico, 105 escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e 55 escolas secundárias. A 

oferta equipamental é ainda complementada com 34 escolas profissionais e uma escola com ensino 

artístico. O fecho da rede é completado com 360 equipamentos do sector privado. 

 

No entanto a actual rede de estruturas e equipamentos educativos tem revelado insuficiências, quer na 

sua distribuição espacial e territorial, que não tem acompanhado devidamente o desenvolvimento e as 

dinâmicas demográficas, quer revelando um desajustamento às necessidades educativas e formativas 

contemporâneas, sobretudo ao nível do pré-escolar e do 1. ciclo do ensino básico. 

 

O actual parque do ensino pré-escolar contempla uma rede insuficiente com a existência de 1992 salas 

disponíveis, das quais 936 salas no ensino público, e 1056 na rede de IPSS ou particulares. O parque 
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escolar do 1.º ciclo do ensino básico é composto por um total de 2952 salas, das quais 617 funcionam 

em regime duplo, e 205 referem-se a salas modulares, que no global dizem respeito a uma fatia muito 

grande de escolas que não estão preparadas e adaptadas para as novas exigências educativas, donde 

um grande número de alunos não dispõem de condições pedagógicas necessárias, nem têm acesso, por 

via dos desdobramentos, ao funcionamento dos projectos educativos da Escola a Tempo Inteiro, com 

frequências das actividades pedagógicas complementares e às actividades de enriquecimento 

extracurriculares. 

 

 

Quadro 13. Número de Estabelecimentos Educativos por Tipologia. 

Pré-Escolar 1º CEB 

Concelhos Nº 
Salas 

Público 

Nº 
Salas 
IPSS/ 

Particular 

Nº 
Total 
Salas 

Nº 
Salas 

Existentes 

Nº 
Salas 

Particular 

Nº 
Salas 

Regime 
Duplo 

Nº 
Salas  

Modulares 

Arouca 19 3 22 67 0 0 27 

Espinho 29 20 49 75 0 11 14 

Gondomar 80 28 108 289 19 66 1 

Maia 57 83 140 214 16 88 15 

Matosinhos 63 123 186 234 37 33 39 

Oliveira de Azeméis 46 40 86 143 7 11 5 

Porto 101 308 409 363 194 97 0 

Póvoa de Varzim 30 64 94 125 8 42 4 

Santa Maria da Feira 126 63 189 316 7 23 46 

Santo Tirso 49 36 85 132 20 16 1 

S. João da Madeira 22 15 37 61 5 6 0 

Trofa 22 13 35 77 4 3 5 

Vale de Cambra 37 2 39 56 0 7 0 

Valongo 52 63 115 138 49 60 7 

Vila do Conde 69 32 101 158 2 34 27 

Vila Nova de Gaia 134 163 297 504 55 120 14 

AMP 936 1056 1992 2952 423 617 205 
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1. Ciclo

4

6

8

10

12

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Continente

Norte

Grande Porto

Entre-o-Douro-e-Vouga

 

2. Ciclo

4

7

10

13

16

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Continente
Norte
Grande Porto
Entre-o-Douro-e-Vouga

 

3. Ciclo

12

14

16

18

20

22

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Continente
Norte
Grande Porto
Entre-o-Douro-e-Vouga

 

E. Sec.

15

25

35

45

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Continente
Norte
Grande Porto
Entre-o-Douro-e-Vouga

 
Figura 9. Taxa de Retenção e Desistência, segundo o Ciclo de Estudo (%). 

Fonte: Ministério da Educação / GEPE. http://www.gepe.min-edu.pt/ 

 

 

Os números relativos às taxas de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudos são 

particularmente penalizadores para a AMP, sobretudo para a NUTS III do Grande Porto, que de um 

modo geral apresenta taxas superiores às verificadas na média da Região Norte e do Continente. No 

entanto devem ser tidas em atenção algumas especificidades no interior das duas NUTS III 

consideradas, com concelhos a evidenciarem dificuldades próprias. 

 

Estas dificuldades favorecem e/ou acentuam a existência de áreas de exclusão, donde emergem 

espaços de pobreza, quer nas áreas intra-urbanas, na coroa metropolitana, quer nas áreas peri-urbanas 

e nos territórios marginais, onde nalgumas áreas subsistem zonas de desertificação e de desvitalização 

social. 
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Tais pontos fracos comportam riscos de incapacidade de fixação na AMP de recursos humanos 

qualificados, nomeadamente de população jovem com formação gerada na própria rede de ensino, que 

tal como se verifica actualmente, consubstanciam ameaças à competitividade da região, com riscos de 

desemprego, e de situações de pobreza e exclusão social. 

 

No contexto deste diagnóstico, a AMP apresenta assim uma posição fragilizada pelos baixos níveis de 

qualificação da população, e por essa via do emprego e do tecido produtivo, quer no contexto 

nacional, quer no contexto europeu, especialmente evidente nos territórios mais industrializados, em 

torno do Porto. 

 

Entretanto, a AMP tem a favor das suas perspectivas de desenvolvimento um conjunto de pontos fortes, 

e que se referem ao seu potencial para desenvolvimento de massa crítica dado o seu quantitativo 

populacional, que com uma população de cerca de 1,7 milhões de habitantes, é a segunda área de 

maior dimensão populacional à escala nacional, e detém uma posição destacada, medida em termos 

populacionais, económicos ou infra-estruturais, no contexto do noroeste peninsular. Pontos que fazem 

da AMP uma área com relevância à escala europeia. 

 

Existem também alguns indicadores que podem ser entendidos duplamente, como pontos fracos ou 

como oportunidades, dependendo da perspectiva. Numa óptica de intervenção municipal e 

metropolitana, se os Municípios e a AMP exercerem uma forte actuação, sobremaneira nas suas áreas 

de competência, no sentido de proporcionar melhores condições que permitam motivar a população 

actualmente no sistema e (re)integrar a população entretanto afastada, as taxas de escolarização 

apresentam um potencial de crescimento, no âmbito da forte componente de população jovem da 

AMP, ajudando decisivamente para o aumento das taxas de conclusão dos níveis de ensino, através do 

qual a área metropolitana contará com uma enorme massa potencial com níveis de qualificação 

crescente, cuja posterior integração no tecido produtivo, será concerteza um contributo importante 

para elevar os níveis de competitividade da região e aumentar a coesão social. 

 

Os pontos fortes da AMP, podem revelar-se como elementos decisivos para a transformação da situação 

actual num vector mobilizador para a situação que se deseja alcançar, nomeadamente através da 

consideração das oportunidades identificadas. A evolução, na última década, dos principais indicadores 

de desempenho educativo, tem evidenciado uma melhoria contínua ao nível do 1.º Ciclo, ainda que se 
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mantenha em níveis considerados elevados, e mostra uma certa estabilização das taxas de retenção e 

de desistência em patamares relativamente elevados nos restantes níveis de ensino. 

 

Esta evolução mostra um avanço pouco significativo, porquanto os valores dos indicadores educativos, 

na AMP, constituem ainda dos mais baixos a nível nacional e europeu. De igual modo, apesar do esforço 

efectuado, em grande parte pelas autarquias, na melhoria das infra-estruturas e equipamentos 

educativos, a oferta da rede educativa é ainda fragmentada e desajustada quer da procura, quer das 

novas competências e complementaridades pedagógicas que a contemporaneidade exige, sobretudo 

evidente no ensino pré-escolar e no básico. 

 

Neste sentido, há ainda muito por fazer no sentido da qualificação da população metropolitana, pelo 

que se assume como prioritário o reforço da actuação na Educação, em particular ao nível do ensino 

pré-escolar e do ensino básico, e mais do que isso a sua consideração enquanto vector estratégico 

fundamental na alavancagem da competitividade e da coesão social metropolitana. 

 

O contributo dos municípios é aqui preponderante, a partir da optimização das oportunidades 

permitidas pelo desenvolvimento da implementação dos novos modelos de gestão e autonomia, no 

ensino pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, através das contratualizações com o Ministério da 

Educação. 

 

De forma complementar, a AMP, enquanto Associação de Municípios, fornece uma base territorial e 

institucional que permite agir no sentido do estabelecimento de sinergias, do aumento da 

racionalidade, da coerência e da reorganização eficaz da rede de serviços educativos de proximidade, 

nomeadamente do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, e na colaboração da promoção da 

qualidade do parque e dos equipamentos escolares dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 
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4.2. Desporto 

 

4.2.1. Enquadramento 

 

“Uma verdadeira política desportiva tem que ter a consciência que serve os 

interesses da população quando cria interesses à população”, José Manuel Constantino 

 

O Desporto, na sua evolução através dos tempos, desde o seu aparecimento nas suas formas mais 

primitivas, tem vindo a crescer na sua forma, a sofrer ramificações e interpretações, envolvendo 

paulatinamente os diversos sectores da sociedade, diversificando-se, estruturando-se e desenvolvendo-

se de forma a conquistar uma importância social com lugar, por vezes de destaque, nas politicas de 

diversos países, funcionando como factor de prestigio e de afirmação das nações mais desenvolvidas. 

 

O Desporto apresenta-se, nos nossos tempos, através de uma multiplicidade de modalidades e 

actividades que se constituem ou agrupam empiricamente por categorias conhecidas vulgarmente por: 

• desporto de rendimento; 

• desporto para todos; 

• desporto espectáculo; 

• desporto de aventura; 

• desporto de exploração da Natureza; 

• desporto radical; 

• desporto turismo; 

• desporto ou actividades de academia; 

• desporto estilo de vida; 

• desporto moda; 

• Desporto motorizado; 

• desporto aquático, aéreo e terrestre; 

entre outras. 
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Seja qual for o “agrupamento” escolhido, todas as modalidades neles inseridas, envergam lugar-

comuns tais como: combate a obesidade, promove a saúde, cria hábitos saudáveis nos jovens 

afastando-os de vícios e outros malefícios da sociedade moderna, melhora a capacidade de trabalho, 

regula o sono, embeleza os corpos, liberta a mente, etc.  

 

Importa no entanto preservar o desporto na sua dimensão cultural, social, educativa, ética, estética, 

motora, ambiental e mesmo turística, entre outras, ou seja o desporto no seu sentido mais lato e 

abrangente, com todas as qualidades e virtudes que lhe são inerentes e reconhecidas por todos. 

 

Em suma e na prática, importa “considerar o Desporto como um factor de valorização humana e social; 

considerar o Desporto um meio privilegiado e salutar de ocupação dos tempos livres, de recreação, 

lazer e factor de coesão social; reconhecer a importância do Desporto de Rendimento, a Alta 

competição e o Espectáculo Desportivo como um valor social, cultural, político e económico 

relevante”.4 

 

É inquestionável, como defende José Manuel Constino na sua obra de referência “Desporto, Política e 

Autarquias” que as autarquias têm sido os principais agentes do investimento público no desporto e 

portanto o principal promotor do desenvolvimento desportivo regional. No entanto subsistem sinais 

preocupantes que não podem deixar de merecer a nossa atenção: 

• uma política desportiva excessivamente proteccionista e assistencial, traduzida na aceitação 

do associativismo como eixo nuclear de desenvolvimento desportivo local; 

• uma política desportiva de cariz monumentalista, onde prevalece a obra física que tem vindo a 

gerar: 

� equipamentos não dimensionados à escala das necessidades locais 

� política de investimentos geradoras de despesas correntes com peso significativo nos 

orçamentos camarários 

� graves fragilidades dos modelos de gestão das infra-estruturas e equipamentos; 

• promiscuidade entre os dinheiros públicos e o desporto profissional; 

• política desportiva muitas vezes assente na compra de espectáculos desportivos, através de 

fortes patrocínios ou financiamento directo. 

 

                                                             
4 (in doc. apresentação IV workshop em Gestão do Desporto) 
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Neste contexto e enfrentando os desafios dos novos tempos, colocam-se aos municípios novos e 

estimulantes problemas associados aos processos de mudança social que trazem consigo novos estilos 

de vida e consequentemente novas procuras desportivas. 

 

A toda a região, mas às autarquias em particular exige-se um profundo esforço de reflexão sobre a 

importância e o papel social que a cultura física assume na vida actual e o seu contributo para o 

desenvolvimento local. 

 

Assim, o novo modelo de intervenção por parte dos poderes públicos regionais e locais deve assentar: 

• na garantia do direito de todos os cidadãos à cultura física e ao desporto; 

• no reconhecimento que compete ao Estado (nacional, regional e local) criar condições para o 

alargamento e democratização da sua prática; 

• na construção de adequadas infra-estruturas e seu apetrechamento, em níveis 

economicamente sustentáveis; 

• no estudo das condições económicas e sociais da população, seus hábitos e aspirações de forma 

a formatar uma adequada rede de espaços de prática desportiva; 

• na defesa de uma visão plural da educação física e do desporto. 

 

 

4.2.2. Diagnóstico 

 

Na actual fase de trabalho, o presente diagnóstico incidiu essencialmente na caracterização da actual 

rede de espaços de prática desportiva formal. No entanto, é entendimento de que a prática desportiva 

inclui outras vertentes tais como os espaços informais de desporto e lazer numa vertente lúdica, como 

sejam áreas ao ar livre, áreas verdes e parques e jardins públicos, que serão considerados na fase final 

do documento. 

 

Desta forma, a análise da rede de equipamentos de prática desportiva formal realizada utilizou os 

seguintes indicadores: 

• Número de habitantes por superfície desportiva útil 

• Número de habitantes por tipo de instalação desportiva 

• Raio de influência por tipo de instalação desportiva 

• Custo máximo por tipo de instalação desportiva 
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• Tipologias de critérios de implantação de equipamentos desportivos 

• A estimativa do número de praticantes desportivos regulares ou esporádicos, os gostos e 

preferências da população em matéria de desporto, bem como, as necessidades básicas 

verificadas no acesso à prática desportiva. 

 

Utilizaram-se também como valores de referência os considerados pelo Governo, que se encontram no 

quadro abaixo: 

 

 
Quadro 14. Valores de referência dos equipamentos desportivos (segundo o despacho nº 7187/2003 de 11 de Abril do MCOTA). 

Equipamento Tipologia Tipo Área máxima 
(m2) 

População 
(habitantes) 

Custo por m2 

(euros) 
Custo Máximo 

(euros) 

Pelado 5.000 2.500 62,80 314.000 
Reduzido 

Relvado 5.000 2.500 72 360.000 

Pelado 8.000 4.000 62,80 503.000 
Campo de Jogos 

Standard 
Relvado 8.000 4.000 72 576.000 

Piso estabilizado 2.000 7.500 52 104.000 
Reduzidas 

Piso sintético 2.000 7.500 94 188.000 

Piso estabilizado 3.000 17.500 52 156.000 
Pistas de Atletismo 

Standard 
Piso sintético 3.000 17.500 94 282.000 

Piso estabilizado 800 1.250 123 98.400 
Reduzido 

Piso sintético 800 1.250 157,5 126.000 

Piso estabilizado 1.500 2.300 123 184500 
Polidesportivo 

Standard 
Piso sintético 1.500 2.300 157,5 236.000 

Sala de desporto - 225 1.500 668 150.300 

Reduzido - 450 5.000 668 300.600 

Médio - 1.100 10.000 668 734.800 

Pavilhões e salas de 
desporto 

Standard - 1.500 15000 668 1.002.000 

Cobertas 135 5.000 2.516 339660 
Reduzidas 

Ar livre 100 2.500 2.378 237.800 

Cobertas 312,5 15.000 2.516 786.250 
Standard 

Ar livre 315 7.500 2.378 749.070 

Cobertas 516,5 20.000 2.516 1.299.514 

Piscinas 

Polivalentes 
Ar livre 500 12.500 2.378 1.189.000 

Ver Cunha, Luís M. 2007, Os Espaços do Desporto – Uma Gestão para o Desenvolvimento Humano, Coimbra, Edições Almedina. 
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Da mesma forma deverão ser observados os raios de influência que uma determinada instalação 

desportiva exerce sobre o território onde está inserida para que sejam precavidos excessos e defeitos 

de um tipo de instalação. 

 

Esta preocupação tem a ver essencialmente com as acessibilidades e os tempos de percurso. Por outro 

lado deverão ser tomados em linha de conta os índices de referência da União Europeia no que respeita 

ao rácio que relaciona a área desportiva útil por habitante referente à tipologia de instalação 

desportiva: 

 

Quadro 15. Área Desportiva, Índices de Referência (União Europeia). 

Tipologia 
Instalações desportivas 

Índice de referência 
m2 / habitante 

Grandes Campos de jogos 2,0 

Pequenos Campos de Jogos 1,0 

Pavilhão 0,09 

Piscinas cobertas 0,03 

Piscinas descobertas 0,02 

 

Considerando o índice de referência o Conselho da Europa indica uma classificação para as diferentes 

situações: 

 

Quadro 16. Área Desportiva, Índices de Referência (Conselho da Europa). 

Nível Limites de Variação 
m2 / habitante 

Significado 

1 0 Inexistente 

2 0,01 – 1,99 Fraco 

3 2,00 – 3,99 Razoável 

4 4,00 – 7,99 Bom 

5 ≥ 8 Excessivo 

 

 

Assim, numa primeira análise bruta, no que respeita ao rácio existente entre a área desportiva útil e o 

número total de habitantes da AMP chegamos ao valor de 0,99 correspondente ao quociente de 

1.650.232 m2 de área desportiva útil por 1.672.994 habitantes (valores INE e IDP).5 

                                                             
5 Estes dados deverão ser recalculados com base na informação actualizada, já solicitada aos municípios, em virtude da 
desactualização dos dados oficiais. 
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Quadro 17. Área Desportiva, por tipologia de equipamentos, e por município. 

  Grande 
Campo 

Pista 
Atlet. 

Peq. 
Campo 

Campo 
Ténis 

Sala Pavilhão Piscina 
Coberta 

Piscina 
Ar Livre 

Total 

nº 2 0 8 4 3 5 2 1 25 
Arouca 

m² 13849 0 6199 2682 1074 8249 403 1250 33706 

nº 4 0 14 4 3 4 1 1 31 
Espinho 

m² 22537 0 12390 2633 994 3250 425 1100 43329 

nº 18 0 18 10 11 16 5 1 79 
Gondomar 

m² 101134 0 13851 4780 3764 15599 1400 313 140841 

nº 14 1 10 5 2 14 5 3 54 
Maia 

m² 79166 7500 7665 3732 780 14248 1310 820 115221 

nº 20 0 31 19 7 19 4 0 100 
Matosinhos 

m² 113022 0 20928 9559 2615 19902 1198 0 167224 

nº 4 0 3 2 0 1 0 1 11 
Oliv. Azeméis 

m² 22302 0 2400 1080 0 1059 0 300 27141 

nº 16 2 57 34 61 28 6 3 207 
Porto 

m² 103521 13000 47042 20563 20885 32277 1607 2908 241803 

nº 12 0 17 8 9 7 2 1 56 
P. Varzim 

m² 67339 0 13116 4972 2767 8348 1650 1050 99242 

nº 8 0 13 3 6 0 1 3 34 
SM Feira 

m² 37063 0 10119 2004 1501 0 83 823 51593 

nº 15 0 35 3 4 6 2 1 66 
S. Tirso 

m² 89378 0 23419 2058 1428 6080 613 88 123064 

nº 5 0 4 0 0 1 1 1 12 
SJ Madeira 

m² 23907 0 3309 0 0 602 167 313 28298 

nº 3 0 10 0 2 1 0 0 16 
Trofa 

m² 17245 0 7544 0 228 800 0 0 25817 

nº 5 0 11 0 0 1 1 1 19 
V. Cambra 

m² 23466 0 9101 0 0 1344 250 308 34469 

nº 8 0 23 7 7 11 15 0 71 
Valongo 

m² 45700 0 11495 4435 1620 11012 2488 0 76750 

nº 25 0 36 6 9 7 3 2 88 
V. Conde 

m² 109925 0 28576 2688 1655 6782 5 5 149635 

nº 29 0 73 19 35 31 8 10 205 
VN Gaia 

m² 184484 0 61204 9701 8565 25051 1160 1934 292099 

nº 188 3 363 124 159 152 56 29 1074 
Total AMP 

m² 1054038 20500 278358 70887 47876 154603 12759 11212 1650232 

Fonte: IDP, Carta das Instalações Desportivas. 
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Colocando este valor na tabela de níveis do Conselho da Europa obtemos um significado global da AMP 

com a menção de FRACO. Como se verifica, em termos dos padrões internacionais a AMP apresenta um 

nível global de área desportiva por habitante bastante reduzido, sendo agravada pelo facto de cerca de 

2/3 da área desportiva existente se referir a grandes campos de jogos, ou seja campos de futebol, 

como aliás é característica da Região Norte de Portugal. 

 

Nesta região, segundo dados do INE, existem 53.000 atletas federados na modalidade futebol num 

universo de 145.000 praticantes federados no conjunto das modalidades desportivas, evidenciando uma 

representativa desproporcionada relativamente às restantes práticas desportivas. 

 

No entanto, e apesar de uma sobre-representação quantitativa, as condições dos equipamentos 

existentes, nomeadamente no que se refere o deporto juvenil, são deficitárias em termos de conforto 

e segurança, necessitando de operações de qualificação. 

 

Por outro lado, como se referiu na parte inicial do diagnóstico deste sector, a prática desportiva em 

espaços com as características da AMP, engloba um conjunto de outras práticas que implicam 

necessidades diferenciadas, nomeadamente espaços informais e ambientais, para actividades de 

fruição e de desporto e lazer, entre as quais: 

• Parques de cidade (> 30ha) 

• Áreas de desporto livre (> 5ha) 

• Parques urbanos (> 3ha) 

• Ciclovias 

• Pistas de BTT 

• Pistas de remo 

• Pistas de canoagem 

• Percursos pedestres 

• Paredes de escalada 

• Espaço radicais 

 

Embora não existam dados oficiais disponíveis, existem valores referenciais, nos quais se reconhece 

que a AMP está deficitária, numa área que será analisada mais detalhadamente. 
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4.3. Saúde 

 

4.3.1. Enquadramento 

 

Os grandes desafios que continuam a colocar-se na área da Saúde incidem sobre a melhoria das 

condições da mesma para os utentes, na prevenção da doença e numa maior facilidade no acesso a 

esses cuidados. 

 

Numa relação de maior proximidade, cabe disponibilizar as extensões dos centros de saúde, bem como 

garantir redes no âmbito dos cuidados primários e de saúde pública, incluindo as unidades de saúde 

familiar, permitindo o acesso generalizado aos mesmos, trabalhando deste modo para a coesão social, 

numa área de intervenção em que as pessoas mais se sentem fragilizadas na hora em que a eles 

necessitam de recorrer. 

 

Nas prioridades da Agenda Operacional Temática para a Valorização do Território estão previstas 

intervenções em matéria de Redes de Infra-estruturas e Equipamentos para a Coesão Social e 

Territorial. 

 

Não obstante as melhorias verificadas em termos da generalização dos níveis de acesso no país a infra-

estruturas e equipamentos colectivos, continuam a sentir-se assimetrias que, ou resultando da 

capacidade e dinamismo dos que dirigem umas regiões ou do esquecimento de outras, são ainda uma 

realidade que não poderá ser ignorada. 

 

Acresce, que os progressos alcançados no domínio da saúde convivem ainda com situações muito 

diferenciadas, onde persistem carências importantes, que justificam intervenções relativas à 

requalificação dos serviços de urgência, à reestruturação dos cuidados de saúde primários e da 

melhoria do acesso às consultas e cirurgia, intervenções em situações de emergência que têm que 

garantir o sucesso das mesmas. Estas melhorias hão-de surgir de um plano de dotação de equipamentos 

assentes em modelos de gestão partilhada e programada, com dimensão de terceira geração em termos 

qualitativos de serviço, de valências disponibilizadas, de competências técnicas requeridas e 

direccionadas para a finalização e eficácia das acções programadas, e na eficiência dos meios alocados. 
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No diagnóstico síntese do Programa Norte 2015 estão expressas algumas das questões que constituem 

“(…) aspectos críticos, que sinalizam campos de progressão para o sector na Região. Destacam-se, 

especialmente, os problemas de acessibilidade reduzida, de algumas áreas do território da Região que 

permanecem ainda relativamente isoladas, a resposta insuficiente em áreas de cuidados para grupos 

populacionais de superior risco (situação que se torna mais premente quanto maior for a incidência de 

processos de exclusão social na Região), a necessidade do reforço do funcionamento em rede entre os 

diferentes equipamentos e serviços de saúde de forma a obter ganhos de eficácia e de eficiência na 

resposta às diferentes solicitações de cuidados de saúde, a necessidade de prosseguir o investimento 

na qualificação de recursos humanos do sector de forma a prover às situações de insuficiência de 

profissionais da saúde”. 

 

Assim, os novos desafios que se colocam à intervenção dos municípios neste sector, são: 

• Análise e planeamento das redes de serviços de saúde de proximidade que permitam 

celebração de acordos entre o Ministério da Saúde e os Municípios e suas Associações, no 

sentido de serem encontrados meios e formas que possibilitem a concretização real do serviço 

de saúde e a percepção qualitativa pelos utentes do mesmo; 

• Perspectivar iniciativas preparatórias para a transferência de competências dos municípios e 

das suas associações. 

 

 

4.3.2. Diagnóstico 

 

4.3.2.1. Análise de cobertura hospitalar e indicadores de saúde 

 
6“As alterações verificadas no sector da saúde ao longo das duas últimas décadas, na Região do Norte, 

evidenciam importantes melhorias, em geral, nos indicadores sanitários” bem como da cobertura 

hospitalar, dados que passaremos a analisar. 

 

A este nível a situação nas Nuts III AMP e EDV, em termos de unidades hospitalares públicos e privados, 

de camas disponíveis, de salas de operações, de números médios de cirurgias de média e grande 

dimensão/dia, de internamentos e de dias correspondentes, é a seguinte7: 

                                                             
6 PO Norte – Síntese de Norte-2015 - Saúde, Pag.16.  
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Quadro 18. Hospitais e indicadores hospitalares. 

Hospitais e indicadores hospitalares 

Hospitais 
Zonas População 

Total Oficiais Privados 
Camas 

Salas de 
operações 

Intervenções / 
Med.Grand. 
Cirurgia / dia 

Internamento
s 

Dias/ 
Internamento 

Portugal Cont. 10.082.154 194 116 82 33.088 730 1890,5 1.146.976 9.339.465 

Região Norte 3.737.791 63 34 29 11.226 244 704,8  408.891 2.973.159 

AMP 1.276.578 31 16 15 5.062 151 407,3 196.745 1.427.654 

Espinho  31.703 1 1 0 33 2 3,5 1.557 10.199 

Gondomar 21.538 1 0 1 n.d n.d. n.d n.d. n.d. 

Maia 130.254 n.d n.d n.d n.d n.d. n.d n.d. n.d. 

Matosinhos 168.451 1 1 0 423 13 28,0 18.087 128.202 

Porto 238.954 22 11 11 3.960 109 287,9 132.255 1.006.274 

P. Varzim 65.425 2 1 1 n.d n.d. n.d n.d. n.d. 

Valongo 91.274 1 1 0 74 1 2,3 1.874 17.594 

Vila Conde 75.981 1 0 1 n.d n.d. n.d n.d. n.d. 

VN Gaia 300.868 2 1 1 n.d n.d. n.d n.d. n.d. 

Santo Tirso 71.628 1 1 0 133 3 11,9 6.163 37.897 

Trofa 39.166 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

EDV 285.464  3 3 0 536 13 45,0 27.745 123.172 

Arouca 23.950 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

Oliv.Azeméis 71.327 1 1 0 97 2 2,5 2.983 18.344 

SM Feira 143.822 1 1 0 316 8 11,3 20.741 80.846 

SJ Madeira 21.641 1 1 0 123 3 31,1 4.021 28.962 

V. Cambra 24.724 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

 

 

 

Dos dados em presença, constata-se uma generalizada cobertura de unidades hospitalares, na AMP e 

EDV. No entanto, as áreas de maior dispersão e baixa densidade da população afectam a 

disponibilização de equipamentos, como são os casos de Arouca e Vale de Cambra. É de realçar o 

indicador cirurgias/dia relativo à AMP e EDV. A AMP apresenta um nível de resposta abaixo da média da 

região Norte, na ordem dos 2,70 de operações realizadas/dia face a 2,888, respectivamente. Já a NUT 

EDV apresenta um valor superior à média da região: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
7 Anuário estatístico – INE, Saúde, pag119.e seguintes. 
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Quadro 19. Número médio de operações de média e grande dimensão/dia por Salas de operações instaladas. 

Média de Operações Media e 
Grande/dimensão/dia 

Salas de operações instaladas Valor médio/Dia/Operação 

AMP 407,5 AMP 151 AMP 2,70 

EDV 45 EDV 45 EDV 3,46 

R. Norte 704,8 R. Norte 244 R. Norte 2,89 

 

 

O número médio de dias, por internamento, é na AMP semelhante ao da região, sendo 

significativamente inferior no EDV. 

 

Quadro 20. Número médio de dias de internamento. 

N.º Internamentos Dias totais de 
internamentos/Ano 

N.º Médio de dias de internamento 

AMP 196.745 AMP 1.427.654 7,256 

EDV 27.745 EDV 123.172 4,439 

R. Norte 408.891 R. Norte 2.973.159 7,271 

 

 

É também possível constatar que o número médio de dias de internamento, por operação, nas AMP e 

EDV é inferior aos da Região Norte, estando estas sub-regiões, em termos comparativos, em condições 

de responder a um maior número de solicitações, aumentado a capacidade de cobertura das 

necessidades das populações. 

 

Quadro 21. N.º médio de dias de internamento por operação. 

 Operações media e 
grande dimensão/dia. 

X 365 dias/Ano Total de dias 
de internamento 

N.º Médio de dias/por 
operação 

AMP 407,5 148.737,5 1.427.654 9,598  

EDV 45 16.425 123.172 7,499  

R. Norte 704,8 257.252 2.973.159 11,557  
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Ainda a nível hospitalar, os números de consultas externas, por especialidade, apresentam a seguinte 

distribuição, por município, relativas a 2004. 

 

 

Quadro 22. Consultas externas, por hospital e por município, em 2004. 

Zonas População 
Consultas 
externas 
/total 

Cirurgia 
Geral 

Medicina 
interna Oftalmologia Ortopedia Ginecologia 

Pediatria 
médica Psiquiatria Outras 

Portugal Cont.  10.569.592 10.749.948 796.667 534.430 756.043 1.083.228 577.556 435.405 491.322 5.601.999 

Região Norte 3.737.791 4.128.099 320.061 184.426 261.949 453.358 223.839 210.416 200.398 2.079.000 

AMP 1.373.791  2.475.569 140.772 71.844 170.812 280.126 116047 117.517 129.020 1346422 

Espinho  31.703 16.020 2.493 1.993 409 5.701 0 22.220 0 3202 

Gondomar 21.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maia 130.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matosinhos 168.451 173.676 16.212 9.141 11.655 15.957 10317 14.006 286 8.1526 

Porto 238.954 1.590.129 80.658 41.296 100.058 170.081 51.338 61.527 98.401 942.690 

P. Varzim 65.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valongo 91.274 22.494 5.546 1.581 0 6.577 0 0 8.459 331 

V. Conde 75.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VN Gaia 300.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santo Tirso 71.628 52.358 7.211 6.563 2.558 13.161 4012 2.481 0 14166 

Trofa 39.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDV 285.464  267.338 39.296 16.373 26.016 30.536 16373 14.108 1.977 115.058 

Arouca 23.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. Azeméis 71.327 36.804 0 2.426 0 0 4470 3.956 0 25.952 

SM Feira 143.8.22 181.324 21.802 11.903 18.897 20.989 11.903 10.152 0 78.962 

SJ Madeira 21.641 49.210 17.494 0 7.119 9.547 0 0 1.977 10.154 

V. Cambra 24.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 54 / 178 

A relação entre as consultas externas de cirurgia geral e o número de cirurgias de média e grande 

intervenção, realizadas por dia, é a seguinte: 

 

 

Quadro 23. Valores médios de consulta externa/dia, por intervenção de média ou grande cirurgia realizada/dia. 

Localidades 
Consulta externa de cirurgia geral 

/ 
365 – Média - Dia 

Cirurgias de média e grande 
dimensão/dia 

N.º médio/dia de consultas, por 
cirurgia 

Portugal Continental 2.182,6 1.890,5 1,154 

Região Norte 877 704,8 1,244 

AMP 385,7 407,3 0,946 

Espinho 6,8 3,5 1,942 

Gondomar n.d. n.d. - 

Maia n.d. n.d - 

Matosinhos 44,4 28 1,585 

Porto 220,9 287,9 0,767 

Póvoa de Varzim n.d n.d - 

Valongo 15.1 2,3 6,565 

Vila do Conde n.d. n.d - 

Vila Nova de Gaia n.d. n.d - 

Santo Tirso 19,7 11,9 1,655 

Trofa 0 0 - 

EDV 107,6 45 2,39 

Arouca n.d 0 - 

Oliveira de Azeméis 0 2,5 - 

Santa Maria da Feira 59,7 11,3 5,283 

S. João da Madeira 47,9 31,1 1,540 

Vale de Cambra 0 0 - 
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Os dados sobre taxa de ocupação das unidades hospitalares está patente no quadro seguinte, que não 

poderá ser dissociada dos dados contidos dos parágrafos anteriores, sobre cirurgia e consultas externas 

da mesma especialidade. 

 

 
Quadro 24. Unidades hospitalares, equipamentos e taxa de ocupação. 

Nuts III e 
Municípios 

Unidades 
hospitalares – 
Pub. e privadas 

N.º Médio Camas por 
1000 habitantes/ 

Estabelecimento de. 
Saúde 

Internamentos por 1000 
habitantes 

Intervenções de grande 
e média cirurgia por dia 
/ por Estabelecimento 

de Saúde 

Taxa de ocupação de 
camas 

AMP 16 +15 4,4 154,9 407,3 69,8% 

Gondomar 1 n.d n.d n.d. n.d 

Espinho 1 1,0 48,7 3,5 84,7% 

Maia n.d. n.d n.d n.d. n.d 

Matosinhos 1 2,5 107,6 28 83,00% 

Porto 11+11 16,4 546,6 287,9 69,6% 

Póvoa de Varzim 1+1 n.d n.d n.d. n.d. 

Santo Tirso 1 1,9 86 11,9 78,1% 

Trofa 0 n.d n.d. n.d. n.d. 

Vila do Conde 1 n.d n.d. n.d. n.d. 

VN Gaia 1+1 n.d n.d. n.d. n.d. 

Valongo  0,8 20,7 2,3 65,00% 

EDV 3 1,9 98,1 45 65,5%% 

Arouca 0 0 n.d. n.d. n.d 

Oliv. Azeméis 1 1,4 1,4 2,5 51,8% 

SJ Madeira 1 5,7 5,7 11,3 84,8% 

SM Feira 1 2,2 2,2 31,1 78,1% 

Vale Cambra 0 0 n.d. n.d. n.d. 
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4.3.2.2. Unidades Hospitalares 

 

Foi criado8, em 20 de Julho de 2007, o Centro Hospitalar do Porto, por fusão do Hospital Geral de Santo 

António, EPE com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis. 

 

Este processo enquadra-se no processo em curso de transformação progressiva dos estabelecimentos de 

saúde em entidades públicas empresariais. O objectivo é dar mais eficiência à prestação de cuidados 

de saúde à população, bem como a optimização de recursos, procedendo-se à fusão de vários hospitais 

em Centros hospitalares. A cobertura hospitalar, nas Nuts III – AMP e EDV, tem expressão nas unidades 

oficiais referenciadas no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 25. Cobertura hospitalar: unidades oficiais. 

Município Unidades 

Porto � H. Central S. João 

� H. Central Geral Sto. António 

� H. Central Geral Pedro Hispano 

� H. Distrital Geral Maria Pia 

� H. Central Especializado Magalhães Lemos 

� H. Central Especializado Conde de Ferreira (desactivado) 

� Joaquim Urbano (H. Central Especializado) 

� Centro Regional de Alcoologia (no Instituto da Droga e Toxicodependência) 

� IPO (H. Central Especializado) 

� Maternidade Júlio Dinis (H. Central Especializado) 

� Hospital Militar (Ministério da Defesa, equivalente em valências a H. Distrital) 

Santo Tirso H. Conde S. Bento 

Matosinhos Unidade Local de Saúde de Matosinhos (USL) 

Póvoa de Varzim Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim / Vila do Conde 

Vila Nova de Gaia Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

Valongo Hospital N.ª Sra. da Conceição 

Oliveira de Azeméis Hospital de S. Miguel 

S. João da Madeira Hospital S. João da Madeira 

SM Feira Hospital S. Sebastião 

 

 

                                                             
8 Portal do Governo. 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 57 / 178 

Meios de Emergência Médica 9 

No âmbito do apoio e serviço de emergência, são os seguintes os meios disponíveis a nível de Nuts AMP 

e EDV, em termos de capacidade instalada do INEM, com equipamentos VMER, Ambulâncias e 

Helicópteros SIV: 

 

• Meios VMER 

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um veículo de intervenção pré-

hospitalar, concebido para o transporte rápido de uma equipa médica directamente ao local 

onde se encontra o doente. Com uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro ou 

tripulante de ambulância de socorro, dispõe de equipamento de Suporte Avançado de Vida. 

Actuando na dependência directa dos CODU, as VMER têm base hospitalar, tendo como 

objectivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de 

vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência. São equipamentos de 

assistência médica10 de emergência e reanimação. Existem nas NUTS AMP e EDV, nos municípios 

de Porto (2), Matosinhos (1), Vilanova de Gaia (1), Santa Maria da Feira (1), conforme mapas 

que se apresentam. 

 

 

Figura 10. Meios VMER / Porto. 

 

 

                                                             
9 Fonte INEM. 
10 Fonte INEM. 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 58 / 178 

• Ambulâncias SIV 

Denominada ambulância de Suporte Imediato de Vida é uma ambulância destinada a garantir 

cuidados de saúde diferenciados, designadamente manobras de reanimação, até estar 

disponível uma equipa de suporte avançado de vida. Este conceito é extensível às situações que 

poderão evoluir para Paragem Cardio-Respiratória, caso não sejam imediatamente tomadas as 

medidas necessárias. 

 

Este meio operacional do INEM visa melhorar os cuidados prestados em ambiente pré-hospitalar 

à população, missão do INEM de acordo com a sua lei orgânica enquanto coordenador do 

Sistema Integrado de Emergência Médica. Estas ambulâncias significam um upgrade 

relativamente aos cuidados prestados pelas ambulâncias de socorro. Existem unidades na AMP 

em Vila do Conde (1), Santo Tirso (1), Gondomar (1). 

 

• Helicópteros SIV 

São unidades de cuidados avançados e de suporte à vida, com médico e enfermeiro e meios 

técnicos de suporte. Existem apenas 2 a nível nacional, estando uma unidade no Porto (1), 

sedeado no Hospital Pedro Hispano, sendo possível quando necessário o recurso aos 

helicópteros da força aérea.  

 

 

Figura 11. Meios /Ambulâncias SIV – Porto e a nível Nacional. 
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Legenda: Ambulâncias INEM. Posto de Emergência Médica. Posto Reserva. Posto Reserva – CVP 

Figura 12. Meios/Ambulâncias / Distrito de Aveiro / EDV. 

 

 

Uma outra dimensão assistencial merece análise, pelas situações de dependência que visa suprir. São 

as unidades de cuidados continuados, pelo que importa deixar também expresso, o seu conceito e fins. 

De referir que a cobertura em termos de unidades de cuidados continuados é uma prioridade assumida, 

que incumbe realizar conjuntamente aos Ministérios da Saúde e do Emprego e Solidariedade Social. 

 

 

4.3.2.3. Unidades de cuidados continuados de saúde11 

 

Estas unidades deverão garantir cuidados continuados de saúde e apoio social nas vertentes de 

promoção da autonomia e funcionalidade da pessoa, de prevenção de dependências e de iatrogenia, de 

diagnóstico, de tratamento de doenças e de reabilitação, que não requeiram internamento hospitalar, 

independentemente da idade, do género ou do tipo de problemas de saúde. Os cuidados são prestados 

de modo personalizado e com continuidade de cuidados, em interligação com as redes de cuidados de 

saúde primários e de cuidados hospitalares. 

 

                                                             
11 ARSNorte – ACSS/Cuidados continuados de saúde, Novembro de 2006. 
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A previsão destas unidades específicas, tem subjacente “(…) as necessidades calculadas pela ARS 

Norte, em termos do peso da população idosa, as morbilidades dos doentes internados nos Hospitais da 

região, tendo em conta as patologias marcadoras(tumores malignos, fracturas, HIV e doenças 

respiratórias, cardiovasculares e neurologias) e o número de dependentes avaliados através do 

inquérito nacional de saúde.” 

 

Foram deste modo calculadas as necessidades de camas, por município, distribuídas por unidades de 

média duração e reabilitação e unidades de longa duração e manutenção, bem como unidades de 

convalescença. A sua implementação começou em 2006 e em 2007 prossegue a sua concretização, 

como se verá no quadro seguinte, onde estão representadas as unidades de convalescença: 

 

 

Quadro 26. Cuidados Continuados - Unidades de convalescença. 

Localidade Titularidade N.º de camas Implementação 

Matosinhos USL Matosinhos 22 Janeiro 2006 

Valongo Hosp. Valongo - SNS 20 Iniciar em Abril 2007 

 

 

Quadro 27. Unidades de cuidados de média duração e reabilitação. 

Localidade Titularidade N.º de camas Implementação 

V. Conde/P. de Varzim S.C.M. Vila do Conde 13 Novembro de 2006 

Porto S.C.M do Porto 20 Outubro de 2006 

 
 
Quadro 28. Unidade de Cuidados de Longa Duração e Manutenção. 

Localidade Titularidade N.º de camas Implementação 

Póvoa de Varzim S.C.M. Póvoa de Varzim 32 Janeiro de 2006 

V. Conde/P. Varzim S.C.M. Vila do Conde 25 Novembro de 2006 

Porto S.C.M. Porto 36 Outubro de 2007 

 

 

Quadro 29. Unidade de Cuidados Paliativos. 

Localidade Titularidade N.º de camas Implementação 

Porto IPO – S.N.S 20 Fevereiro de 2006 
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4.3.2.4. Centros de Saúde12 e suas Extensões 

 

Os centros de saúde que hoje estão em funcionamento são os então criados pelo DL 413/71 de 27 de 

Setembro e reformulados pelo DL 254/82, de 29 de Junho, originariamente, voltados para a saúde 

pública e separados dos então serviços médico-sociais. Hoje, considerados “de segunda geração” 

marcaram o início, então, da carreira médica de clínica geral/médicos de família. Têm uma estrutura 

organizativa de tipo burocrático, sem capacidade de gestão institucional e autónoma. 

 

Os centros de saúde de terceira geração configuram uma nova fase da vida dos centros de saúde em 

Portugal. Os seus elementos distintivos essenciais são: a autonomia administrativa e financeira; a 

organização em unidades funcionais tecnicamente autónomas, mas funcionalmente interligadas, que 

concretizam a organização por pequenos grupos e o trabalho em equipa multiprofissional garantindo 

uma grande proximidade e melhor acessibilidade ao cidadão. 

 

Enquanto porta de entrada do sistema público de saúde, os centros de saúde têm um papel decisivo a 

cumprir na promoção da acessibilidade, devido tanto à sua implantação geodemográfica, como às 

características generalistas dos seus profissionais e à diversidade das suas intervenções. O 

redimensionamento, o apetrechamento tecnológico e a capacidade de gestão continuam a ser 

indispensáveis à credibilização destes novos centros de saúde, quer do ponto de vista técnico, quer do 

ponto de vista da sua capacidade de intervenção como parceiros no interior do sistema”. 

 

Nalguns dos actuais centros saúde, é possível encontrar SAP, serviço de atendimento permanente, 

então criado para facultar consulta de cuidados primários, especialmente para cidadãos sem médico de 

família. O SAP, funciona, por regra, nos Centros de Saúde da área de influência das unidades 

hospitalares, alguns dos quais, ainda, no regime de 24 horas diárias. Foram criados, no âmbito dos 

cuidados de saúde primários, com o intuito de prevenir o acesso indevido a um serviço de urgência. 

Normalmente não têm acesso imediato a meios de diagnóstico e terapêutica. 

 

 

 

                                                             
12Ministério da Saúde – “Recomendações para programação da instalação de centros de saúde (2000). 
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Quadro 30. Centros de saúde – capacidade instalada. 

Região/município Total Extensões Médicos Enfermeiros 

SAP - Serviço de 
Atendimento 
Permanente 
/Urgência 

Continente 346 1.799 7.130 6.966  

Norte 108 443 2.536 2.640  

AMP 25 77 935 792  

Espinho  1 4 38 23 SAP 

Gondomar 2 12 104 92 SASU13(3) 

Maia 2 7 67 63 SASU 

Matosinhos 5 4 134 120 SASU 

Porto 8 16 255 211 SAP(5)SASU(5) 

P. Varzim 1 5 39 36 SAP(1)SASU(1) 

Valongo 1 4 56 50 SASU 

Vila do Conde 1 6 49 41  

VN Gaia 4 19 193 156  

Santo Tirso 0 0 0 0 SAP(2)SASU(2) 

Trofa 0 0 0 0 SASU 

EDV 5 43 179 131  

Arouca 1 4 13 17 SAP 

Oliv. Azeméis 1 13 42 31 - 

SM Feira 1 22 95 56 - 

S.J. Madeira 1 1 14 12 SASU 

Vale de Cambra 1 3 15 15 SAP 

 

 

As suas extensões têm por objectivo cobrir, em termos assistenciais, as populações mais distantes, por 

questões de dispersão geográfica. Funcionam ainda nos Centros de Saúde. O serviço de atendimento de 

situações urgentes (não programadas) – SASU, em períodos não cobertos pelos serviços de urgência, em 

consulta aberta. A capacidade instalada dos actuais centros de saúde nas NUTS III AMP e EDV encontra-

se sintetizada no quadro anterior. Ainda no âmbito dos cuidados de saúde, têm os mesmos, hoje, a sua 

grande função confinada às consultas de cuidados de saúde primários e familiar, de uma forma geral, 

como se pode constatar pelo quadro que se segue. 

 

 

 
                                                             
13 SASU – Serviço de Atendimento de Situações Urgentes. 
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Quadro 31. Consultas externas em Centro de Saúde14. 

Centros de saúde – Consultas por especialidade e por município 

Localidade População 
Med.Geral e 
familiar Ginecologia 

Planeamento 

Familiar 

Saúde 
Infantil/Juvenil 

Saúde Maternal/ 
Obstetrícia Pneumologia Outras 

Portugal C. 10.082.154 23.280.824 32.346 822.808 2.813.145 500.068 126.305 220.566 

R. Norte 3.737.791 8.424.090 11.177 353.921 1.271.162 200.390 59.525 34.406 

AMP 1.276.578 2.874.180 10.401 112.118 429.871 62.941 35.784 24.338 

Espinho 31703 121394 2.309 5.879 19.601 2.658 449 443 

Gondomar 169.239 346.566 2.424 13.019 54.954 6.089 - - 

Maia 130.254 209.797 - 7.781 33.288 5.269 3.681 315 

Matosinhos 168.451 347.581 589 16.087 57.930 8.771 31.654 12.796 

Porto 238.954 745.503 5.079 19.620 93.426 11.562 - 9.454 

P. Varzim 65.452 136.018 - 8.174 23.104 4.504 - - 

Valongo 91.274 222.767 - 7.427 35.035 5.876 - - 

V. Conde 75.981 154.975 - 5.489 22.664 4.182 - - 

VN Gaia 300.868 589.579 - 28.642 89.869 14.030 - 1.320 

Santo Tirso 71.623 206.772 - 5.627 32.273 4.903 - - 

Trofa 39.166 77.647 - 2.022 15.456 2.067 - - 

EDV  639.9751 - 29.955 87.457 12.548 6.158 2.742 

Arouca 24.019 56.995 - 1.796 7.855 1.552 230 44 

Ol. Azeméis 71.243 169.711 - 7.933 22.159 2.465 2.357 1248 

SM Feira 142.295 297.357 - 15.792 43.767 6.719 2.467 1067 

SJ Madeira 21.538 48.742 - 2.253 6.411 827 389 383 

V. Cambra 24.761 67.170 - 2.179 7.265 965 715  

 

 

 

4.3.2.5. Outras Áreas 

 

Maternidade e Infância 

No apoio à maternidade e infância foram feitos grandes esforços, especialmente no apoio nos cuidados 

de saúde pré-natal, maternidade e neonatologia. Os resultados obtidos, em termos de diminuição da 

mortalidade infantil, colocam Portugal com melhores indicadores que a EU’25, em média. As NUTS III 

AMP e EDV são disso exemplo, como se constata pelo quadro seguinte. 

 

 

 

                                                             
14 INE, Anuário estatístico para a região Norte. 
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Quadro 32. Taxas de mortalidade infantil, neonatal, materna e de 1 aos 4 anos em Portugal em 1960, 1970, 1980, 1990 e 2002. 

 1960 1970 1980 1990 2002 

TM infantil (por 1000 NV)  77,5  58,0  24,3  11,0  5,1 

TM neonatal (por 1000 NV)   27,9  25,4  15,5  7,0  3,4 

TM neonatal precoce (por 1000 NV)  15,0  16,0  12,3  5,7  2,1 

TM neonatal tardia (por 1000 NV)  12,9  8,6  3,1  1,3  0,8 

TM pós-neonatal (por 1000 NV)  49,5  32,6  10,3  4,0  2,1 

TM infantil por malformações congénitas (por 1000 NV)  2,3  3,0  3,9  2,8  1,6* 

TM infantil traumatismos de parto (por 1000 NV)  1,95  2,67  0,66  0,10  0,03* 

TM por materna (por 100 000 hab.)  2,79  1,46  0,25  0,09  0,04 

TM de 1 aos 4 anos (por 1000 hab,)  6,91  3,16  1,27  0,68  0,37 

 

 

Em 2003 os valores continuaram a sua evolução favorável, como se constata no quadro seguinte. 

 

Quadro 33. Indicador de Mortalidade Infantil. 

Indicador EU 25 Portugal Região Norte Grande Porto EDV 

Mortalidade infantil, 2003 %0 4,6 4,1 4,2 4,1 3,3 

 

 

No âmbito da saúde ambiental 

A programação e divulgação de estratégias que visem combater a poluição das águas superficiais e 

subterrâneas destinadas ao consumo humano, é uma preocupação identificada e conhecida da 

Direcção-Geral de Saúde. 

 

Existem programas concretos de vigilância sanitária e de qualidade; os municípios apresentam 

preocupações de controlo da qualidade da água. A monitorização da qualidade das águas balneares é 

realizada. A gestão dos resíduos hospitalares é uma questão de saúde pública que deverá ter 

tratamento especializado, neste contexto. 

 

Apoio a pessoas toxicodependentes 

No âmbito do apoio a pessoas toxicodependentes, são vários os Centros Apoio a Toxicodependentes - 

CATs, bem como outras unidades existem, num total de 21, cuja distribuição se pode analisar, pelo 

quadro seguinte. 
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Quadro 34. Unidades de apoio a pessoas toxicodependentes. 

Cat – Centro de Apoio a 
Toxicodependentes 

Outras unidades Total Total 
Concelho 

Previsto Existente Previsto Existente Previsto Existente 

Santo Tirso - - - - - - 

Trofa - - - - - - 

Espinho - - - 1 - 1 

Gondomar - 1 - 1 - 2 

Maia - - - 1 - 1 

Matosinhos - 1 - 1 - 2 

Porto - 5 - 2 - 7 

P. Varzim - - - - - - 

Valongo - - - - - - 

V. Conde - - - 2 - 2 

VN Gaia - 1 - 1 - 2 

Arouca - - - - - - 

SM Feira - 1 - 1 - 2 

Ol. Azeméis - - - 1 - 1 

SJ Madeira - - - 1 - 1 

V. Cambra - - - - - - 

Totais - 9 - 12 - 21 
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4.4. Inclusão Social 

 

4.4.1. Enquadramento 

 

O presente estudo, na parte subjacente à constituição de redes sociais seguiu de perto Plano Nacional 

de Acção para a Inclusão – PNAI, documento enquadrador da actuação geral do Governo em termos de 

acção social, para a inclusão. 

 

A CCDR–N no seguimento da iniciativa “Norte 2015”, e de uma posição expressa no documento síntese 

muito clara e pragmática sobre o modo de enfrentar as questões da pobreza e da inclusão, refere que 

“(…) importa desenvolver as estratégias especificamente adaptadas às diferentes situações mais 

problemáticas presentes nos territórios da Região, concentrando os recursos para o desenvolvimento 

social em territórios com maior incidência de pobreza, revendo as modalidades de intervenção em 

parcerias público-privado e revitalizando a acção pública com todos os contributos recebidos das 

entidades envolvidas, resultantes da reflexão e debate ocorridos e no âmbito do QREN”15, assumindo o 

desafio e a prioridade estratégica de, com a sua actuação coordenada e coordenadora, mobilizar as 

entidades municipais integrantes das NUTS III AMP e EDV, para uma lógica de actuação intermunicipal, 

para a fixação das prioridades relativas ao investimento público e público-privado, co-financiado pelos 

Fundos Estruturais, na vertente de políticas públicas. 

 

Também, em resultado das amplas reflexões e trabalhos desenvolvidos pela AMP, e com os contributos 

resultantes do Programa Operacional Regional do Norte 2007–2013, “(…) é possível situar as questões 

de exclusão e de inclusão social num plano de relevo no contexto das problemáticas de 

desenvolvimento da região”16 a enfrentar e dirimir. 

 

 

                                                             
15 Norte – 2015 – relatório síntese, pag.15, integrado no PO Norte. 
16 Programa Operacional Regional do Norte – 2.1.4. Inclusão Social, pag.16. 
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4.4.2. Diagnóstico 

 

4.4.2.1. Factores Demográficos 

 

População, evolução por idade e sexo 

A AMP tem verificado nas últimas décadas uma diminuição da população com idade inferior aos 15 

anos, a par de um aumento acentuado da população com idade superior aos 65 anos, sendo os dados 

relativos a 2005, por grupos etários, os constantes do quadro seguinte17: 

 

Quadro 35. Dados populacionais por grupo etário. 

Indicador EU 25 Portugal Região Norte Grande Porto EDV 

População residente (2005) milhares 461.478,7 10.596,6 3.737,8 1.276,6 285,5 

População por grupo etário (2005)% 

0-14 
16,5 (2) 15,6 16,4 16 16,3 

15-24 12,8(2) 12,2 13,2 12,0 13,1 

25- 64 54,4(2) 55,1 55,5 57,5 56,6 

> = 65 16,4(2) 17,1 14,9 14,5 14,0 

 

 

Sendo possível clarificar a evolução face à população de homens e mulheres, com mais de 65 anos, em 

termos de projecção, com efeitos concretos, para programação18. 

 

Quadro 36. Projecção demográfica – Homens e mulheres > de 65 anos. 

Homens 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

> 65 6,7% 8,4% 10,7% 12,3% 14,1% 16,7% 

Mulheres 1981 1991 2001 2006 2011 2016 

> 65 10,7% 12,3% 14,9% 16,6% 18,5% 21,2% 

 

 

Constata-se que a população com mais de 65 anos é a que se mantém fixa, nos territórios da AMP e 

EDV. A taxa de mortalidade, apresenta, por isso, tendências decrescentes, situando-se na AMP o índice 

                                                             
17 Projecções demográficas – Dados fornecidos pela AMP. 
18 Projecções demográficas, fornecidas pela AMP. 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 68 / 178 

médio de envelhecimento nos 88,6 anos. Na AMP a taxa bruta de natalidade19 situa-se nos 10,3% e a de 

mortalidade nos 8,2%. Em Portugal, “(…) o peso da população idosa, no total da população, passará de 

cerca de17% no curto prazo para 32% em 2005, sendo que o peso da população extremamente idosa, de 

80 e mais anos de idade, quase triplicará de 3,8% para 10,7%”20. 

 

Verifica-se um aumento da esperança de vida, permitido através de factores como o aumento dos 

padrões de qualidade de vida, da assistência na saúde, e desenvolvimento na área da medicina, bem 

como por mudanças culturais. 

 

 

População imigrante 

Ainda no âmbito do estudo realizado, “(…) o alerta dos fenómenos migratórios na década de 1990, em 

que cerca de 40% da variação da população na área metropolitana lhes foi atribuída(…)”. 

 

Quadro 37. Saldo migratório e variação global na população da AMP. 

Valores globais do saldo migratório:  Variação global da população real: 

 Década 80 Década 90   Década 80 Década 90 

Homens -16.418 21.341  Homens 35.641 58.859 

Mulheres -16.509 25.990  Mulheres 34.466 61.711 

Total -32.927 47.330  Total 70.107 120.570 

Média 7.202  Média 95.339 

 

 

Ainda em termos de população imigrante o seu peso na população de Portugal, região norte e NUTS III - 

AMP e EDV, apresenta os valores seguintes: 

 

Quadro 38. População imigrante e seu peso na população portuguesa. 

Indicador EU 25 Portugal Região Norte Grande Porto EDV 

Proporção de estrangeiros na população portuguesa (2001) % - 2,3 0,9 1,1 1,1 

Taxa de variação da população estrangeira 
– 1991 – 2001% 

- 78,1 2,5 17 - 1,2 

 

                                                             
19 “As pessoas/ Grande Área Metropolitana do Porto”, Indicadores de população 2005. 
20 INE, Dados demográficos a 2004, cuidados continuados de saúde. 
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A presença crescente de imigrantes sem assistência familiar, emprego e protecção social torna-os mais 

vulneráveis à exclusão, fragilizando o tecido social que integram, não sendo possível ignorar o seu 

impacto, em termos de presença, na região da AMP, tendo em vista a sua inclusão e acolhimento. 

 

 

4.4.2.2. Áreas de Risco 

 

Desemprego feminino 

Na região Norte e a na AMP das situações identificadas, assiste -se a um aumento de desemprego de 

longa duração,21 especialmente das mulheres, com persistência de baixos níveis de escolarização, mas 

também de não sensibilização do tecido empresarial para a procura de mão-de-obra qualificada, na 

situação de inactividade., acompanhando a tendência nacional. 

 

Quadro 39. Desemprego feminino. 4.º Trimestre de 200622. 

Portugal Região Norte GAM Lisboa 

9,6% 12,1% 8,5% 

 

 

Não estando disponíveis dados autónomos para os municípios da AMP e EDV, constatando-se os níveis 

mais elevados para a Região Norte, das quais a NUTS III AMP não se exclui. 

 

 

Desemprego de longa duração 

Também a situação do desemprego de longa duração, com reflexos em termos de coesão social, 

apresenta dados persistentes na ordem dos 56%, na região Norte, desde o 3.º trimestre de 2005, o que 

é bem mais acentuada que o panorama em geral de Portugal e da Grande Área Metropolitana de 

Lisboa. Não existem dados autónomos para as NUTS III - AMP e EDV, mas estando a AMP incluída nos 

valores da Região Norte. 

 

                                                             
21 Programa Operacional Região Norte, 2.1.4 – Inclusão Social, pag.16 
22 Fonte – INE, inquérito ao Emprego, resultados tendo por referência as estatísticas da população, calculadas a partir dos 
resultados definitivos dos censos de 2001. 
NOTA: Desde Junho de 2005, o IEFP procede ao cruzamento dos seus dados administrativos com os da Segurança social, o que 
conduziu à mudança de categoria, para empregados, de todas as pessoas que estando inscritas como desempregadas efectuaram 
pagamentos à Segurança Social sobre a remuneração auferidas. 
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Quadro 40. Proporção de Desemprego de Longa Duração23 

 4.ºT/04 1.ºT/05 2.ºT/05 3.ºT/05 4.ºT/05 1.ºT/06 2.ºT/06 3.ºT706 4.ºT/06 

Portugal 47,1 49,8 51,0 49,8 50,5 53,7 53,1 49,2 51,4 

Norte 52,4 52,4 54,4 56,1 56,3 57,9 56,9 52,1 56,0 

GAML 44,7 46,3 49,0 50,7 52,6 58,6 56,9 51,1 53,1 

 

 

Da análise comparativa das taxas de desemprego de longa duração  no período de 2000 a 2005, entre a 

EU 25 e Portugal, este apresenta níveis baixos quer masculino quer feminino, conforme: 

 

SI-P5: TAXA DE DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO POR GRUPO ETÁRIO 

Total da população em situação de desemprego de longa duração (12 meses ou mais), expresso em 

percentagem do total da população activa. 

 

Quadro 41. Taxa de desemprego de Longa Duração. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Portugal  1.7 1.5 1.7 2.2 3.0 3.7 

 Homens 1.4 1.2 1.4 1.8 2.6 3.2 

 Mulheres 2.0 1.9 2.1 2.7 3.4 4.2 

UE25  3.9 3.8 3.9 4.1 4.1 3.9 

 Homens 3.3 3.2 3.3 3.6 3.6 3.5 

 Mulheres 4.8 4.6 4.6 4.7 4.7 4.5 

Fontes: LFS, Eurostat. 

 

SI-P5: TAXA DE DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO POR GRUPO ETÁRIO 

Total da população em situação de desemprego de longa duração (12 meses ou mais), expresso em 

percentagem do total da população activa 

 

Quadro 42. Taxa de desemprego de Longa Duração. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Portugal 1.7 1.5 1.7 2.2 3.0 3.7 

 

 

 

                                                             
23 - Igual a 19.  
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Evolução da taxa de desemprego 

A taxa de desemprego, por grupo etário, não apresenta dados disponíveis para as diferentes NUTS III, 

apenas no que ao caso releva, se apresentam para EU’25, Portugal e Região Norte, na qual a NUTS III 

AMP se inclui. 

 

 

Quadro 43. Desemprego de Longa duração por grupo etário. 

Desemprego de longa duração, por grupo etário (2005) % EU 25 Portugal R. Norte Grande Porto EDV 

15-24 18,7 16,1 15,8 n.d. n.d. 

>= 25 7,8 6,7 7,8 n.d. n.d. 

 

 

Quadro 44. Desemprego Registado (situação no fim do trimestre). 

N.º 4º T 04 1º T 05 2º T 05 3º T 05 4º T 05 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 JAN 07 FEV 07 

Portugal 468,852 238,787 281,876 482,548 479,373 480,164 442,499 448,736 452,651 457,634 450,837 

Continente 457.864 472.771 453.207 472.114 468.115 468.470 431.621 437,246 440,125 444,390 438,073 

Norte 205.115 212.131 213.179 221.832 216.027 214.181 203.615 206,257 203,860 202,244 199,027 

GAMP 103.111 106.260 106.242 109.134 104.991 103.922 100.059 100,589 99,107 97,246 96,467 

Arouca 640 693 686 732 667 659 638 651 634 609 602 

Espinho 2.591 2.746 2.705 2.705 2.536 2.582 2.442 2,450 2,479 2,395 2,452 

Gondomar 10.948 11.067 11.387 11.571 11.349 11.008 10.813 10,733 10,546 10,421 10,430 

Maia 7.638 7.925 7.883 8.253 7.749 7.770 7.399 7,505 7,256 7,235 7,190 

Matosinhos 9.592 9.889 9.603 9.862 9.420 9.480 8.953 8,871 8,949 9,079 8,824 

Porto 16.192 16.398 16.227 16.768 15.463 14.839 13.971 13,901 13,942 14,026 13,982 

P. Varzim 3.349 3.409 3.274 3.495 3.556 3.651 3.353 3,308 3,314 3,321 3,324 

SM Feira 6.771 7.143 7.484 7.961 7.902 7.836 7.680 7,714 7,475 7,281 6,958 

S. Tirso 6.455 6.668 6.902 7.249 7.052 7.037 6.934 7,317 7,172 6,826 6,637 

SJ Madeira 928 988 1.021 1.145 1.127 1.102 1.081 1,109 1,096 1,089 1,074 

Trofa 3.165 3.197 3.314 3.444 3.356 3.232 3.254 3,406 3,368 3,183 3,103 

Valongo 6.167 6.137 6.234 6.309 6.079 6.083 5.940 6,142 6,002 5,957 6,036 

V. Conde 4.408 4.549 4.512 4.793 4.732 4.886 4.787 4,697 4,484 4,388 4,418 

VN Gaia 24.267 25.451 25.010 24.847 24.003 23.757 22.814 22,785 22,390 21,436 21,437 

GAMP 
(+OA+VC) 

105,974 109,216 109,333 112,521 108,279 107,105 103,125 103,800 102,144 100,204 99,328 

O. Azeméis 2,182 2,286 2,450 2,691 2,639 2,533 2,435 2,489 2,364 2,305 2,224 

V. Cambra 681 670 641 696 649 650 631 722 673 653 637 

GAML 118.407 120.212 117.045 119.285 115.862 116.166 109.449 108,274 104,806 105,017 103,648 
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É possível, face ao quadro seguinte, perceber a evolução da taxa de desemprego nos municípios da AMP 

e EDV, no período compreendido entre o último trimestre de 2004 e Fevereiro de 200724, sendo que, já 

retirado o efeito dos ajustamentos de critérios e cruzamento de dados da Segurança Social, podemos 

constatar uma diminuição dos seus valores a partir do último trimestre de 2006. Janeiro e Fevereiro de 

2007 apresentam dados significativamente mais baixos em relação aos períodos anteriores. Portugal, 

Continente, Região Norte e NUTS III AMP e EDV. 

 

 

O risco de pobreza 

O risco médio de pobreza de pessoas com idades compreendidas entre os 16-64 anos abrange também 

as populações da AMP e EDV; a falta de dados específicos para análise, para a região, obrigará a que a 

situação seja ponderada à luz dos valores médios para o todo nacional. Ressalta dos mesmos, que as 

mulheres estão mais expostas a esse risco, mas é também possível, pelos números aqui contidos, 

observar que no período de 1995 a 2004, sensivelmente de 3 em 3 anos, esse risco se iguala entre 

homens e mulheres, - 1998, 2001 e 2004. 

 

 

Quadro 45. Risco médio relativo de pobreza dos adultos em idade activa (16-64 Anos) 25. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 

Portugal  31 27 26 26 23 25 22 29 

 Homens 31 27 24 26 24 24 22 29 

 Mulheres 31 27 27 26 23 25 22 30 

UE25  : : : : : : 23 25 

 Homens : : : : : : 23 25 

 Mulheres : : : : : : 23 25 

 

 
26 Também a nível nacional e consequentemente com extensão às diferentes regiões, quer do Norte, 

quer também nos municípios da AMP e EDV não podemos esquecer o risco de pobreza que atinge, 

potencialmente, a população activa27, apresentando este sempre níveis mais elevados por parte das 

mulheres, à excepção de 1998 em que iguala os homens – 16 – 16, e em 2001, que é inferior 15 – 17. No 
                                                             
24 Fonte – INE, inquérito ao Emprego, resultados tendo por referência as estatísticas da população, calculadas a partir dos 
resultados definitivos dos censos de 2001. 
25 Fontes ECHP e SILC2004, Eurostat. 
26 Fontes ECHP e SILC2004, Eurostat 
27 Igual a 22. 
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entanto no ano de 2004 para além de ter aumentado os valores de tendência, superaram o indicador 

em relação aos homens 19 – 18. 

 

Igualmente o aumento de esperança de vida faz aumentar o número de idosos desprotegidos e em 

situação de dependência. 

 

Quadro 46. Risco de pobreza dos Adultos em idade activa. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 

Portugal  19,0 17,0 17,0 16,0 16,0 17,0 16,0 18,0 

 Homens 17,0 16,0 16,0 16,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

 Mulheres 20,0 18,0 18,0 16,0 17,0 17,0 15,0 19,0 

UE25  : : : 14,0 14,0 : 13,0 15,0 

 Homens : : : 13,0 13,0 : 13,0 14,0 

 Mulheres : : : 15,0 15,0 : 14,0 16,0 

 

Quadro 47. Risco de pobreza médio relativo dos idosos com mais de 65 anos. 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2004 

Portugal  26  23 23 24 23 23 22 18 

 Homens 25  21 20 20 20 23 22 17 

 Mulheres 26  25 25 26 24 23 22 19 

UE25  : : : : : : 16 16 

 Homens : : : : : : 17 15 

 Mulheres : : : : : : 17 16 

Fonte: ECHP e SILC 2004, Eurostat. Nota: Quebra de série em 2004 
 

 

As toxicodependências 

As toxicodependências e marginalidade associadas à criminalidade, têm expressão nos distritos de 

Porto e Aveiro, nas quais se integram a AMP e EDV, respectivamente. É possível identificar, na AMP e 

EDV em termos de assistência e combate à toxicodependência, a nível público e privado, as seguintes 

valências, quer existentes quer previstas28: 

 

 

 

                                                             
28 Dados do estudo do Ministério da Saúde – ARS. 
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Quadro 48. Unidades de apoio públicas e provadas a toxicodependentes 

CAT Out. Unidades Total Total 
Concelho 

Previsto Existente Previsto Existente Previsto Existente 

Santo Tirso - - - - - - 

Trofa - - - - - - 

Espinho - - - 1 - 1 

Gondomar - 1 - 1 - 2 

Maia - - - 1 - 1 

Matosinhos - 1 - 1 - 2 

Porto - 5 - 2 - 7 

Póvoa do Varzim - - - - - - 

Valongo - - - - - - 

Vila do Conde - - - 2 - 2 

V. Nova de Gaia - 1 - 1 - 2 

Arouca - - - - - - 

S.M.Feira - 1 - 1 - 2 

Ol.Azeméis - - - 1 - 1 

S.J.Madeira - - - 1 - 1 

Vale Cambra - - - - - - 

Totais - 9 - 12 - 21 

 

 

Sobre toxicodependência, foram recolhidos dados, que não são restritos à AMP e EDV, antes a nível 

nacional, mas que permitem referenciar os distritos de Aveiro e do Porto, na rota da criminalidade da 

droga. Os dados aqui analisados, referem-se aos processos abertos relativos às ocorrências registadas 

em Portugal Continental durante 2005. 

 

Nas 18 Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), com sede em cada capital de distrito 

de Portugal Continental - 49, foram instaurados 6260 processos, sendo 50 relativos às ocorrências de 

2005 (+17% em relação a 2004), representando o valor mais elevado desde 2001. A maior concentração 

deste tipo de ocorrências localizou-se nos distritos de Lisboa (26%) e do Porto (22%), seguindo-se os 

distritos de Braga (7%), Faro (7%) e Aveiro (7%)29. 

 

 

                                                             
29 IDT – Instituto da Droga e Toxicodependências – Estatística, dados a 2005, retirados a 31.3.2006. 
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Para efeitos da caracterização sociodemográfica, dos indivíduos envolvidos nos processos abertos 

relativos às ocorrências de 2005, tal como nos anos anteriores, foram excluídos os indivíduos absolvidos 

e as reincidências no mesmo ano, 52. Dos 5.824 indivíduos considerados, cerca de 6% reincidiram em 

2005, percentagem que se enquadra nas registadas nos anos anteriores (5%, 6%, 5% e 4%, 

respectivamente em 2004, 2003, 2002 e 2001). Uma vez mais, foram os distritos do Porto, Lisboa, 

Aveiro, Braga e Viseu, que apresentaram os maiores números de casos reincidentes no mesmo ano. 

 

 

 
Figura 13. Distribuição dos Processos de Contra-Ordenação por distrito. 

 

 

4.4.2.3. Diagnóstico de valências/equipamentos disponibilizadas 

 

No âmbito da Carta Social, a rede de serviços e equipamentos, relacionados entre si e com referência 

geográfica ao nível da freguesia, no âmbito da coesão, começando a sua construção ao nível das 

freguesias, é possível ter uma visão das valências disponibilizadas, por área de intervenção do 

Ministério do Trabalho e Segurança Social, e nos seguintes níveis: 
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• Infância e Juventude: Crianças e Jovens, Crianças e jovens com deficiência, Crianças e jovens 

em situação de risco. 

• População adulta: Pessoas idosas, pessoas adultas, pessoas com deficiência, em situação de 

dependência, com doença do foro mental ou psiquiátrico e vítimas de violência doméstica 

• Família e comunidade: Família e comunidade em geral, pessoas com VIH/SIDA e suas famílias, 

toxicodependentes e pessoas vítimas de violência doméstica. 

• Respostas pontuais - quer na guarda de crianças, regime de ambulatório, imprensa Braille e 

escolas de cães guia, para deficientes visuais. 

 

Neste momento, o Ministério do Emprego, Solidariedade e Segurança Social na protecção prestada 

através da acção social e com o particular envolvimento das Comunidades Locais de Acção Social - CLAS 

vêm, lutando para atenuar os níveis de exclusão e vulnerabilidade social, bem como simultaneamente 

de integração e promoção comunitárias das pessoas, no caminho do desenvolvimento pessoal e da 

coesão, com apoios concretos, que se traduzem em equipamentos e os serviços associados, nas 

freguesias integrantes de cada município. 

 

 

Quadro 49. Valências identificadas na AMP, incluindo todos os concelhos de EDV. 

Áreas de 
Intervenção Social 

Público Alvo/ 
utilizador/destinatários finais 

AMP e EDV Valências/Estruturas e Serviços 

19 Centros de Atendimento e Acompanhamento Social 

49 Centro de Actividades Ocupacionais 

8  Comunidades de Inserção 

29 Centros Comunitários/Intervenção Comunitária 

26 Lar residencial 

82 Centros de Convívio 

161 Centros de dia  

0 Centros de noite 

1 Centro de férias /Colónia de férias 

P
op

u
la
çã
o
 a
d
u
lt
a 
e
 f
am

íli
a 

População adulta 

6 Refeitório/Cantina Social 

327 Creches 
Crianças e jovens 

278 Centros Act. Tempos Livres 

13 Centro Acolhimento Temporário/Casa de 
Acolhimento de Emergência 

1 Centro de Apoio Preventivo 

In
fâ
n
ci
a 
e 
Ju

ve
n
tu
d
e
 

Crianças e jovens em risco 

45 Lares para crianças e jovens 
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Quadro 50. Valências identificadas na AMP, incluindo todos os concelhos de EDV. 

Áreas de 
Intervenção Social 

Público Alvo/ 
utilizador/destinatários finais 

AMP e EDV Valências/Estruturas e Serviços 

149 Lar para idosos 

172 Serviço de apoio domiciliário Idosos 

4 Residência para idosos 

0 Serviço de Telealarme 

6 Apoio domiciliário integrado - ADI   

1 Unidade de Apoio integrado - UAI   
Pessoas em situação de dependência e 

isolamento 

2 Centro de Acolhimento Temporário de Emergência 
/Idosos - CATEI 

6 (127 camas) 
Unidades de cuidados integrados, 30convalescença, 
média e longa duração em função /2006– N.º Total 
de camas – 127 

5 (111 (camas) 
Novas unidades cuidados integrados, 
convalescença, média e longa duração, para -2007 –
N.º de camas - 111 

Cuidados integrados de saúde 

1(20 camas) Unidades de cuidados paliativos – N.º camas – 20 

P
op

u
la
çã
o
 i
do

sa
 

 1 Centro de Acompanhamento /Apoio Psicológico a 
Familiares 

6 Equipa de apoio social directo 

0 Comunidade Terapêutica 

6 Equipas de intervenção directa/Equipa de Apoio 
Social Directo 

1 Apartamentos de reinserção Social 

População toxicodependente e suas 
famílias 

2 Centros de Atendimento/Acompanhamento 
Psicossocial 

0 Residências 5 a 10 pessoas 
Pessoas com HIV - Sida 

1 Apoio Domiciliário HIV/SIDA 

1 Centros de Apoio à deficiência/ Atendimento e 
Acompanhamento 

1 Transporte de doentes 

8 Centros de intervenção precoce 

0 Unidades Residenciais 

Apoio à deficiência 

4 Lar de Apoio 

1 Unidade de vida protegida 
Apoio à doença Mental/Psiquiátrica 

1 Fórum Sócio operacional 

C
o
m
u
ni
d
ad
e
 e
 F
am

íli
a 

Violência doméstica 3 Casa Abrigo 

 

                                                             
30 Fase de Implementação – N.º camas de média duração e reabilitação, por habitantes com + 65 anos – 1,3camas/1000; de longa 
duração e manutenção 3,3/1000; Fase de consolidação – N.º camas de média duração e reabilitação,  por habitantes com + de 65 
anos – 1,6/1000; N.º de camas de longa duração e manutenção, por habitantes com + de 65 anos – 4/1000. 
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Na vertente de apoio da Segurança Social – acesso à rede nacional de serviços e equipamentos - 

centramos o nosso diagnóstico, sendo possível identificar a totalidade das valências existentes por 

concelho e freguesia, no âmbito da implementação da Rede Social, nos municípios integrantes da AMP 

e EDV. Identificamos a capacidade instalada e taxa de ocupação no presente diagnóstico, actualizadas 

pela Segurança Social à data de 24 de Agosto de 2007. 

 

O quadro apresentado permite constatar quais as áreas de intervenção social susceptíveis de gerarem 

inclusão, que se encontram descobertas ou com uma cobertura sem expressão, que se identificam: 

• No apoio à população idosa, mas com autonomia, não há centros de noite, apesar de esta ser 

uma valência que merece atenção especial pela Segurança Social; 

• Da modalidade de serviço de telealarme, apoiado e integrado pela segurança social, nenhum 

equipamento existe referenciado, sendo possível manter uma unidade de controlo/prevenção 

com o registo de chamada para uma central do serviço em causa, com a manutenção das 

pessoa na sua residência, durante 24 horas. 

• Ausência de quaisquer valências de integração ou apoio a minorias étnicas e apoio a 

imigrantes; 

• As unidades de cuidado integrados de saúde têm expressão na AMP31, quer na fase de 

implementação quer de consolidação, no período de 2006/2008., mas necessitam de ser criadas 

unidades para o efeito, para convalescença e internamento de média e longa duração, fora do 

serviço nacional de saúde. 

• O apoio a toxicodependentes tem algumas valências disponibilizadas, mas a sua expressão não 

tem dimensão face ao problema real. 

• As unidades de apoio a pessoas na situação de falência mental, uma vez que o processo é 

degenerativo, não tem qualquer expressão, e a sua realidade atinge, genericamente, todas as 

famílias, nos seus idosos; 

 

 

                                                             
31 Rácios definidos pela Comissão Nacional de RNCCI. 
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4.4.2.4. Taxa de cobertura e Utilização dos diferentes equipamentos 

 

Face ao dados estatísticos disponíveis32 é possível complementar o diagnóstico ao nível NUTS III AMP e 

EDV, bem como identificar a situação de cada município, em termos médios, no âmbito de valências 

tidas como estruturantes, quer no apoio à infância quer aos idosos. 

 

Assim a AMP tem, em termos médios, indicadores de taxas de cobertura e de ocupação para as 

valências em análise – creches, centros de dia, lar de idosos, serviço de apoio domiciliário, valores 

entre 76,33% e 86,99%, face a uma cobertura nacional de 100%. 

 

Quadro 51. Municípios das NUTS III – AMP e dados nacionais em termos de cobertura e utilização pelas valências identificadas. 

Concelho Creche Centro de Dia Lar Idosos 
Serviço de Apoio 

Domiciliário Lar Residencial 
Centro 

Actividades 
Ocupacionais 

S. Tirso 25,3 74,9% 11,1 109,5% 10,9 121,6% 8,4 158,3% 0 0 0 0 

Trofa 19,7 58,2% 11,1 196,8% 13,1 146,6% 12,7 241,1% 0 0 0 0 

Gondomar 26 76,9% 6 58,9% 3,1 35,1% 3,5 66,4% 0 0 0 0 

Matosin. 25,7 76,2% 7,4 73,4% 4,7 52,2% 2,7 51,9% 0 0 0 0 

Maia 24,8 73,5% 4 39,0% 8,4 94,2% 3,1 58,4% 0 0 0 0 

Porto 49,7 147,5% 11,05 108,2% 8,1 89,9% 5,1 97,4% 0 0 0 0 

P. Varzim 20,3 60,2% 4,9 47,9% 7,1 79,5% 3,2 57,9% 0 0 0 0 

V. Conde 20,1 59,4% 6,4 63,3% 7,6 85,2% 3,5 66,6% 0 0 0 0 

Valongo 16,2 47,9% 6,8 66,9% 5,2 58,4% 3,2 60,4% 0 0 0 0 

VN Gaia 17,2 50,8% 4,3 42,5% 4,7 52,3% 2,2 42% 0 0 0 0 

Espinho 38,6 114,1% 6,3 61,8% 7,8 87% 3,0 56,5% 0 0 0 0 

AMP 25,78 76,3% 8,01 78,9% 7,34 82,0% 4,6 86,9% 0 0 0 0 

Port. Con. 33,8 100% 10,1 100% 8,96 100 5,3 100% 0,9 100% 19,2 100% 

 

 

De salientar que é nas valências - lar de idosos - indicador de 8,96 para 100% de cobertura nacional, e 

serviço de apoio domiciliário – indicador de 5,3 – para 100% de cobertura nacional, que os valores mais 

se aproximam da cobertura dos 100%, contribuindo decisivamente para os mesmos os municípios de 

Trofa e Santo Tirso com 13,6 - 146,6% e 10,9 - 121,6%, respectivamente, na valência Lar de idosos, e os 

mesmos com 12,7 - 241,1% e 8,4 - 158,3%, respectivamente, na valência de apoio domiciliário. 

                                                             
32 Dados Estatísticos da Segurança Social, Nuts III - ICCUS da Segurança Social. 
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O município do Porto em termos de apoio aos idosos apresenta, face aos valores nacionais, para centro 

de dia – 10,1 – 100%, os seguintes valores: indicador 11,05 para 108,8%; para lar de idosos, face aos 

valores nacionais – 8,96 – 100%, os valores 8,4 – 94,2%, bem como em termos de serviço de apoio 

domiciliário, face aos valores nacionais 5,3 – 100%, os valores de 5,1 – para 97,4%. Também a nível de 

apoio à infância, na valência - creches - tem um desempenho, face aos valores nacionais – 33,8 – 100%, 

de 49,7 para 147,5%. Espinho, nesta valência, apresenta taxas de 38,6 para 114,1% de cobertura. 

 

Para a EDV: 

 

Quadro 52. Municípios das NUTS III – EDV e dados nacionais em termos de cobertura e utilização pelas valências identificadas. 

Concelho Creche Centro de dia Lar Idosos Serviço Apoio 
Domiciliário 

Lar Residencial C. Actividades 
Ocupacionais 

Arouca 41,2 121,9% 0 0 9,2 103,0% 3,6 68,1% 0 0 0 0 

SM Feira 38,3 113,3% 10,6 105% 4,8 54,8% 5,2 98,1% 0 0 0 0 

O Azeméis 53,9 159,6% 9,7 95,9% 6,7 74,3% 5,3 100,5% 0 0 0 0 

SJ Madeira 57,1 169,0% 4,6 45% 6,8 76,0% 2,5 48,1% 0 0 0 0 

V. Cambra 38,6 114,0% 6,3 61,8% 7,8 87,0% 3 56,5% 0 0 0 0 

EDV 45,8 135,6% 6,2 62 7,06 79,0% 3,92 74,3%         

Port. Cont. 33,8 100% 10,1 100% 8,96 100% 5,3 100% 0,9 100% 19,2 100% 

 

 

As taxas de cobertura e de utilização ao nível de equipamentos, no âmbito da Carta Social, atinge nos 

municípios da EDV, em termos médios e absolutos, para a valência “creches” valores superiores aos de 

cobertura nacional – indicador 33,8 igual a 100% da cobertura nacional33;– indicador médio de EDV – 

45,8 de 135,6% de cobertura regional - EDV. 

 

Em termos de Centros de dia, o indicador nacional é de 10,1 para uma taxa de 100% de cobertura 

nacional; o indicador médio de EDV situa-se em – 6,24 para 62% de cobertura regional.  

A valência - Lar de Idosos, tem o indicador nacional de 8,96 igual a 100% da cobertura nacional; o 

indicador médio de EDV – 7,06 para 79% de cobertura regional; 

No serviço de apoio domiciliário o indicador nacional é de 5,3 para 100% de cobertura nacional; o 

indicador médio de EDV – 3,92 para 74,3% da cobertura regional. 

                                                             
33 Todos os valores referidos a cobertura nacional, correspondem apenas ao Continente. 
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4.5. SWOT 

 

Õ diagnóstico relativo às componentes humanas, englobando as áreas da educação, do desporto, da 

saúde e da inclusão social, evidencia questões que mostram uma repercussão nestas temáticas do 

enfraquecimento ocorrido nos últimos anos da competitividade económica da AMP. 

 

De facto, assiste-se a um processo de decréscimo das condições e dos padrões de qualidade de vida 

neste território, em que, apesar de melhorias que têm sido incrementadas nas questões infra-

estruturais e equipamentais, bem como medidas que procuram qualificar os níveis de serviço, a 

situação mostra resultados incipientes nos níveis de educação básica, da prática desportiva, da 

cobertura e acesso aos serviços de saúde, e respostas sociais desadequadas e desajustadas às 

realidades em mutação relativamente quer aos padrões demográficos, quer às dinâmicas territoriais. 

 

Na educação, persistem taxas de escolarização baixas, com um percurso escolar marcado por 

abandonos e saídas precoces do sistema de ensino, com fracos níveis de conclusão dos níveis de 

escolaridade básica, mantendo o afastamento relativamente à média europeia. 

 

A oferta de espaços e infra-estruturas equipamentais para a prática desportiva assistiu a um acréscimo 

significativo, mas tal esforço de investimento tem incidido especialmente na disponibilização de 

espaços formais de utilização condicionada, e numa concentração em termos da tipologia, 

prejudicando o fácil acesso à prática desportiva, e não permitindo a diversificação das modalidades. 

 

As alterações no sector da saúde têm trazido evidentes melhorias, permanecendo ainda alguns 

aspectos críticos, destacando-se os problemas de acessibilidade reduzida (em termos de distância-

tempo) e de valências médicas não cobertas em algumas áreas territoriais, acrescidas de algum 

desajustamento dos serviços a certos grupos específicos (especificamente os mais idosos), e a 

sobrecarga de serviços em espaços territoriais mais populosos. 

 

As dinâmicas económicas e sociais recentes, sobretudo as dificuldades sentidas pelo tecido produtivo 

regional, com o aumento do desemprego, a persistência de níveis de escolarização baixos, as mutações 

demográficas com desagregação da família tradicional e a tendência de envelhecimento, a presença 
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crescente de imigrantes em condições de vulnerabilidade, colocam as questões da inclusão social num 

plano de relevo nas questões de desenvolvimento da AMP. 

 

De um modo transversal a todas estas áreas, há a verificação de que a prestação e a presença 

equipamental dos vários serviços de encontra desajustada da realidade demográfica e territorial, com 

redes de serviços fragmentadas, valências insuficientes em áreas territoriais e concentração noutras, e 

respostas não contextualizadas com as necessidades locais. 

 

A persistência destas tendências ameaça de forma significativa o futuro da área metropolitana, com 

aumento das situações de vulnerabilidade e das dificuldades económico-financeiras, que se traduzem 

numa perda continua da competitividade e no empobrecimento deste território. 

 

 

Quadro 53. SWOT Componentes Humanas. 

Pontos Fracos Ameaças 

� Taxas de pré-escolarização baixas e díspares taxas 
específicas de escolarização; 

� Fragmentação da rede do 1º ciclo do ensino; 

� Abandono, saída antecipada e saída precoce, e baixas 
taxas de conclusão do 9º e do 12º ano; 

� Elevadas taxas de retenção no ensino básico; 

� Baixa qualificação da população activa; 

� Pulverização de equipamentos desportivos e 
desadequação à rede de necessidades locais; 

� Fraco funcionamento em rede entre os diferentes 
equipamentos e serviços de saúde; 

� Fixação de médicos e técnicos de saúde nas localidades e 
centros de maior densidade populacional; 

� Áreas que permanecem ainda relativamente isoladas na 
cobertura de serviços; 

� Aumento da população idosa, com mais de 65 anos e 
muito idosa, com mais de 85 anos; 

� Fraca sensibilidade para outros problemas e áreas de 
inclusão; 

� Desestruturação da rede de equipamentos de apoio social, 
e desadequação territorial; 

� Falta sistema de recolha de dados, municipal e 
supramunicipal, sobre os equipamentos instalados. 

� Perda de competitividade da Região 

� Falências e desemprego sobretudo da mão-de-obra menos 
qualificada 

� Risco de desvalorização de mobilidade social ascendente 
através da frequência dos sistemas de educação e 
formação existentes 

� Pobreza e exclusão social 

� Índices de dependência da população adulta elevados; 

� Reposta insuficiente em áreas de cuidados, para grupos 
de risco 

� Persistência de situações de vulnerabilidade e 
dificuldades económico - financeiras, para os grupos mais 
desfavorecidos de população; 

� Diferentes actores para as mesmas intervenções, gerando 
dificuldades em vencer a dimensão municipal das 
mesmas. 

� Possibilidade de abandono dos equipamentos que vão 
perdendo procura, ao longo do tempo, forçando a sua 
substituição por novos. 
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Quadro 54. SWOT Componentes Humanas. 

Pontos Fortes Oportunidades 

� Na última década registou-se melhoria contínua e 
generalizada nos principais indicadores de desempenho 
educativo; 

� AMP permite sinergias, racionalização, óptica de redes; 

� Aumento da oferta de infra-estruturas e equipamentos 
desportivos; 

� Tipologias de acções que permitem requalificação das 
unidades de urgência e emergência, unidades de cuidados 
primários e hospitalares; 

� Maior esclarecimento das populações no âmbito da 
medicina preventiva; 

� Melhoria das vias de comunicação e acessos, na 
generalidade dos municípios; 

� Existência de CLAS em todos os municípios. 

� Diversas vertentes de acção para o trabalho de inclusão e 
coesão social 

 

� Instituição de novo modelo de gestão no 1º ciclo do Ensino 
Básico (contratualização ME/Municípios); 

� Aumento das taxas de pré-escolarização e escolarização; 
Diminuição das taxas de retenção e do abandono precoce; 
Aumento das taxas de conclusão do ensino básico e 
secundário 

� Universalização do ensino secundário, via geral ou 
tecnológica e profissional 

� Valorização social e empresarial das qualificações 

� Possibilidade para mais e melhor entendimento nas 
estratégias comuns, entre municípios; 

� Gestão criteriosa de recursos que permita uma 
diversificação e ampliação, no sentido da 
complementaridade dos serviços a disponibilizar, numa 
maior relação de proximidade; 

� Escolhas selectivas de serviços a prestar, em função da 
relação de proximidade, com escala.  

 

 

 

Entretanto, a AMP denota um conjunto de pontos que importa valorizar, e que têm expressão positiva 

para alavancar estratégias de desenvolvimento. Especificamente às componentes humanas, como se 

disse, tem havido apesar das dificuldades, melhorias nestas áreas. O aumento das ofertas infra-

estruturais e equipamentais enuncia uma capacidade instalada importante que importa qualificar. 

 

As melhorias de desempenho educativo, o aumento da oferta de espaços desportivos, as operações que 

têm vindo a ser desenvolvidas na requalificação dos serviços de saúde, e o trabalho que vem sendo 

efectuado pelos organismos locais de acção social, demonstrando maior sensibilização da população 

para a resolução dos problemas, constituem pontos assinaláveis. 

 

Do ponto de vista da acção, importa dinamizar oportunidades para a AMP ao nível do desenvolvimento 

das componentes humanas, prosseguindo o investimento nas condições infra-estruturais e de 

equipamentos da educação, do desporto, da saúde e da acção social, numa perspectiva de actuação 

sinérgica e integrada, num reordenamento das suas redes específicas de serviços de proximidade. 

 

Mostra-se assim preponderante a prossecução de acções nestas quatro vertentes de actuação, 

apresentando-se de seguida contributos para a acção por área temática: 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 84 / 178 

� Educação 

Prosseguir o investimento nas condições infra-estruturais e de equipamentos da educação pré-

escolar e do ensino básico, procedendo ao reordenamento da rede educativa do ensino pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, apoiando o desenvolvimento de complementaridades 

educativas e pedagógicas, por forma a elevar as taxas de escolarização e de conclusão dos 

níveis de escolaridade garantindo uma maior qualificação e preparação da população jovem. 

 

� Desporto 

Proceder ao reordenamento metropolitano dos equipamentos, providenciando espaços segundo 

tipologias e necessidades específicas, integrando espaços de prática desportiva de espectáculo 

e de competição e alto rendimento desportivo com a rede de espaços desportivos de base e 

formativos, com ajustamento à realidade territorial e demográfica, e com diversificação da 

oferta em termos de modalidades desportivas e de prática desportiva informal. 

 

� Saúde 

Adequação da rede de prestação de cuidados de saúde, assegurando a cobertura territorial 

equitativa e a satisfação de necessidades em termos de valências, equacionando a necessidade 

de criação de diferentes unidades, nomeadamente de cuidados integrados de saúde, em termos 

de convalescença e internamentos de média duração e recuperação, de longa duração e 

manutenção e de cuidados paliativos. Assumir as unidades móveis de saúde e de cuidados de 

emergência médica, para chegar às populações mais distantes e de maior dispersão geográfica, 

e redimensionamento dos equipamentos disponíveis, à medida que a rede de serviços médicos 

é reordenada, para permitir acesso aos centros de emergência ou de urgência. 

 

� Acção Social 

Prosseguir a actuação, em sede de rede social, providenciando as respostas adequadas às 

comunidades, numa visão integradora da pobreza e da exclusão social, contribuindo para um 

planeamento integrado e de qualidade dos equipamentos, serviços e prestações, 

nomeadamente na cobertura das respostas sociais às necessidades da 3ª idade, da infância e da 

juventude, da prevenção e luta contra a toxicodependência, a marginalidade e a exclusão 

social, combate ao alcoolismo e acolhimento de crianças abandonadas e de imigrantes. 
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5 - Componentes Territoriais 
 

 

5.1. Sistema Urbano e Dinâmicas Territoriais 

 

5.1.1. Enquadramento 

 

As cidades são factores de produção e um dos mais fortes elementos de atractividade e inovação. São, 

no entanto, simultaneamente paradoxo de prosperidade e exclusão, com diferenciais internos de 

desenvolvimento, que evidenciam constrangimentos de dimensão territorial, nomeadamente: áreas 

degradadas ou em situação de desvitalidade; obsolescência do parque residencial; habitações 

devolutas, áreas de pobreza, marginalidade e exclusão, entre outros. 

 

À luz de uma configuração territorial que se pretende mais competitiva e inovativa, a que está 

indissociada a qualificação das pessoas, das actividades e dos territórios, a intervenção no sistema e 

tecido urbano constitui um desafio estratégico, desde logo porque coloca as intervenções físicas ao 

serviço de uma “visão mais integradora de transformação das cidades em espaços de coesão social, de 

competitividade económica e de qualidade ambiental”34. 

 

A promoção de operações no sistema e tecido urbanos, apresenta-se assim numa perspectiva integrada 

e sustentável do desenvolvimento das cidades, que possibilita responder, simultaneamente, ao 

desenvolvimento económico, social e cultural, particularmente no que diz respeito a aspectos como a 

luta contra a pobreza e o empobrecimento; a organização dos espaços urbanos em torno dos centros 

urbanos e dos bairros; a segurança; as relações inter-geracionais; o desenvolvimento do emprego; a 

integração e participação social; os transportes; e a melhoria da qualidade ambiental, da água e dos 

espaços verdes, da saúde ou da qualidade de vida. 

 

                                                             
34 POLIS XXI, 1. 
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Uma vez que a intervenção no sistema e tecido urbanos se desenvolvem como um conceito capaz de 

problematizar e articular tais diferentes dimensões do território, tem o devido acolhimento nos vários 

documentos orientadores europeus e nacionais, e neste sentido, tal assume-se como uma peça 

fundamental e contribuinte para o diagnóstico e para a estratégia da AMP. 

 

 

5.1.2. Diagnóstico 

 

5.1.2.1. Arco Metropolitano do Porto 

 

A Área Metropolitana do Porto constitui-se actualmente como um importante centro de uma região que 

influencia o grande Noroeste peninsular português e galego, com um universo de 7 milhões de pessoas, 

em que a aglomeração metropolitana representa 25% desse universo com cerca de 1,7 milhões de 

habitantes distribuídos pelos 16 municípios. 

 

Os documentos de referência, tais como o Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território 

(PNPOT), o NORTE 2015, e o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N), 

identificam a inserção da Área Metropolitana do Porto numa das três macroestruturas da Região Norte, 

nomeadamente no designado Arco Metropolitano do Norte. 

 

Trata-se de uma “região urbana”, com fortes densidades populacionais, empresariais e funcionais, a 

sentir intensos processos de transformação e que se manifesta como um território de fortes 

interacções. 

 

Na área central tem-se um núcleo urbano consolidado, com dinâmicas construtivas que denunciam os 

processos de densificação e transformação da cidade tradicional. Os processos sistemáticos de 

reabilitação são recentes e os estados de degradação física do património construído são preocupantes. 

È uma área em perda populacional, mas ainda com razoável expressão do sector terciário. Nos últimos 

anos, a crise da cidade central (perda populacional, diminuição de emprego e degradação física 

associou-se à crise do sector comercial. 
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Figura 14. Arco e Área Metropolitanas do Porto e Densidade Populacional por Lugar. 

Fonte: PROT-N. 

 

 

À volta deste núcleo central desenvolve-se uma primeira coroa em expansão: centralidades comerciais 

e novas oportunidades de emprego multiplicaram-se; o mercado imobiliário potenciou uma oferta 

residencial forte, diversificada e de densidades diferenciadas; as novas circulares viárias reproduziram-

se e alimentaram a dinâmica expansiva. O urbano espraiou-se, as relações funcionais multiplicaram-se 

e a peri-urbanização alastrou, construindo uma mancha urbana relativamente multifuncional e de 

densidade variada. 
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Figura 15. População residente (2001) e variação da população residente (entre 1991 e 2001), por área urbana. 

Fonte: PROT-Norte. 

 

 

Coalescente a esta coroa desenvolve-se uma extensa mancha difusa urbano-industrial. O modelo de 

povoamento é disperso, as dinâmicas populacionais e construtivas são muito significativas e a 

morfologia urbana é fragmentada. Neste território evidencia-se ainda um perfil de actividades 

industriais, onde a logística, o comércio e os serviços estão a alastrar e onde as interacções entre o 

urbano e o rural são difíceis de decifrar. Uma população relativamente jovem e uma estrutura familiar 

comparativamente mais alargada marcam o perfil residencial desta área. 

 

Aqui, a população e os produtores agrícolas diminuíram fortemente nas últimas décadas, mas a 

pluriactividade e o pluri-rendimento continuam a marcar. A paisagem agro-florestal também é muito 

diversificada: áreas de policultura, prados temporários, culturas forrageiras e matas e florestas 

conjugam-se com um espaço construído difuso e em relativa expansão. 

 

Em síntese, esta região urbana possui um sistema urbano policêntrico, com o Porto a mostrar 

dificuldades em manter a sua centralidade, partilhando-a com outras centralidades metropolitanas e 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 89 / 178 

regionais. A análise das redes demonstra a fluidez da malha, a centralidade repartida entre os centros 

tradicionais e as novas centralidades de comércio e serviços, o que significa que é fundamental afirmar 

e aprofundar uma metrópole policêntrica ou, como refere Jordi Borja, “uma cidade de cidades”. 

 

 

5.1.2.2. Degradação das Áreas Centrais 

 

A degradação do património construído e o declínio da qualidade ambiental urbana afecta, com maior 

ou menor intensidade, as áreas centrais de algumas cidades, onde se inclui a cidade histórica, e de 

outros centros urbanos. Este estado de degradação e de abandono deve-se à evolução dos estilos de 

vida que deram preferência aos alojamentos novos, em construções em altura ou em casas 

unifamiliares com pequeno jardim, nas áreas peri-urbanas, com menor custo e menores 

constrangimentos burocráticos e controlo urbanístico nos espaços periféricos. 

 

Por outro lado, a mobilidade que o transporte individual proporciona nos movimentos pendulares ou 

nas deslocações em geral arrasta também a residência para as periferias. Isto é o reflexo de uma 

política urbana que não privilegia o património e não incentiva a manutenção e a reabilitação do 

parque construído. Acresce que, a política de arrendamento ao ter limitado durante largos anos as 

rendas, aniquilou o mercado de arrendamento, contribuindo para a degradação do património 

edificado. 

 

Intervir na cidade histórica degradada é, simultaneamente, afirmar um direito à cidade, a um contexto 

urbano significante, com visibilidade, centralidade e monumentalidade. Trata-se de dialogar com o 

passado, não deixando de construir a cidade do futuro e melhorando a imagem da cidade existente. É 

fundamental assumir a importância da paisagem urbana, o que quer dizer, centrar a atenção no valor 

qualitativo das imagens que a cidade proporciona. A capacidade iconográfica de uma cidade sustenta-

se em grande parte no seu edificado, ou seja no aspecto exterior dos mesmos, nos espaços públicos, 

enfim na morfologia urbana do conjunto, ou seja, na composição urbana. 

 

Na Área Metropolitana do Porto alguns processos de regeneração urbana tiveram grande expressão nos 

últimos anos, sendo de realçar a visibilidade e a qualidade de alguns projectos e, num outro sentido, a 

dimensão do problema que continua a expressar-se no centro da cidade do Porto e de Gaia. Mais 

recentemente, as Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU’s) trouxeram uma nova força estratégica à 
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regeneração urbana dos centros antigos das cidades, incentivando as parcerias público-privado, 

procurando agilizar os processos de licenciamentos, aproximando as tipologias a edificar com lógicas de 

atracção de novos residentes ou funções e optando por projectos com novas morfologias integradas na 

cidade, seguindo parâmetros de exigência e qualidade. 

 

 

5.1.2.3. O Caso Específico da Baixa e do Centro Histórico do Porto e de Gaia 

 

O centro desta Área Metropolitana desenvolve-se, sem margem para dúvidas, em torno do Rio Douro, e 

na união das suas margens, na interligação das áreas históricas do Porto e de Gaia, que foram desde 

sempre um importante pólo aglutinador de actividades, de ponto de encontro de gentes, de negócios e 

produtos, espaço de comércio e cultura, e que consubstanciam a imagem de marca de toda a região, 

quer do ponto de vista da sua tradição e valor patrimonial, quer do seu capital de prestígio e afirmação 

nacional e internacional. 

 

No entanto, nos últimos anos, os parâmetros de desenvolvimento destas áreas têm vindo a apresentar 

tendências negativas, traduzidas no seu despovoamento, no envelhecimento da população residente, 

na perda de actividades socioeconómicas, na degradação do parque edificado e do espaço público, e no 

aumento das situações de declínio social, de pobreza, e de actividades marginais. 

 

De facto o panorama nestas áreas centrais e históricas de Porto e Gaia é reconhecidamente desolador a 

vários níveis. Do ponto de vista do edificado, verifica-se uma degradação do seu parque, que de entre 

os seus perto de 19 000 edifícios, cerca de 30% são anteriores a 1919, e outros tantos 30% são 

anteriores a 1945. Tal facto, é revelador do seu estado de conservação, dos quais mais de 10 000 

alojamentos, num universo de cerca de 50 000, se encontram devolutos. 

 

Do ponto de vista populacional, estas áreas evidenciam enormes factores de regressão, com uma perda 

de 50% da população em 40 anos, e uma perda de 50 000 habitantes em 20 anos. Complementarmente 

o índice de envelhecimento avançou vertiginosamente, comparativamente com os valores verificados 

no âmbito metropolitano, apresentando um índice de 2,3 contra apenas 0,7 na AMP. 

 

Em termos sociais, assiste-se a uma população com baixos níveis de escolarização e formação, e que 

evidenciam uma dificuldade no mercado de emprego, com uma taxa de desemprego em torno dos 10%, 
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bem superiores às médias da AMP e nacionais, que acarretam situações precárias em termos de 

rendimento e sustentabilidade social. 

 

Em complemento, a elevada taxa de população idosa, conduz a uma situação caracterizada por uma 

forte percentagem de reformados e pensionistas, com fraca capacidade financeira e económica, sendo 

arrendatários com rendas muito baixas, e que não permitem quer gerar valor aos proprietários, quer o 

tratamento e conservação do edificado, provocando o declínio da paisagem urbana. 

 

As condições infra-estruturais e de equipamentos são também muito fracas e com grandes debilidades, 

que em muitos casos revelam inadaptações às necessidades da vida e habitabilidade contemporâneas, 

sendo as questões de falta de estacionamento, quer no interior do edificado, quer na via pública, e as 

dificuldades de circulação das mais vincadas. 

 

Estas áreas são ainda caracterizadas por níveis de poluição atmosférica elevados, e por uma rede de 

abastecimento de água e de saneamento envelhecidas e desajustadas, e por uma escassa rede de gás 

natural. Os próprios equipamentos sociais são insuficientes e pouco qualificados. O espaço público 

encontra-se degradado e descuidado, cuja limpeza das ruas é claramente insatisfatória. 

 

Por todas estas verificações, é manifestamente reconhecido que estas áreas se encontram numa perda 

acentuada de sinais de vitalidade, que levam a uma espiral de declínio disseminado, e com uma 

população sem capacidade económica e investidores sem confiança. 

 

Em suma, estas fragilidades que têm vindo a ser referidas, geram um conjunto de ameaças que podem 

ser devastadoras para o panorama de desenvolvimento das cidades do Porto e Gaia, e por influência, 

extensíveis a todos os municípios da AMP, com repercussão a vários níveis, contribuindo para o 

desprestígio e afectando a competitividade metropolitana em múltiplos domínios, como o comércio, o 

turismo, a mobilidade, a qualidade de vida, a preservação do património e da identidade cultural, e da 

coesão social. 

 

Para uma Área Metropolitana que prossegue objectivos de desenvolvimento tais como os traçados para 

a AMP, esta situação da sua área central, faz com que a reabilitação urbana das áreas centrais de Porto 

e Gaia não seja um problema apenas dessas cidades, mas sim de todos os seus municípios integrantes 

em sede da Área Metropolitana do Porto. 
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Ou seja, ter uma área central em declínio profundo afecta sobremaneira de forma disseminada a 

região envolvente. Do ponto de vista inverso, pode-se afirmar que o que há de diferente e valioso na 

região passa necessariamente por esta área central de Porto/Gaia, que ao promover-se, promove 

também esta rede de cumplicidades municipais e metropolitanas a que se liga. 

 

Desta forma, é necessário também valorizar os excepcionais pontos fortes que estas áreas possuem, e 

que, apesar deste declínio, ainda detém um capital de prestígio considerável que importa aproveitar 

como motores para a regeneração habitacional, comercial e social. 

 

Desde logo, detém ainda uma força brutal que preserva do passado e que contém vantagens para o 

futuro, tratando-se de uma área de singular e elevado valor paisagístico, cultural e patrimonial, no 

centro da AMP, e cuja parte foi classificada enquanto Património da Humanidade. Apresenta um 

carácter extraordinário no seu enquadramento paisagístico único sobre o estuário do Douro, numa 

ligação de excelência com a ‘urbe’, o rio e o mar, e entre as suas margens, complementado com o seu 

atravessamento através da Ponte D. Luís, também ela um marco patrimonial importante. 

 

Esta área é também caracterizada pela forte presença de um conjunto assinalável de grandes centros 

culturais, de lojas de prestígio e valor patrimonial, e de imóveis de excelente qualidade arquitectónica 

e artística. 

 

Por todos estes factores, as áreas históricas do Porto e Gaia apresentam potenciais muito elevados, e 

que à partida, permitem uma oportunidade para concretizar projectos de referência de revitalização 

urbana, quer a nível nacional, quer a nível internacional, com o desenvolvimento de um sector 

inovador ligado à recuperação do património, desde a investigação de novos materiais, técnicas e 

outras, até à sua aplicação, desde o tecido universitário ao desenvolvimento de novas oportunidades de 

negócio em torno da recuperação do património, de técnicas de sustentabilidade e de eficiência 

energética. 

 

Na sequência, tal intervenção, de uma forma integrada, poderá contribuir decisivamente para o 

aumento do potencial turístico desta área, e por alastramento e influência, da região metropolitana, 

para a criação e geração de valor, para o retorno das pessoas, actividades e empresas às áreas centrais 

e históricas, permitindo o reforço do prestígio desta área central e da AMP, e da afirmação nacional e 

internacional. 
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5.1.2.4. Estruturação da Coroa Metropolitana 

 

O desenvolvimento da densificação vertical, com loteamentos de grande dimensão, morfologicamente 

constituídos por grandes cubos ou paralelogramos, com fachadas homogeneizadas proliferaram pelo 

meio dos campos, subúrbios e margens da cidade consolidada, com ritmos, localizações e desenhos 

diversificados e fragmentados. Construiu-se uma outra cidade, fortemente perdedora de solo, de infra-

estruturas e de recursos naturais, pouco atenta aos espaços públicos e algumas vezes deficitária de 

equipamentos e serviços. Criou-se uma espécie de dualidade entre a cidade “histórica” e uma periferia 

urbana fragmentada, descontínua, com défices infra-estruturais e ambientais (saneamento, vias e 

telecomunicações) e muito mal servida de equipamentos e de transporte colectivo. 

 

A Área Metropolitana do Porto tem de procurar “fazer cidade sobre a cidade” e enaltecer o direito à 

cidade. Isto significa apostar na estruturação urbana, na valorização do espaço público e na promoção 

de uma morfologia urbana consolidada e cuidada. As frentes de mar e as margens ribeirinhas, e a 

oferta de serviços e comércio, cultura e lazer devem mostrar-se integradores para o espaço 

metropolitano e atractivos para o exterior. A força de uma centralidade metropolitana está na sua 

capacidade de criar “diferença”, fugir à normalidade da oferta e ser capaz de produzir uma estrutura 

metropolitana que valorize a atractividade, a diversidade, a inovação e a cidadania, num espaço 

policêntrico onde urge construir a referida “cidade das cidades”. 

 

 

5.1.2.5. Os espaços marginalizados da cidade 

 

O programa de habitação social que os municípios implementaram nos últimos vinte anos mostrou-se 

claramente insuficiente e desadaptado das reais necessidades. Políticas de realojamentos e de 

reinserção social, programas de luta contra a pobreza, apoios através do rendimento mínimo garantido, 

entre muitos outros programas de iniciativa central ou comunitária deram contributos importantes mas 

mostraram-se insuficientes para travar os intensos processos de polarização social. 

 

Um grande número de famílias passaram das barracas para as grandes concentrações de bairros sociais, 

procurando-se, desta forma, resolver um problema essencial e básico das populações, o direito à 

habitação. Mas como não se construiu “cidade, urbanidade e cidadania”, hoje procura-se resolver 
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problemas de degradação habitacional e urbana, insegurança, criminalidade, toxicodependência e 

desemprego. O cidadão é aquele que se apropria da cidade e os territórios marginalizados são todos 

aqueles que não são apropriados ou são estigmatizados pelos habitantes ou usuários da cidade. 

Valorizar urbanisticamente os espaços marginalizados da cidade é “fazer cidade” e contribuir para a 

cidadania.  

 

 

5.1.2.6. Reforço do policentrismo 

 

Os desafios que se colocam em termos de planeamento e ordenamento do território, enquadram-se 

numa estratégia de valorização da Área Metropolitana do Porto enquanto espaço cultural, social e 

económico de afirmação. Isto significa que, é fundamental afirmar e reconstruir um sistema urbano 

policêntrico, uma “região de cidades”: cidades multimunicipais, com diferentes centralidades, em que 

o espaço público e as centralidades de comércio, serviços e lazer funcionam, física e simbolicamente, 

como nós articuladores do tecido urbano e regional e transmitem coesão às áreas de densidades 

diferenciadas. Um espaço fortemente urbanizado não é necessariamente cidade ou urbano, enquanto 

que um espaço geográfico pouco povoado e sem cidades só mitigadamente pode ser um território. 

Um território ordenado necessita de cidades, de espaços urbanos, lugares com capacidade 

centralizadora e integradora, com funcionalidades polivalentes, contribuindo para a construção de 

tecidos urbanos heterogéneos, socialmente integrados e funcionalmente activos. Na Área Metropolitana 

do Porto proliferaram nos últimos anos novas centralidades, pseudo-centralidades, mono ou multi-

funcionais. Por outro lado, nos espaços menos povoados, as cidades nem sempre oferecem a qualidade 

de serviços e de urbanidade a que todos têm direito. Finalmente, nos espaços de interacção urbano-

rural verifica-se, claramente, a ausência de “cidade”. 
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5.2. Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

 

5.2.1. Enquadramento 

 

Num contexto de crescente afirmação do paradigma do Desenvolvimento Sustentável, é por todos 

assumido que a reflexão sobre o modelo de desenvolvimento de um espaço metropolitano deve 

considerar a melhor repartição das actividades e das pessoas no território, bem como uma maior e 

melhor preservação dos recursos, de forma a promover uma competitividade efectiva e sustentável. 

 

Contudo, o território não é apenas um conjunto de lugares mas, também, o conjunto de fluxos que 

ligam esses lugares. A mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e consequência do 

desenvolvimento, da expansão urbana e da distribuição espacial das actividades. 

 

A mobilidade das populações, nomeadamente aquela que se apresenta na forma de fluxos diários, 

fomenta as relações entre espaços com diferentes especializações funcionais. Esta ligação é, por vezes, 

problemática, resultado do afastamento espacial e, ou, temporal o que, na prática, se traduz em 

maiores custos económicos e na menor qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Por outro lado, a infra-estrutura viária continua a ser um factor determinante do planeamento físico e 

territorial, sendo grande o investimento público a ela associado e a pressão exercida pelo crescimento 

da frota de veículos privados. 

 

Daí a importância de estudar este tema no território da Área Metropolitana do Porto, tendo em conta o 

valor estratégico que a mobilidade assume nas transformações socioeconómicas e físicas do território e 

nos reflexos que tem no bem estar das populações, constituindo, por isso, uma informação relevante 

que nenhuma reflexão sobre a prestação de serviços colectivos, num determinado âmbito territorial, 

pode ignorar quando pretende delinear estratégias fundamentadas. 

 

Esta reflexão deverá permitir a identificação das prioridades e objectivos a atingir no período 2007-

2013, identificando os investimentos em infra-estruturas e serviços de âmbito metropolitano e 

municipal e o modelo que melhor garanta a efectiva implementação no terreno. 
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Para este estudo existem diversos referenciais, de diversas escalas (nacionais, regionais e sub-

regionais). Destes referenciais destacam-se, pela sua maior adequação aos objectivos deste estudo: 

� Mobilidade Casa – Trabalho da População Empregada Residente na Área Metropolitana do 

Porto, INE 2000 

� Estudos Complementares de Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional - 

Acessibilidades, Mobilidade e Logística, integrados no Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Norte – PROT-Norte 

� Norte 2015, 

� Plano Rodoviário Nacional, 

� Plano Ferroviário Nacional,  

� QREN, 

� Portugal Logístico, entre outros. 

 

 

5.2.2. Diagnóstico 

 

A ausência de uma política nacional de desenvolvimento urbano integrado, trouxe consequências 

dramáticas para a mobilidade urbana, à escala nacional, que se reflecte nos seguintes problemas: 

� Perda de competitividade das cidades: aumento dos custos de investimentos, redução de 

produtividade e perda de eficiência; 

� Poluição ambiental: Os congestionamentos das áreas metropolitanas, representam milhares de 

horas gastas por ano pelos utilizadores do transporte colectivo e muitos milhares de litros de 

combustível por ano, gastos além do que seria necessário e uma poluição atmosférica de 20 mil 

toneladas de monóxido de carbono e 4 mil toneladas de hidrocarbonetos.  

� Exclusão social: muitas de pessoas não têm acesso ao serviço de transporte público, tendo 

reduzida sua mobilidade e por consequência estão impossibilitados de usufruir dos outros 

serviços essenciais como saúde e educação, e das possibilidades de trabalho, lazer e 

participação social.  

� Sinistralidade: milhares de mortes e feridos em cada ano.  

� Congestionamentos: automóvel ocupa 90% do espaço viário, para transportar 20% das pessoas. 
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A AMP não tem sido imune a estes problemas. A sua estrutura urbana, essencialmente polinucleada, de 

matriz muito diversificada, com cidades que distam alguns quilómetros do centro do Porto, ajuda a 

compreender a situação: 

� As três cidades centrais responsáveis pelo maior contínuo urbano – Porto, Gaia e Matosinhos – 

são as responsáveis por cerca de 35% da população residente e apresentam densidades 4 a 5 

vezes mais elevadas do que a média metropolitana. 

� Neste núcleo mais denso, tem-se verificado um aumento crescente do congestionamento, 

demorando as soluções bem estruturadas do lado dos transportes públicos, em parte também 

devido à dispersão territorial da nova urbanização a par da desertificação habitacional nos 

centros das cidades. 

� As zonas litorais apresentam melhores acessibilidades e melhor rede viária favorecendo o 

Transporte Individual, mas também maior frequência de Transportes Colectivos, quer de 

operação local , quer de atravessamento. 

� Nas zonas mais interiores os baixos níveis de procura não permitem o estabelecimento de 

transportes com o mínimo de eficiência económica, criando-se um ciclo vicioso de recurso ao 

Transporte Individual que impede o crescimento da procura do Transporte Colectivo. 

� A estrutura viária ainda obriga a que grande parte do tráfego Norte-Sul cruze a Área 

Metropolitana de Porto. 

� Elevada taxa de motorização que se observa em todos os concelhos. 

 

 

5.2.2.1. Infra-estruturas 

 

A competitividade de uma área metropolitana está muito dependente, do grau de eficácia e de 

eficiência do seu sistema de transportes. 

 

Um sistema de transportes em primeiro lugar tem que ser eficaz; isto é, deve garantir a acessibilidade 

da generalidade da população aos centros de actividade relevantes. Em segundo lugar, deve ser 

eficiente; ou seja, garantir a acessibilidade ao menor custo possível. Só garantindo as duas primeiras 

premissas, é que consegue o objectivo de ser sustentável, do ponto de vista económico, energético, ou 

ambiental. 
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Do ponto de vista funcional, uma zona metropolitana deve, em primeiro lugar, cumprir funções de 

articulação do seu hinterland com o exterior. Esta função é especialmente relevante no caso da AMP, 

por estar inserida na região peninsular cuja economia mais dependente se encontra das exportações. 

 

Neste domínio os equipamentos de que AMP dispõe, e os serviços por eles fornecidos, são 

relativamente adequados em escala e funcionalidade: 

• O Aeroporto Sá Carneiro, tem um leque de ligações razoável, está bem localizado, e concluiu 

recentemente um programa de modernização, que permite oferecer bons níveis de serviços, 

em especial após a sua imprescindível inserção no sistema de alta velocidade ferroviário do 

litoral atlântico da Península; 

• O sistema portuário atinge uma escala muito elevada, por força da dimensão e características 

de especialização industrial do seu hinterland, não tendo, no entanto, sido até hoje 

aproveitada esta estrutura para a entrada de passageiros, nomeadamente de cruzeiros, 

mercado em grande expansão internacional; 

• Ligação rodoviária de boa qualidade e acessibilidade, faltando concluir a transformação do IP4 

em Auto-estrada para que a rede fundamental esteja concluída; 

• Ligação ferroviária internacional claramente incipiente. De referir a este propósito que por 

exemplo a actual ligação Porto-Vigo, é feita a 59 km/h, com 2 comboios / dia e transportando 

apenas 34.000 pessoas/ano. 

 

Dada a situação de perificidade geográfica do Porto face aos seus mercados preferenciais, é essencial 

garantir um reforço das ligações da AMP com o seu exterior, procurando-se em simultâneo uma 

contínua diminuição dos custos de funcionamento destas infra-estruturas, por via de ganhos de 

eficiência, que neste caso são muito mais determinantes que noutros contextos geográficos. 

 

No que se refere à conectividade intra-metropolitana, de destacar que durante os últimos dez anos 

foram realizados grandes investimentos no sector das infra-estruturas rodoviárias, os quais 

transformaram por completo a estrutura da rede viária da área metropolitana do Porto. Esse 

investimento envolveu o estado central, as autarquias e até o investimento privado se pensarmos na 

extensa rede associada à nova urbanização ou em intervenções de vulto associadas a empreendimentos 

comerciais. 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 99 / 178 

Este incremento tem servido de suporte ao desenvolvimento de uma mobilidade de pessoas e 

mercadorias que assenta maioritariamente no transporte rodoviário privado; ora, o aumento dos 

índices de motorização (e de utilização do automóvel) para níveis europeus de topo, e que decorre 

fundamentalmente da melhoria do nível de vida nas últimas décadas, tem originado um crescimento 

notório dos níveis de congestionamento urbano, com reflexos na perda de algum do recente ganho nos 

tempos de deslocação interurbana. A malha rodoviária actualmente existente na AMP é a seguinte: 

 

 
Figura 16. Malha rodoviária actualmente existente na AMP. 
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Em face destes investimentos, é esta hoje a situação da avaliação da acessibilidade directa das sedes 

de concelho à rede fundamental: 

 

Quadro 55. Situação da avaliação da acessibilidade directa das sedes de concelho à rede fundamental. 

 

 

 

 

Consequentemente, são estas as Distâncias/Tempo das sedes de Concelho aos Itinerários Principais e 

Complementares previstos no PRN’2000: 
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Quadro 56. Distâncias / tempo das sedes de concelho aos Itinerários Principais e Complementares previsto no PRN’2000. 

 
 

 

No caso da ferrovia, tanto para passageiros, como para mercadorias, o panorama é completamente 

diferente, apresentando o centro da AMP uma muito reduzida área de influência. 

 

Quadro 57. Panorama da ferrovia na AMP. 

 

 

 

 

 

Conhecido o papel que a ferrovia terá na Europa, este sector irá desempenhar um papel central, na 

estruturação ou não do espaço envolvente do Porto, tornando, ou não, efectivo o grande potencial 

demográfico e económico que a fachada atlântica da Península tem. 

 

É essencial, não só para a AMP, o País, mas também para a Península, que o projecto ferroviário que 

irá marcar o território por todo o século XXI, estruture todo o litoral atlântico da Corunha a Setúbal. 
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Sobre a ferrovia, a AMP poderá avaliar o impacto de dois modos de transporte que são já um sucesso: o 

Metro do Porto, e o novo serviço dos comboios urbanos. A expansão destes dois modernos modos de 

transporte, para outras áreas da AMP, ou a forma de evolução do sistema de transportes no chamado 

Grande Porto, deve ser analisada, tendo mais uma vez em atenção o seu impacto na mobilidade como 

factor de competitividade e de coesão territorial. 

 

Quadro 58. Ferrovia ligeira e ultra-ligeira na AMP. 

 
 

 

5.2.2.2. Transportes Públicos 

 

Na Área Metropolitana do Porto, em 2001, apenas 28% dos residentes utilizavam o transporte colectivo 

nas deslocações pendulares, quando em 1991 a quota de mercado era de 42%, tendo a quota do 

automóvel aumentado nesses dez anos de 31% para 52%. Esta situação contribui para a existência de 

um gap de financiamento do sistema de transportes que atinge cerca de 60 milhões na AMP, já 

contando com as indemnizações compensatórias atribuídas aos operadores. 

 

O subaproveitamento do sistema de transportes públicos tem, a montante, a utilização abusiva do 

automóvel. Esta tendência coloca a região numa situação complexa, quer do ponto de vista energético, 

agravada com escalada de preços dos combustíveis, quer do ponto de vista do cumprimento dos 

compromissos de Quioto. 
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Estima-se que, em 2005, a circulação em transporte individual tenha sido responsável por mais de 

metade do consumo energético e das emissões de GEE do sector dos transportes; Mais de 60% destes 

valores foram referentes a deslocações urbanas e suburbanas. 

 

Esta situação tem várias explicações. Desde logo, o modelo de desenvolvimento do território, que tem 

conduzido ao esvaziamento dos centros das cidades e à dispersão dos locais de residência cada vez 

mais distantes dos locais de trabalho, estudo e lazer. 

 

Por outro lado, a actual organização administrativa do sector dos transportes metropolitanos 

compreende a intervenção de uma série de entidades cujas atribuições e competências, por um lado, 

não estão devidamente articuladas e, por outro, evidenciam casos de sobreposição. 

 

Esta situação não tem permitido a implementação de políticas de mobilidade devidamente 

coordenadas, designadamente envolvendo a gestão da via pública e o estacionamento, favorecendo o 

transporte colectivo e dissuadindo o uso do transporte individual. 

 

Por último, importa sublinhar que também existem factores intrínsecos ao próprio sistema de 

transportes, que têm contribuído para a diminuição da quota de mercado do transporte  

 

O transporte público e os modos não motorizados e sua prioridade no espaço urbano, deve ser encarada 

como elemento fundamental de inclusão social, preservação ambiental, desenvolvimento económico e 

geração de emprego e renda. Isto significa que a curto prazo, tal como é prática corrente em todos os 

países europeus, a AMP será chamada a definir o que deve ser entendido como serviço público de 

transportes, em articulação com o que se entende por rede de transportes públicos, e como regular o 

sistema e a financiar pelo menos parcialmente o sistema de transportes. 

 

A oferta de transportes públicos na AMP é sobretudo rodoviária, pese embora o surgimento recente de 

reais alternativas. O Metro do Porto criou uma opção na sua área de influência e a CP modernizou 

também recentemente a operação no Grande Porto, melhorando o serviço ao cliente. No entanto, os 

valores de passageiros do transporte ferroviário são ainda muito reduzidos (Metro do Porto 18,5 milhões 

em 2005, CP Porto 15,7 milhões em 2004) comparados com o modo rodoviário (STCP 210 milhões em 

2005). 
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O transporte público rodoviário assenta sobretudo em carreiras de carácter interurbano operadas por 

empresas que obtêm licenças junto da autoridade nacional de transportes (DGTTF/SET). A aplicação do 

RTA (Regulamento do Transporte Automóvel – Decreto 37272 de 31 de Dezembro de 1948) não conduziu 

à organização de um serviço em rede articulando a oferta dos diversos operadores do serviço de 

transporte público. 

 

Com o objectivo de promover a implementação da intermodalidade nos transportes públicos da Área 

Metropolitana do Porto foi constituído em 20 de Dezembro de 2002 pela Metro do Porto, SA, pela 

Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA e pela empresa Caminhos de Ferro Portugueses, EP 

um Agrupamento Complementar de Empresas com a denominação de Transportes Intermodais do Porto, 

ACE (TIP). 

 

O TIP tem como objectivo implementar um sistema de bilhética e tarifário comum aos operadores de 

transporte público que desejem aderir ao projecto e a definição do modelo de repartição das receitas 

obtidas. O Andante conta actualmente com os seguintes aderentes: STCP, Metro do Porto, CP Porto, 

Empresa de Transportes Gondomarense, Lda. (2), Valpibus (2), Resende (2), Maia Transportes (1) e J. 

Espírito Santo & Irmãos, Lda. (1). 

 

 

5.2.2.3. Acessibilidades 

 

Como já foi referido, um dos aspectos fundamentais na caracterização da mobilidade no seio da área 

metropolitana do Porto é o da aferição da acessibilidade, neste caso expressa em termos de distância-

tempo, aos principais centros urbanos da região. 

 

No âmbito do presente estudo, os resultados a que chegámos, e que foram obtidos quer pelo confronto 

de indicadores gerais, quer com base nas matrizes de origem e destino das viagens, permitem que 

deles se extraiam todo um conjunto de conclusões, que passaremos a referir de uma forma 

sistematizada: 

� No período intercensitário 2991-2001 a AMP, em termos líquidos, permaneceu um espaço de 

recepção de movimentos de trabalhadores e estudantes (com 15 ou mais anos) provenientes de 

outras regiões do país. 
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� Paralelamente reforçou-se, no seu interior, a importância dos movimentos interconcelhios, mas 

os movimentos intraconcelhios, apesar de terem diminuído, continuaram predominantes; 

� As deslocações efectuadas no interior do concelho de residência representam 70% do total de 

movimentos, cujo peso se acentua nos concelhos com localização mais excêntrica e de 

características mais rurais, como seja o da Póvoa de Varzim e é mínimo nos concelhos de 

Gondomar, Valongo e Vila Nova de Gaia; 

� Porto, Póvoa do Varzim, Santa Maria da Feira e Santo Tirso são os concelhos onde esses valores 

são mais significativos, > 70%. 

� Valongo e Gondomar registam os menores valores das deslocações intra concelhias, <50%.  

� Quanto aos movimentos interconcelhios sobressaem algumas assimetrias em termos de emissão 

e recepção de fluxos, sendo a totalidade dos concelhos da Área Metropolitana do Porto 

emissores relativamente ao concelho do Porto, destacando-se, pela intensidade dos fluxos, os 

concelhos contíguos à cidade do Porto. 

� Em 1991 como em 2001, apenas o concelho do Porto era receptor líquido de movimentos casa-

trabalho e casa-escola, apresentando-se, assim, a AMP como um espaço onde parecia existir 

uma lógica monocêntrica de polarização de movimentos interconcelhios, constituindo aquele 

concelho o destino mais significativo para os residentes noutros concelhos. 

� Contudo, se se considerar apenas os movimentos de activos empregados, constata-se que o 

concelho da Maia era também receptor líquido. 

� Foram, assim, identificados dois pólos de emprego (Porto e Maia) e um pólo de estudo (Porto); 

� Sobressai, ainda, a existência de importantes fluxos entre os concelhos da primeira “coroa” 

periférica, cuja densidade construtiva tende a aumentar, mas que, são, também, pólos de 

emprego, relativamente terciarizados. 

� Dos 30% de viagens para fora do concelho de origem o Porto é o principal destino (15%) 

seguindo-se a Maia (3,8%), Matosinhos (3,6%) e Gaia (2,5%). 

� Os concelhos de Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde não tinham o Porto como principal 

destino das suas deslocações, revelando uma fraca integração na AMP; 

� Os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar e Valongo revelam uma função, 

predominantemente habitacional; 

� A grande parcela das viagens casa-trabalho em todos os concelhos da AMP, em sincronia com a 

tendência internacional, realizou-se de automóvel, observando-se, contudo, variações 

espaciais que se prendem com a amplitude dos movimentos dominantes e do grau de 

urbanização. O seu uso é maximizado pelos homens e, destes, pelos quadros; 
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� O segundo modo mais usado nos concelhos mais urbanos foi o transporte público rodoviário e o 

comboio, dependendo o seu peso de especificidades locais respeitantes à distância dos 

percursos, às redes e sistemas de transportes disponíveis e às condições socioeconómicas; 

� A análise dos dados confirma, ainda, os aspectos mais genéricos do conhecimento empírico dos 

que vivem a realidade dos acessos, entre as 8 e as 9 horas da manhã, ”em hora de ponta”, na 

envolvente da cidade-centro: há uma grande concentração de movimentos, neste espaço 

temporal, sendo essa concentração ligeiramente mais tardia na cidade do Porto. Já, no 

intervalo da chamada “ hora de almoço”, entre as 12 e as 14 horas, a concentração, muito 

menor, indicia que o distanciamento do local de trabalho introduz modificações nas práticas 

alimentares, já que é elevado o número de trabalhadores que estão a perder o hábito de 

almoçar em casa; 

� Quanto à duração média das viagens dos residentes, para os dois sexos, na AMP rondava os 26 

minutos. Esta duração é, porém, desigual consoante os concelhos de trabalho e de residência, 

o nível de escolaridade e o modo de transporte; 

� Eram as populações residentes em Gondomar e as que exerciam a sua actividade no Porto as 

mais penalizadas relativamente ao tempo de deslocação. Já os residentes e os que exerciam a 

sua actividade na Póvoa de Varzim eram os que despendiam menos tempo; 

� São, ainda, os modos de transporte com maior expressão nos meios fortemente urbanos que 

revelavam tempos de percursos superiores como é o caso do modo combinado “automóvel e 

transporte público rodoviário”, nas viagens no interior da AMP e do comboio quando o destino 

era o exterior; 

� São, pelo contrário, as viagens a pé e bicicleta com maior expressão nos meios rurais, que 

estão relacionados com tempos de percurso inferiores; 

� Acresce que a duração média das viagens aumenta ligeiramente com o nível de escolaridade. 

� As principais motivações da mobilidade são as deslocações casa-trabalho nos dias úteis e o 

lazer/recreio ao fim-de-semana. 

� Identificam-se três períodos de maior tráfego: entre as 7h e as 9h, entre as 12h e as 14h e 

entre as 18h e as 19h. 

� As maiores interacções ocorreram essencialmente entre o concelho central da AMP e os 

concelhos da primeira coroa periférica, (sobretudo na direcção da cidade do Porto) revelando 

os concelhos periféricos (Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde) uma maior autonomia em 

relação ao centro; 
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� Os dados evidenciam ainda que, em 1991, como em 2001, a área de influência da AMP 

ultrapassava as fronteiras. administrativas estendendo-se, sobretudo, a concelhos localizados a 

leste, com particular destaque para os de Paredes e Penafiel; 

� Entre 1991 e 2001, as relações de dependência laboral entre os diversos concelhos da AMP não 

sofreram alterações estruturais. A proximidade espacial foi, ao longo do período, um factor 

determinante de dependência e o concelho do Porto manteve-se como o único espaço atractivo 

relativamente a territórios descontínuos; 

� O concelho do Porto permaneceu, ao longo do período intercensitário, como o grande 

polarizador de estudantes residentes noutros concelhos, não necessariamente contínuos e 

emergiram na periferia imediata centros polarizadores de menor dimensão, nomeadamente 

Maia, Matosinhos e Valongo, mas com um raio de atracção que não ultrapassava os concelhos 

contíguos; 

� Verificou-se a existência de uma tendência de descentralização da habitação, principalmente 

na direcção da primeira periferia da cidade central do Porto, onde se salientava o concelho da 

Maia pela dinâmica construtiva. 

� No período de dez anos passou-se de um sistema suportado nos modos de transporte colectivo 

para um sistema baseado no transporte individual e alterou-se significativamente a hierarquia 

dos modos de transporte utilizados pela população residente na AMP nos movimentos 

pendulares. 

� Em 1991, o autocarro era o modo dominante (35%), seguindo-se-lhe os movimentos a pé (27%), 

o automóvel (23%), o motociclo ou bicicleta (7%) e o transporte da empresa ou da escola (5%). 

� Em 2001, 49% dos percursos casa-trabalho e casa-escola realizaram-se de automóvel, 23% em 

autocarro, os movimentos a pé surgem na terceira posição (19%), seguindo-se-lhe o transporte 

de empresa ou escola (3%) e os veículos de duas rodas (3%). 

� Quanto aos movimentos realizados em comboio a percentagem foi de 2%, quer em 1991 quer 

em 2001; 

� Os grupos socioeconómicos mais favorecidos e os indivíduos com maior nível de escolaridade 

fizeram uma utilização do transporte individual acima da média da totalidade do universo. No 

mesmo grupo socioeconómico e no mesmo nível de escolaridade os homens apresentaram as 

maiores percentagens. 

� Pelo contrário, foram principalmente as mulheres que utilizaram o transporte colectivo acima 

da média; 
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� A duração média dos percursos internos realizados pelos activos empregados e estudantes 

residentes na AMP foi de 25 minutos, enquanto a duração dos que terminavam fora da área 

metropolitana atingiu os 43 minutos. 

� Relacionando a duração média dos trajectos casa-trabalho ou casa-escola, no interior da AMP, 

com o modo de transporte verifica-se que, enquanto nas ligações intraconcelhias as menores 

durações médias estavam associadas aos trajectos percorridos a pé, genericamente mais 

curtos, na maior parte das ligações interconcelhias estavam associadas ao automóvel. 

 

Quadro 59. Principais deslocações casa-trabalho na AMP (%). 

 

 

Quadro 60. Tempo médio das viagens. 
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5.2.2.4. Autoridade Metropolitana de Transportes 

 

É necessário desenvolver uma estratégia de mobilidade integrada que permita potenciar um sistema de 

transportes colectivos fiável, com qualidade e ambiental e financeiramente sustentável. Foi com este 

objectivo que o Governo concebeu um novo modelo de Autoridades Metropolitanas de Transportes. 

Trata-se de elevar à escala metropolitana políticas que devem ser pensadas e executadas a este nível. 

 

Os principais objectivos das AMTs são o planeamento e a articulação das várias políticas públicas com 

incidência no sistema de mobilidade, concentrando, nesta sede, competências legais que actualmente 

se encontram dispersas por diversos organismos da Administração Central e Local. Estando em causa o 

exercício de poderes de autoridade e a articulação de políticas públicas, as AMTs terão o estatuto de 

Entidades Públicas de natureza não empresarial. 

 

No caso da AMP, a proposta apresentada confere às AMTs atribuições nos domínios do Planeamento, 

Coordenação e Fiscalização, Financiamento e Tarifação  e Divulgação e Desenvolvimento. 

 

Visa adequar o sistema de transportes às necessidades de mobilidade das populações e tornar o sistema 

de transportes sustentável: económica, financeira, social e ambientalmente, tendo como principais 

linhas de Orientação Estratégica articular os sistemas de mobilidade com os instrumentos de 

ordenamento do território, bem como as várias componentes do sistema de mobilidade, promovendo a 

intramobilidade e intermodalidade, circulação e estacionamento, redes, serviços, horários e tarifário e 

aumentar a procura no sistema de transporte público, num quando de compatibilização com o 

enquadramento comunitário. 

 

As suas atribuições consistem no Planeamento estratégico, em integrar redes e serviços na área do PTU 

(Perímetro de Transportes Urbanos), promover a intermodalidade, acompanhar e participar na 

elaboração dos instrumentos de gestão territorial, aprovar as redes e serviços rodoviários e as 

alterações na circulação e estacionamento com impacte no sistema de transportes metropolitano e dar 

parecer sobre redes e serviços ferroviários e fluviais metropolitanos, investimentos em infra-estruturas 

rodoviárias e de transporte e localização de equipamentos com grande geração de tráfego 
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5.3. Sistemas Ambientais 

 

5.3.1. Enquadramento 

 

Abastecimento público de água e o saneamento das águas residuais urbanas 

O abastecimento público de água às populações e o saneamento das águas residuais urbanas 

constituem serviços fundamentais ao bem-estar, à saúde pública e à segurança colectiva das 

populações, às actividades económicas e à protecção do ambiente. Estes serviços são ainda essenciais 

ao cumprimento normativo nacional e comunitário em matéria de qualidade da água e tratamento de 

efluentes.  

 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 25/2006 de 10 de Março de 2006, que aprova as orientações 

fundamentais para a elaboração do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e programas 

operacionais para o período 2007-2013, insere-se plenamente na abordagem adoptada pela União 

Europeia e estabelece entre as várias prioridades estratégicas nacionais por parte do QREN e de todos 

os PO a garantia da qualificação do território e das cidades traduzida, em especial, nos objectivos de 

assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, prevenir riscos e, ainda, 

melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema urbano, tendo presente a 

vontade de reduzir assimetrias regionais de desenvolvimento. 

 

É assim do interesse nacional que o País continue a fazer uma clara aposta estratégica no sector das 

infra-estruturas, concluindo definitivamente o «ciclo infra-estrutural do saneamento básico» e 

implementando modelos de organização que promovam a sua sustentabilidade, tendo como objectivo 

último servir, de forma regular e contínua, a maior percentagem possível da população, com um 

elevado nível de qualidade do serviço, a um preço comportável e dentro de uma perspectiva 

ambientalmente sustentável. O modelo institucional para o sector deve adequar-se ao actual estádio 

de desenvolvimento do País, em que partes dos problemas ambientais de primeira geração não se 

encontram ainda resolvidos, possibilitando a Portugal recuperar atrasos e antecipar transformações, 

aproximando-se mais rapidamente dos níveis europeus. Para a prossecução destes objectivos, é 

necessária a existência de uma adequada organização do sector procurando, nomeadamente: 
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• Maximizar os benefícios resultantes de potenciais economias de escala, de gama e de processo; 

• Optimizar a utilização das diversas fontes de financiamento disponíveis; 

• Promover a equidade entre consumidores; 

• Garantir uma adequada capacidade de geração de receitas; 

• Clarificar o papel dos diversos tipos de actores do sector; 

• Promover a concorrência e reforçar o tecido empresarial; 

• Consolidar um adequado e efectivo modelo de regulação e de controlo ambiental. 

 

Na linha do esforço que tem vindo a ser realizado com base nos quadros comunitários de apoio, 

especialmente no âmbito do QCA III, destaca-se como grande impulso o Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para o período de 2000-2006 (PEAASAR). Este 

Plano Estratégico desempenhou um papel essencial na estruturação de todo o sector de abastecimento 

de água e saneamento de águas residuais urbanas, tendo-se mantido, desde a sua elaboração em 2000, 

como documento orientador dos objectivos e políticas dos sucessivos governos nesta área, na busca de 

soluções social, ambiental e economicamente sustentáveis. 

 

Apesar dos avanços significativos registados nos últimos anos, numa perspectiva de abordagem 

integrada dos problemas do sector que o PEAASAR 2000-2006 veio proporcionar, nomeadamente pela 

criação de um número importante de soluções multimunicipais e municipais integradas na vertente em 

«alta», importa prosseguir e aprofundar no período 2007-2013 uma estratégia que responda de forma 

coordenada aos problemas com que, embora em alguns casos já em menor escala, o sector ainda se 

debate, e que são de natureza estrutural, operacional, económica, financeira e ambiental. A resposta 

a estes problemas implica a definição de objectivos e orientações estratégicas e o estabelecimento dos 

consequentes objectivos operacionais e medidas a adoptar no período 2007-2013. 

 

A fixação de objectivos e medidas tem necessariamente que ter em conta que toda a problemática 

enunciada gira em volta de um aspecto fulcral, que é a questão tarifária. Pode-se afirmar que uma 

política de financiamento que garanta a cobertura integral de custos será o motor para a resolução da 

maior parte das questões em aberto. O preço justo da água deve representar o ponto de equilíbrio das 

três vertentes da sustentabilidade do sector, ou seja, cobrir os custos do serviço através de tarifas 

socialmente aceitáveis e escalonadas de forma a contribuir para o seu uso eficiente. A estratégia para 

o período 2007-2013 propõe-se responder a esta questão, assumindo como prioridade incontornável a 

criação de condições para a cobertura integral dos custos do serviço, como forma de garantir a 
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sustentabilidade do sector enquanto obrigação imperiosa perante as gerações futuras. A referida 

estratégia parte de dois pressupostos essenciais: 

• A realização dos investimentos necessários para atingir níveis de atendimento com a qualidade 

exigida e para cumprir as obrigações decorrentes da legislação e das boas práticas ambientais; 

• A compatibilização das tarifas com as condições socioeconómicas da população. 

 

Para a consecução destes objectivos, prevê-se a adopção, entre outras, do seguinte conjunto de 

medidas: 

• Realizar os investimentos necessários à conclusão e à expansão dos sistemas da designada 

vertente em “alta” e à continuação da infra-estruturação da designada vertente em “baixa”, 

com especial enfoque nos investimentos visando a articulação entre ambas as vertentes; 

• Rever os princípios de enquadramento legal, técnico, económico e financeiro aplicáveis aos 

sistemas multimunicipais e municipais e alargar o leque de soluções institucionais de gestão 

empresarial; 

• Promover uma adequada integração territorial e funcional de sistemas municipais vizinhos, de 

forma a potenciar economias de escala e de gama e mais valias ambientais; 

• Promover a criação, na designada vertente em “baixa”, de sistemas integrados, tanto quanto 

possível territorialmente articulados com as soluções existentes na designada vertente em 

“alta”, e com um regime tarifário uniformizado na área de intervenção de cada sistema, 

regulamentar a gestão dos sistemas municipais e criar uma lei de bases de concessões na 

designada vertente em “baixa”; 

• Implementar as disposições da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, Lei da Água, directamente 

relacionadas com o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais e incentivar o 

uso eficiente da água e o controlo e a prevenção da poluição; 

• Estimular o investimento privado e promover a concorrência, com especial destaque para um 

alargamento e dinamização muito significativos do mercado dos contratos de exploração e de 

prestação de serviços, promovendo assim o desenvolvimento do tecido empresarial nacional e 

local; 

• Reforçar e alargar o âmbito dos mecanismos de regulação de serviços e de regulação ambiental 

e de inspecção. 

 

Em termos de cobertura, os objectivos definidos do PEAASAR 2007 – 2013 passam pela serventia de 

cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água e cerca de 
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90% com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema 

integrado de saneamento, o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da população 

abrangida. 

 

Gestão de Resíduos 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), aprovado em 1997, configurou-se como 

um instrumento de planeamento de referência na área dos resíduos sólidos urbanos (RSU). 

 

O balanço da aplicação do PERSU é claramente positivo, com o encerramento das lixeiras, a criação de 

sistemas multimunicipais e intermunicipais de gestão de RSU (sistemas plurimunicipais), a construção 

de infra-estruturas de valorização e eliminação e a criação de sistemas de recolha selectiva 

multimaterial. O PERSU forneceu ainda linhas de orientação geral para a criação dos fluxos especiais de 

gestão, abrindo caminho à criação de legislação específica e à constituição e licenciamento das 

respectivas entidades gestoras. 

 

Não obstante o considerável nível de estruturação e regulamentação do sector, várias foram as razões 

que aconselharam uma revisão do PERSU: 

• As evoluções recentes ao nível da política comunitária de resíduos; 

• O novo Regime Geral da Gestão dos Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro; 

• A percepção da necessidade de uma reflexão sobre a estratégia a adoptar tendo em vista o 

cumprimento dos objectivos comunitários de desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de 

aterro; 

• A necessidade de assegurar o cumprimento dos objectivos de reciclagem e valorização, 

decorrentes das Directivas comunitárias e da legislação nacional; 

• A importância de uma política de resíduos sólidos urbanos ajustada aos compromissos de 

redução das emissões de gases com efeito de estufa assumidos no âmbito do Protocolo de 

Quioto e concretizadas no Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC); 

• A necessidade de articulação com outros documentos de orientação estratégica aprovados pelo 

Governo, relevantes para o enquadramento da política específica para os resíduos sólidos 

urbanos; 

• O novo ciclo de fundos comunitários, relativo ao período de 2007-2013, consubstanciado no 

quadro de referência estratégico nacional (QREN). 
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O PERSU II visa adequar as orientações e estratégias para o sector de RSU ao actual quadro legal 

nacional e comunitário, colmatando as principais debilidades evidenciadas pelo PERSU I e apelando 

para a adopção das melhores práticas de gestão de RSU, com vista a assegurar uma sustentabilidade 

tripartida das soluções adoptadas pelos operadores: 

i. sustentabilidade ambiental, traduzida no desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro, 

previstos na Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril (relativa à deposição em aterro, 

transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio), e 

reforço na reciclagem e valorização, resultantes das Directivas 94/62/CE, de 20 de Dezembro, 

e 2004/12/CE, de 11 de Fevereiro (relativas à gestão de embalagens e resíduos de embalagens, 

transpostas para a ordem jurídica interna pelos Decretos-Lei n.ºs 366-A/97, de 20 de 

Dezembro, 162/2000, de 27 de Julho, e 97/2006, de 25 de Maio). 

ii. sustentabilidade social, consubstanciada na gestão de RSU a custos socialmente aceitáveis para 

todos os utentes  

iii. sustentabilidade económica, traduzida na gestão de RSU com investimentos financeiramente 

suportáveis pelos operadores. 

 

A estratégia de valorização orgânica de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), preconizada no PERSU 

II, vai de encontro ao compromisso nacional e comunitário de redução da matéria orgânica depositada 

em aterro e consequentemente com a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa, 

enfatizando-se o reforço da capacidade nacional instalada de digestão anaeróbia, compostagem, 

tratamento mecânico e biológico (TMB), bem como o incremento dos quantitativos de RUB recolhidos 

selectivamente. 

 

A nível da promoção da reciclagem, o PERSU II preconiza a necessidade de maior aposta na 

investigação e desenvolvimento ao nível de novos materiais produzidos a partir de matérias-primas 

secundárias e de novas técnicas de reciclagem e a necessidade de estratégias de marketing que 

assegurem o escoamento e a utilização de produtos reciclados. 

 

Por outro lado, e tendo em vista a adaptação do sector de RSU ao Regime Geral da Gestão dos 

Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro (que transpôs para o 

ordenamento jurídico português a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

5 de Abril, bem como a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro) o PERSU II vem, 
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ainda, definir as linhas orientadoras da disciplina a definir pelos planos municipais, intermunicipais e 

municipais de acção a que se refere o artigo 15.º do referido diploma legal 

 

Os objectivos consignados no PERSU II, assentam numa lógica de sustentabilidade e de custo – eficácia, 

devendo as entidades responsáveis pela gestão de RSU procurar parcerias e sinergias na partilha de 

infra-estruturas que lhes permitam maximizar o seu contributo para o alcance dos objectivos nacionais 

de gestão de RSU. Neste entendimento, a optimização dos recursos afectos à recolha selectiva deve ser 

encarada numa perspectiva de complementaridade e não de sobreposição de meios com a recolha 

indiferenciada. 

 

Intenções da AMP 

As intervenções ao nível da provisão de bens e serviços públicos, bem como as acções coordenadas 

entre empresas e instituições no domínio daquilo que designámos por eficiência empresarial colectiva, 

constituem os domínios centrais para o desenvolvimento da competitividade. Assim, e após um 

diagnóstico elaborado nas vertentes económica, ambiental e social a Área Metropolitana do Porto 

definiu as entre as suas prioridades de actuação para 2007-2013, nos quais os recursos do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional podem dar um contributo muito relevante, a sustentabilidade 

energética e ambiental. É assim, primordial, para a AMP, a definição de políticas de utilização da 

energia, de um código de valores e de prestação de serviços ambientais, bem como a manutenção da 

sustentabilidade ambiental de actividades produtivas da região, o que passa pela necessidade de uma 

clara política de preços dos diferentes vectores energéticos e respectivas infra-estruturas de 

abastecimento e a sua implementação no todo do território nacional. 

 

No seguimento dos seus objectivos, as principais linhas de actuação a promover nesta área, pela AMP, 

são as seguintes: 

• Completar a rede de águas e saneamento, como serviço básico essencial; proceder à renovação 

de algumas estruturas obsoletas. Promover a recuperação total das linhas de água da AMP, bem 

como de toda a orla costeira. 

• Alargamento do “conceito LIPOR” na AMP, com a eventual restrição inerente a compromissos 

contratuais entre o Governo e alguns Municípios. Serão prioridades a Concepção e Construção 

de um novo Centro de Valorização Multimaterial de resíduos dotado de linhas de triagem 

automáticas de materiais, a instalação de uma 3ª linha para a Central de Valorização 
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Energética de Resíduos, os novos projectos de recolha selectiva, bem como a implementação 

de políticas de prevenção na produção de resíduos e de consumo sustentável. 

 

 

5.3.2. Diagnóstico 

 

5.3.2.1. Gestão de Resíduos 

 

Os 16 municípios que compõem a AMP encontram-se abrangidos por quatro sistemas multimunicipais de 

gestão de resíduos distintos. No quadro abaixo apresentam-se os referidos sistemas e os municípios da 

AMP abrangido por cada um. 

 

Quadro 61. Concelhos abrangidos pelos diferentes sistemas multimunicipais de gestão de resíduos. 

Sistemas Concelhos abrangidos 

LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de resíduos do Grande Porto 

Espinho 

Gondomar 

Maia  

Matosinhos 

Porto 

Póvoa do Varzim 

Valongo 

Vila do Conde 

ERSUC – Sistema Multimunicipal do Litoral Centro 

Baixo Vouga: 

    - Arouca 

    - S. João da Madeira 

    - Oliveira de Azeméis 

    - Vale de Cambra 

SULDOURO – Sistema Multimunicipal de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira 
Vila Nova de Gaia  

Santa Maria da Feira   

AMAVE – Associação de Municípios do Vale do Ave 
Santo Tirso 

Trofa 

Fonte: Instituto de Resíduos, 2007. 

 

LIPOR 

O serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, com sede em Baguim do Monte, 

foi constituído em Novembro de 1982. Abrange uma área territorial de 648 km2 e serve uma população 
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de 971 931 habitantes (dados de 2001). Em termos quantitativos a produção anual de resíduos é de 503 

346 ton (dados de 2005). A constituição física desta unidade encontra-se no quadro abaixo: 

 

Quadro 62. Caracterização da unidade da LIPOR. 

Infra-estruturas Quantidade Localização Estado actual 

Aterros 2 
Póvoa do Varzim 

Maia 

Em obra 

Em exploração desde Junho de 2001 

Estações de triagem 1 Valongo Em exploração desde Julho de 1999 

Ecocentros 22 Localização dispersa Todos em exploração 

Centrais de valorização orgânica 1 Gondomar Em exploração desde Outubro de 2005 

Centrais de valorização energética 1 Maia Em exploração desde Janeiro de 2000 

Lixeiras 0 - - 

Ecopontos 2958 Localização dispersa 328 hab / ecoponto 

Fonte: Instituto de Resíduos, 2007 

 

 

Quadro 63. Caracterização da sub-unidade do Baixo Vouga. 

Infra-estruturas Quantidade Localização Estado actual 

Aterros 1 Aveiro Em exploração desde Dezembro de 1998 

Estações de triagem 1 Oliveira de Azeméis Em exploração desde Fevereiro de 1999 

Estações de transferência  3 

Oliveira de Azeméis 

Sever do Vouga 

Estarreja 

Em exploração desde Setembro de 1999 

Em exploração desde Abril de 2000 

Em exploração desde Abril de 2000 

Ecocentros 3 Localização dispersa Todos em exploração 

Centrais de valorização orgânica  0 - - 

Centrais de valorização energética 0 - - 

Lixeiras 10 - Encerradas 

Ecopontos 999 Localização dispersa 476 hab / ecoponto 

Fonte: Instituto de Resíduos, 2007. 

 

 

ERSUC 

O serviço Multimunicipal do Litoral Centro foi constituído em Setembro de 1996, segundo o Decreto-Lei 

n.º 166/96, de 5 de Setembro. Com sede em Coimbra, a ERSUC abrange uma área territorial de 6 679 

km2 e serve uma população de 970 702 habitantes (dados de 2001). Em termos quantitativos a 

produção anual de resíduos é de 373 897 ton (dados de 2005).  
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Em termos administrativos encontra-se dividida em 3 sub-unidades: Baixo Vouga, Mondego e Baixo 

Mondego. Os concelhos de Arouca e S. João da Madeira pertencem à sub-unidade do Baixo Vouga, cuja 

constituição física se encontra descrita no quadro anterior. 

 

SULDOURO 

O serviço Multimunicipal de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira foi constituído em Julho de 1996, 

segundo o Decreto-Lei n.º 89/96, de 3 de Julho. Com sede em Sermonde (Gaia), a SULDOURO abrange 

uma área territorial de 384 km2 e serve uma população de 424 713 habitantes (dados de 2001). Em 

termos quantitativos a produção anual de resíduos é de 175 161 ton (dados de 2005). A constituição 

física desta unidade encontra-se descrita no quadro seguinte: 

 

Quadro 64. Caracterização da unidade SULDOURO. 

Infra-estruturas Quantidade Localização Estado actual 

Aterros 1 Sermonde (Gaia) Em exploração desde Março de 1999 

Estações de triagem 1 Sermonde (Gaia) Em exploração desde Março de 1999 

Estações de transferência  0 - - 

Ecocentros 4 Localização dispersa Todos em exploração 

Centrais de valorização orgânica  1 Sermonde (Gaia) Inicio de exploração previsto para 2009 

Centrais de valorização energética 0 - - 

Lixeiras 2 - Encerradas 

Ecopontos 1310 Localização dispersa 324 hab / ecoponto 

Fonte: Instituto de Resíduos, 2007. 

 

AMAVE 

A associação de Municípios do Vale do Ave foi constituída em Fevereiro de 1991. Com sede em 

Guimarães, a AMAVE abrange uma área territorial de 899 km2 e serve uma população de 472 472 

habitantes (dados de 2001). Em termos quantitativos a produção anual de resíduos é de 175 559 ton 

(dados de 2005). A constituição física desta unidade encontra-se descrita no quadro seguinte. 

 

A distribuição regional da produção de RSU (ver figura seguinte), põe em destaque as regiões de Lisboa 

e do Porto, densamente povoados e consequentemente responsáveis pela produção de quantidades de 

resíduos muito acima das que se contabilizam para a generalidade dos municípios do território 

nacional. A título ilustrativo apresenta-se a distribuição de resíduos produzidos em território nacional 

no ano de 2005 (figura posterior). 
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Quadro 65. Caracterização da unidade AMAVE. 

Infra-estruturas Quantidade Localização Estado actual 

Aterros 3 

Fafe 

Guimarães 

Santo Tirso 

Inicio de exploração previsto para 2009 

- 

Em optimização 

Estações de triagem 1 Famalicão Em exploração desde Março de 2001 

Estações de transferência  0 - - 

Ecocentros 9 Localização dispersa 4 em exploração e 5 previstos para 2007 

Centrais de valorização orgânica  1 Famalicão Em exploração desde Março de 1995 

Centrais de valorização energética 0 - - 

Lixeiras 3 - Encerradas 

Ecopontos 1000 Localização dispersa 472 hab / ecoponto 

Fonte: Instituto de Resíduos, 2007. 

 

 
Figura 17. Distribuição espacial da produção de resíduos nacional. 

Fonte: Instituto de resíduos, 2007 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 120 / 178 

A evolução da produção de RSU em Portugal Continental entre 1995 e 2005 e a evolução da capitação 

diária no mesmo período, estão apresentados na figura abaixo. Verifica-se uma tendência de 

crescimento da produção de resíduos, bem como da capitação diária, com excepção dos anos de 2001 e 

de 2004, em que houve um ligeiro decréscimo, de 7 % e de 1 %, respectivamente, em relação ao ano 

anterior. 

 

 
Figura 18. Evolução produção de RSU e da capitação diária. 

Fonte: Persu II 

 

A evolução da produção de resíduos por habitante, no conjunto dos municípios da AMP, entre os anos 

de 2002 e 2005 caracterizou-se por uma constância, conforme de pode verificar na figura seguinte. A 

distribuição anual de produção de resíduos entre 2003 e 2005, nas regiões NUT III que compõem a AMP, 

estão apresentadas no quadro abaixo. 
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Figura 19. Produção per capita de resíduos. 
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Quadro 66. Produção anual de resíduos, em ton. 

NUT III 2003 2004 2005 

Grande Porto  613 016 603 977 614 152 

Entre Douro e Vouga  85 151 85 203 87 772 

Continente  4 648 186 4 569 522 4 742 831 

Fonte: INE- Estatísticas do Ambiente, 2005 
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Figura 20. Distribuição da produção de resíduos por município. 
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Fazendo uma análise mais descaracterizada por município, não é visível, pela análise da figura 

anterior, nenhum padrão tendencial, durante os anos em análise, na evolução da produção de resíduos, 

quer pelo seu acréscimo, quer pela sua redução. 

 

Os destinos possíveis para os resíduos produzidos num município dependem das infra-estruturas que 

compõem os sistemas de gestão de resíduos pelos quais estão abrangidos. As várias possibilidades 

oferecidas pela maioria dos sistemas passam pelos aterros, valorização energética, valorização 

orgânica e reciclagem. A distribuição dos resíduos totais produzidos pelos 16 municípios em análise 

pelos diferentes destinos finais está apresentada nas figuras seguintes. 
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Figura 21. Distribuição dos resíduos por destino final. 
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A valorização energética representa a maior fatia do tratamento final do total dos resíduos produzidos. 

No entanto, há que salientar que os grandes contribuintes para esta fracção são os municípios com 

maior índice de produção de resíduos e que estão abrangidos pela LIPOR, o único sistema de gestão de 

resíduos enumerado que possui uma central de valorização energética. Para os restantes municípios, o 

destino final de eleição para os resíduos produzidos são os aterros, à semelhança do que acontece no 

resto do continente nacional. 

 

 

5.3.2.2. Abastecimento de água e Saneamento de águas residuais urbanas 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) para o 

período 2000-2006, apontava como metas a atingir no final deste período, uma cobertura de 95% da 

população servida com água potável domicílio e 90% servida com rede de saneamento básico.  

 

Relativamente à vertente em «alta» dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas 

residuais, foram criados no período do PEAASAR 2000-2006, 20 novos sistemas plurimunicipais, dos 

quais 13 sob a forma de sistema multimunicipal (10 de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais e 3 de saneamento de águas residuais) e 7 sob a forma de sistema intermunicipal (5 de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e 2 de abastecimento de água), elevando 

assim para 31 o número de sistemas plurimunicipais existentes no País. 

 

Os níveis de cobertura potencialmente proporcionados pelos sistemas plurimunicipais após a conclusão 

das infra-estruturas deverão atingir, em média, 93 % em abastecimento de água e 89 % em saneamento 

de águas residuais, sendo estes níveis completados pelos resultantes das soluções municipais locais, de 

pequena dimensão, em zonas ou localidades onde, pela escassez de habitantes, a extensão da 

intervenção daqueles sistemas se mostra técnica e economicamente inapropriada. 

 

As previsões mais recentes apontam para que, nos sistemas multimunicipais criados no âmbito do 

PEAASAR 2000-2006, a maioria das infra-estruturas esteja concluída em 2008, situação nacional a que 

se reportam os níveis de cobertura do quadro seguinte. 

 

 

 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 124 / 178 

Quadro 67. Situação da vertente em alta prevista para 2008. 

Vertente em alta Abastecimento de água Saneamento básico 

Multimunicipais 93% 90% 

Municipais integrados 90% 76% 

Global 93% 89% 

 

 

Quanto à vertente em «baixa», o PEAASAR 2000-2006 não previa especificamente qualquer tipo de 

integração territorial, embora apontasse como desejável a extensão a esta vertente do âmbito dos 

sistemas plurimunicipais, como via de assegurar a necessária articulação entre ambas as vertentes. 

 

Esta extensão não chegou a materializar-se no caso dos sistemas multimunicipais, por diversas razões, 

embora tenha ocorrido na maioria dos sistemas municipais integrados. Segundo as projecções 

disponíveis, as taxas previstas no PEAASAR 2000-2006 de atendimento à população (95 % de 

abastecimento de água e 90 % no saneamento de águas residuais) não serão atingidas no prazo 

previsto. 

 

Essas projecções apontam para níveis de atendimento às populações que se situam na ordem dos 93 % 

em abastecimento de água e de 80 % em tratamento de águas residuais. A evolução da vertente em 

baixa no território nacional apresenta-se no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 68. Evolução da vertente em baixa. 

Vertente em baixa 1994 1999 2006 

Abastecimento de água 84% 88% 93% 

Recolha de águas residuais 63% 72% 76% 

Tratamento de águas residuais 32% 55% 80% 

 

 

No quadro seguinte apresentam-se as taxas de cobertura aplicáveis aos 16 municípios da AMP, 

referentes aos anos de 2004 e 2005. Para uma melhor interpretação dos resultados, apresenta-se a sua 

representação gráfica nas figuras seguintes, para a percentagem de população servida por 

abastecimento de água e saneamento, respectivamente. 
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Analisando os dados a seguir apresentados, verifica-se que a meta relativa à cobertura da rede de 

drenagem de águas residuais ficou mais aquém da sua concretização do que a meta relativa ao 

abastecimento de água, na generalidade dos municípios, com excepção dos concelhos de Espinho, 

Maia, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia e São João da Madeira. 

 

Das entidades gestoras dos serviços de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas 

residuais em território nacional, 70% são municípios, distribuindo-se as restantes 30% por serviços 

municipalizados, empresas públicas ou de capitais públicos, privadas e municipais ou intermunicipais e 

ainda, em menor escala, associações de municípios e associações de utilizadores. 

 

 
Quadro 69. Taxas de cobertura das redes de abastecimento e águas residuais. 

População servida por sistemas de 
abastecimento de água (%) 

População servida por sistemas de drenagem de 
águas residuais (%) Localização geográfica 

2004 2005 2004 2005 

        Portugal 92 92 74 76 

        Santo Tirso  33 50 42 46 

        Trofa  26 34 25 30 

        Espinho  98 98 98 98 

        Gondomar  100 100 62 65 

        Maia  98 98 98 98 

        Matosinhos  100 100 70 70 

        Porto  100 100 76 91 

        Póvoa de Varzim  96 97 65 75 

        Valongo  100 98 92 95 

        Vila do Conde  70 70 60 60 

        Vila Nova de Gaia  93 94 82 92 

        Arouca  77 80 26 30 

        Oliveira de Azeméis  53 54 45 45 

        Santa Maria da Feira  88 88 20 20 

        São João da Madeira 100 100 100 100 

        Vale de Cambra  77 80 50 70 

INE, Inquérito ao Ambiente - Caracterização do Saneamento Básico. Fonte: INE, 2007 
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Figura 22. População abrangida por sistemas de abastecimento de água. 

 
Figura 23. População abrangida por redes de drenagem de águas residuais. 

Fonte: INE, 2007 
 

Quanto à natureza do serviço prestado, as entidades gestoras podem prestar ambos os serviços de 

abastecimento de água ou de drenagem e tratamento de águas residuais ou cingirem-se exclusivamente 

a um deles. A maioria das entidades que servem os sistemas urbanos de Portugal Continental possui os 
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dois tipos de serviço. Apenas 7% das entidades gestoras efectuam apenas serviço de abastecimento de 

água e 8% fazem serviço exclusivamente dedicado à drenagem e tratamento de águas residuais. 

 

No que toca ao tipo de serviço prestado as entidades gestoras podem prestar dois tipos de serviço, em 

baixa, ou seja, a sectores (clientes finais), ou em alta, ou seja, a outras entidades gestoras. 

 

O consumo de água no País é maioritariamente dirigido para fins domésticos. O consumo doméstico 

médio anual de água por habitante ronda os 46 m3 para o território nacional, descendo para os 32 m3 

quando se considera apenas a região Norte. Pela análise do quadro seguinte verifica-se que os 

municípios de São João da Madeira e Porto apresentam consumos per capita superiores à média 

nacional. 

 

 

Quadro 70. Valores de consumo de água abastecida pela rede pública, para os anos de 2004 e 2005. 

Consumo de água abastecida pela rede 
pública (milhares de m³) 

Consumo de água per capita (m³/hab) 
Localização geográfica 

2005 2004 2005 2004 

        Portugal   63 64 

        Santo Tirso  1 235 1 188 17 17 

        Trofa  548 365 14 9 

        Espinho  1 740 2 804 55 88 

        Gondomar  8 398 7 692 49 46 

        Maia  7 016 6 658 53 52 

        Matosinhos  9 478 9 922 56 59 

        Porto  18 773 18 202 79 75 

        Póvoa de Varzim  3 129 3 110 48 48 

        Valongo  4 430 4 130 48 46 

        Vila do Conde  3 223 2 955 42 39 

        Vila Nova de Gaia  15 283 15 370 51 51 

        Arouca  495 478 21 20 

        Oliveira de Azeméis  1 909 1 850 27 26 

        Santa Maria da Feira  3 196 2 921 22 21 

        São João da Madeira  1 728 2 170 80 101 

        Vale de Cambra  550 505 22 20 

Fonte: INE, 2007 
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Caracterização dos Sistemas de Abastecimento de Águas 

Os sistemas de abastecimento de água dos municípios da AMP compreendem sistemas em alta e em 

baixa. No quadro seguinte apresenta-se a descrição dos vários sistemas de abastecimento que servem 

os concelhos da AMP. 

 

 

Quadro 71. Caracterização dos sistemas de abastecimento que servem os municípios da AMP. 

Concelho Origem da água Tratamento 
principal 

Sistema em alta Sistema em baixa Estimativa de pop. 
servida em 2007 

Gondomar Águas de Gondomar, SA /Águas do 
Douro e Paiva, SA 

Águas de Gondomar, SA 171.000 

Maia Águas do Cavado, SA / Águas do 
Douro e Paiva, SA 

SMEAS Maia 79.000 

Matosinhos Águas do Douro e Paiva, SA SMAS Matosinhos 169.000 

Porto Águas do Douro e Paiva, SA SMAS Porto 232.000 

Valongo 

Rio Douro: 

- origem 
superficial 

- poços Lever 
(montante) 

Águas do Douro e Paiva, SA / 
Águas de Valongo, SA 

Águas de Valongo, SA 86.500 

Arouca Águas do Douro e Paiva, SA CM Arouca 13.000 

Espinho Águas do Douro e Paiva, SA CM Espinho 30.000 

Sta. Maria da 
Feira 

Águas do Douro e Paiva, SA Indáqua Feira 95.000 

Vila Nova de 
Gaia 

Águas do Douro e Paiva, SA / 
Águas de Gaia, EM 

Águas de Gaia, EM 307.000 

Oliveira de 
Azeméis 

Águas do Douro e Paiva, SA CM Oliveira de Azeméis 43.000 

São João da 
Madeira 

Águas do Douro e Paiva, SA CM São João da Madeira 16.500 

Vale de Cambra 

Rio Douro: 

- Origem 
superficial 

- poços Lever 
(jusante) 

ETA de Lever 

CM de Vale de Cambra CM de Vale de Cambra 2.000 

Trofa Águas do Cavado, SA Indáqua Santo Tirso / 
Trofa 

- 

Vila do Conde Águas do Cavado, SA CM Vila do Conde - 

Santo Tirso Águas do Cavado, SA Indáqua Santo Tirso/ Trofa - 

Povoa do Varzim 

Rio Cávado - 

Águas do Cavado, SA CM Póvoa do Varzim - 

Fonte: INSAAR (INAG), 2005 
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Caracterização das Redes de Saneamento 

As redes de saneamento dos municípios da AMP compreendem sistemas em alta e em baixa. No quadro 

posterior apresenta-se a descrição dos vários sistemas que servem os concelhos da AMP. 

 

 

Quadro 72. Caracterização dos sistemas de saneamento que servem os municípios da AMP. 

Concelho Sistema em alta Sistema em baixa 

Gondomar Águas de Gondomar, SA  Águas de Gondomar, SA 

Maia Águas do Cavado, SA  SMEAS Maia 

Matosinhos SMAS Matosinhos SMAS Matosinhos 

Porto SMAS Porto SMAS Porto 

Valongo Águas de Valongo, SA Águas de Valongo, SA 

Arouca AMTSM /CM Arouca CM Arouca 

Espinho SIMRIA, SA CM Espinho 

Sta. Maria da Feira AMTSM / SIMRIA, SA Indáqua Feira 

Vila Nova de Gaia  Águas de Gaia, EM Águas de Gaia, EM 

Oliveira de Azeméis AMTSM /CM Oliveira de Azeméis CM Oliveira de Azeméis 

São João da Madeira AMTSM CM São João da Madeira 

Vale de Cambra AMTSM / CM de Vale de Cambra CM de Vale de Cambra 

Trofa Tratave SA, Águas do Ave, SA / Águas do Cavado, SA Trofáguas, Serviços Ambientais, EM 

Vila do Conde Águas do Cavado, SA  
/ Águas do Ave, SA 

CM Vila do Conde 

Santo Tirso Tratave SA, Águas do Ave, SA / Águas do Cavado, SA  SMAES Santo Tirso 

Povoa do Varzim Águas do Ave, SA / Águas do Cavado, SA CM Póvoa do Varzim 

 

 

Apesar dos muito significativos progressos registados no contexto da implementação do PEAASAR 2000-

2006, subsistem por resolver problemas fundamentais no sector, de natureza estrutural, operacional, 

económico-financeira e ambiental, sobretudo ao nível dos sistemas municipais, em «baixa», que 

ultrapassam o simples prolongar no tempo da estratégia antes definida. 

 

Os problemas que actualmente se colocam e que devem ser resolvidos ou mitigados através da 

estratégia e respectivas medidas a implementar no período 2007-2013 são os que a seguir se 

apresentam: 
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Problemas de natureza estrutural 

• Níveis de atendimento às populações em quantidade e qualidade que ainda não atingem 

plenamente os padrões de qualidade de vida e protecção ambiental exigíveis numa sociedade 

moderna e desenvolvida; 

• Gestão separada do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, com ausência 

de integração na perspectiva do ciclo urbano da água, não permitindo uma correcta articulação 

entre captações e rejeições; 

• Deficiente articulação entre as vertentes em «alta» e em «baixa», com consequências na plena 

operacionalidade das infra-estruturas construídas e no atendimento ao público; 

• Existência de um número significativo de sistemas de pequena dimensão, insusceptíveis de 

obtenção de economias de escala; 

• Aspectos a melhorar na regulamentação das concessões dos sistemas municipais e baixa 

densidade da intervenção reguladora do IRAR; 

• Insuficiente regulamentação dos modelos de gestão directa autárquica (serviços autárquicos, 

serviços municipalizados, empresas municipais); 

• Dificuldades inerentes ao facto de, nos sistemas multimunicipais, ao monopólio do lado da 

oferta corresponder um oligopólio do lado da procura; 

• Deficiências ao nível da regulação ambiental e da implementação da legislação; 

• Falta de mecanismos de enforcement e de mecanismos de monitorização sistemática dos 

desenvolvimentos do sector. 

 

Problemas de natureza operacional 

• Falta de capacidade de gestão e de operação dos serviços em muitos sistemas municipais, pela 

inexistência de uma lógica empresarial e pela carência de recursos humanos especializados, 

prevalecendo frequentemente uma lógica com pouca racionalidade económica, com 

consequências negativas na optimização da relação entre custo e qualidade de serviço; 

• Falta de qualidade, ou de mecanismos de protecção da qualidade, de muitos locais de captação 

de água para consumo humano, e faltas sazonais de disponibilidade hídrica em algumas 

regiões; 

• Qualidade da água distribuída ainda deficiente em alguns casos pontuais, verificando-se que 

nem todas as análises exigidas foram realizadas e algumas apresentaram violações face à 

legislação existente; 
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• Elevado nível de água não facturada nos sistemas de abastecimento de água, seja por consumo 

não medido, seja por perdas físicas devidas, nomeadamente, a roturas resultantes de ausência 

de estratégias de reabilitação; 

• Ausência de medidas destinadas a evitar a entrada de águas pluviais em sistemas de drenagem 

de águas residuais e de águas residuais em sistemas de drenagem de águas pluviais, com a 

concomitante descarga de águas residuais não tratadas nos meios receptores, dificuldades na 

exploração de ETAR e dificuldades no relacionamento com as Autarquias em sistemas 

multimunicipais; 

• Deficiente concepção, projecto ou construção de alguns dos componentes dos sistemas, 

nomeadamente em termos de estações de tratamento de água e de águas residuais e das 

respectivas redes, incapazes de cumprirem os parâmetros legais de qualidade visados; 

• Deficiente planeamento dos investimentos e da sua execução, que se traduz em situações de 

inoperacionalidade de algumas infra-estruturas devido à falta de outras que as deveriam 

completar; 

• Elevado nível de envelhecimento precoce e de degradação de muitos sistemas, com grande 

número de avarias, implicando a necessidade de reparações e de interrupções de 

funcionamento, em consequência de ausência de estratégia de gestão patrimonial das infra-

estruturas; 

• Falta de solução para muitos problemas de recolha e tratamento de águas residuais industriais 

e agro-industriais e de regulamentação da sua descarga em sistemas urbanos de recolha e 

saneamento de águas residuais; 

• Falta de mecanismos de implementação da obrigação de ligação dos utilizadores aos sistemas 

municipais e multimunicipais, prevista na lei e falta de mecanismos de penalização das 

entidades competentes em caso de demissão das suas obrigações legais na matéria. 

 

Problemas de natureza económica e financeira 

• Diferenças de valores médios dentro do País e dentro da mesma região, quer para o 

abastecimento público de água, quer para o saneamento de águas residuais, sem correlação 

evidente com a escala do sistema, com a população servida ou com a qualidade do serviço 

prestados, e grande variabilidade de políticas tarifárias, com frequente falta de racionalidade 

no respectivo cálculo, e de periodicidade de facturação; 

• Subsidiação cruzada com outros serviços municipais e falta de transparência na facturação; 
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• Grande desfasamento entre as tarifas aplicadas e as tarifas necessárias numa lógica de 

recuperação de custos, com frequente insuficiência para cobertura dos custos reais em 

sistemas municipais sob gestão autárquica, o que, para além do mais, contraria o disposto no 

artigo 9.º da Directiva Quadro da Água; 

• Existência de numerosas situações de ausência de facturação do saneamento de águas residuais 

em sistemas municipais sob gestão autárquica; 

• Elevadas necessidades financeiras para atingir os objectivos estabelecidos, que em boa parte 

não poderão ser cobertas por subsídios; 

• Dificuldade de cobertura das necessidades de investimento e de pagamento dos custos de 

financiamento através do «cash-flow» gerado, em muitas regiões, nomeadamente nas de baixa 

densidade populacional, sugerindo a necessidade de estabelecer mecanismos de solidariedade 

entre regiões de modo a permitir a fixação de tarifas socialmente aceitáveis; 

• Elevado nível de dívidas dos municípios às empresas concessionárias multimunicipais e 

municipais. 

 

Problemas de natureza ambiental 

• Situações ainda existentes de incumprimento da legislação ambiental em vigor, por 

desajustamento das infra-estruturas às exigências legais, por falta de realização de 

investimentos em infra-estruturas e por problemas na exploração das existentes; 

• Dificuldades, relacionadas com o cumprimento das revisões da legislação ambiental, 

decorrentes de novas directivas recentemente adoptadas e da actualização de outras, que 

poderão determinar a necessidade de realização de tratamentos mais avançados. 

• Necessidade de adaptação das infra-estruturas construídas às exigências da futura Directiva 

relativa à gestão das lamas; 

• Falta de sensibilização dos potenciais utilizadores para a reutilização de efluentes tratados, o 

que tem retraído a realização dos investimentos em tratamentos complementares que lhe 

estão associados; 

• Dificuldades decorrentes da existência de um grande número de sistemas unitários e pseudo-

separativos de águas residuais e águas pluviais, com frequentes descargas de águas 

insuficientemente tratadas para os meios receptores; 

• Dificuldades na gestão integrada das lamas resultantes do tratamento de águas e de águas 

residuais. 
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5.4. Cultura e Património 

 

5.4.1. Enquadramento 

 

O potencial humano e o património identitário afirmam-se como capitais preciosos, reconhecendo-se 

que um aumento considerável e acelerado do capital humano educacional e cultural, e os factores 

identitários distintivos e diferenciadores potenciam o desenvolvimento integral das comunidades e das 

sociedades. 

 

A abertura às artes, à cultura e ao património assumem-se com um entendimento reprodutivo e 

estruturante do desenvolvimento, conscientes da transversalidade da cultura e do património como 

factor de elevação dos padrões de desenvolvimento das comunidades e das sociedades: 

• Factor de qualificação das populações;  

• Factor de valorização do património histórico edificado e do património ambiental;  

• Factor de valorização turística e de atracção no âmbito nacional e no internacional;  

• Factor de coesão e inclusão sociais, de solidariedade e reabilitação sociais;  

• Factor de competitividade e inovação;  

• Factor de crescimento económico.  

 

A pronta adequação aos reais desafios do tempo actual evidenciam a necessidade de intervenções e 

apoios consistentes e continuados para o desenvolvimento das artes, da cultura e do património como 

serviços relevantes, no quadro de uma realidade sistémica. 

 

Adicionalmente reconhece-se que comunidades com padrões culturais significativos potenciam maiores 

dinâmicas de inovação, de desenvolvimento, económicas, etc. Em meios com níveis culturais pouco 

significativos, as pessoas sentem maior dificuldade em lidar com a complexidade do mundo, 

apresentando défice a vários níveis, assumindo-se então fundamental a convivência com as artes, a 

cultura e o património enquanto imprescindíveis para o desenvolvimento humano, surgindo assim como 

um ponto essencial de caracterização e diagnóstico no âmbito do presente documento. 
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5.4.2. Diagnóstico 

 

5.4.2.1. Equipamentos culturais e de lazer 

 

Leitura Pública e Arquivos Municipais 

A Direcção Geral do Livro e Bibliotecas concede apoio técnico e financeiro, num montante até 50% do 

respectivo valor, à criação de bibliotecas públicas em todos os concelhos do país através do Programa 

Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Este Programa, iniciado em 1987, tem como objectivo 

construir e desenvolver bibliotecas municipais segundo os princípios preconizados no Manifesto da 

UNESCO. De acordo com os Programas Tipo da RNBP, as Bibliotecas distribuem-se pelas seguintes 

tipologias: 

� BM 1 – Bibliotecas Municipais dimensionadas para concelhos com menos de 20 mil habitantes 

� BM 2 – Bibliotecas Municipais dimensionadas para concelhos de 20 mil a 50 mil habitantes 

� BM 3 – Bibliotecas Municipais dimensionadas para concelhos com mais de 50 mil habitantes 

 

No quadro seguinte podemos observar as bibliotecas nos concelhos da AMP por tipologia. A análise 

deste quadro é ilustrativa de algumas deficiências que a AMP apresenta neste campo. A título de 

exemplo, podemos encontrar Bibliotecas Municipais de tipologia desadequada ao número de habitantes 

do concelho, bem como municípios que não têm bibliotecas incluídas na Rede. É notória a necessidade 

de redimensionar a oferta, ou pela construção de novas bibliotecas que permitam servir mais 

população ou pela ampliação de algumas das existentes. 

 

Os Arquivos Municipais constituem um recurso da actividade administrativa das autarquias e um 

fundamento da memória colectiva. De acordo com a Direcção Geral de Arquivos, “cada Município deve 

conceber um programa próprio de gestão integrada do seu sistema de arquivo, considerando as 

especificidades da sua própria organização e da documentação que possui/ produz, de forma a garantir 

articulação e continuidade entre todas as acções que, vertical e transversalmente, vão sendo 

implementadas”. 

 

Neste âmbito, verificam-se debilidades em alguns dos municípios da AMP, tanto pela inexistência como 

pela sua reduzida dimensão. Nestes casos, não está assegurado o adequado tratamento e o direito de 
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acesso que a lei prevê e há ainda um caminho a percorrer, nomeadamente na disponibilização das 

condições materiais e recursos humanos necessários. 

 

Quadro 73. Rede Nacional de Bibliotecas Públicas por tipologia e por concelho da AMP. 

Município População Residente em 
200636 

Biblioteca Programa Tipo segundo 
tipologia IPLB 

VN Gaia 307.444 Biblioteca Pública Municipal de VN Gaia BM 3 

Porto 227.790 Biblioteca Municipal Almeida Garrett BIBLIOPOLIS 

Gondomar 171.881 Biblioteca Municipal de Gondomar BM 3 

Matosinhos 169.104 Biblioteca Municipal Florbela Espanca BM 3 

SM Feira 145.247 Biblioteca Municipal Santa Maria da Feira BM 3 

Maia 135.700 Biblioteca Municipal da Maia BM 3 (não inaugurada) 

Valongo 94.344 Biblioteca Municipal de Valongo BM 2 

Vila do Conde 76.795 Biblioteca Municipal José Régio BM 3 

Oliv. Azeméis 71.365 Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis BM 3 

Santo Tirso 70.915 Bib. Municipal Prof. Joaquim Pires de Lima BM 3 

Povoa de Varzim 66.216 Biblioteca Municipal Rocha Peixoto BM 2 

Trofa 40.029   

Espinho 30.649 Biblioteca Municipal de Espinho BM 2 (não inaugurada) 

Vale de Cambra 24.591 Biblioteca Municipal de Vale de Cambra BM 2 

Arouca 23.874 Biblioteca Municipal de Arouca BM 1 

SJ Madeira 21.706 Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo BM 2 

 

 

Artes do Espectáculo – música, teatro e dança 

De acordo com os dados do INE, os municípios que constituem a AMP gastaram em 2003 11.754.000€ em 

cultura e 18.646.000€ em 2005.37 De acordo com o estudo realizado no âmbito do Norte 2015 sobre a 

Cultura38, a maior parte das despesas municipais das autarquias são na dotação de equipamentos físicos 

para a cultura. Neste estudo é referido ainda que os equipamentos físicos tendem a concentrar-se nas 

capitais de distrito e, em menor grau, nos núcleos urbanos concelhios, o que significa que, no quadro 

das características sociodemográficas actuais, tendem a reforçar o esvaziamento das zonas exteriores 

aos centros urbanos. 

                                                             
 

36 População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário (por ciclos de vida) em 2006; INE, Estimativas Anuais da 
População Residente. 
37 - Despesas em cultura (€) dos municípios por Localização geográfica – Anual; INE, Financiamento Público das Actividades 
Culturais. Última actualização destes dados: 29 de Maio de 2007. 
38 - Helena Santos da Faculdade de Economia do Porto para NORTE 2015 – Grupo de Prospectiva: As Pessoas – Atelier Temático: 
Cultura – A Cultura – Relatório Final. 
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De facto, na região Norte e na AMP a cobertura do território em termos de infra-estruturas físicas é 

irregular: nalguns casos, como no dos centros de arte contemporânea, ainda insuficiente, noutros casos 

sobretudo museus e espaços de apresentação de espectáculos, satisfatória, por vezes, desregulada 

e/ou sobredimensionada como se pode constatar nas tabelas seguintes. 

 

Quadro 74. Distribuição de equipamentos segundo a sua tipologia na AMP39 

Equipamento Nº 

Auditório 30 

Centro Cultural 2 

Cine-teatro 3 

Fórum 2 

Salão 2 

Salas de Espectáculo 5 

Teatro 16 

 

 

Como é referido no estudo supra citado, as infra-estruturas são condição de suporte, um condutor, 

para o desenvolvimento das políticas culturais. No entanto, devem ser enquadradas em economias de 

acessibilidade e de inscrição local. Ou seja, a existência de equipamentos por si não induz 

espontaneamente a procura e a oferta culturais, para tal os equipamentos têm de ser dinâmicos em 

termos de programação, devem ser espaços de produção e apresentação culturais. Na AMP assiste-se 

ainda a insuficiências e desarticulação neste campo. É necessária uma clara aposta nas redes, de forma 

a criar sinergias e articulações, quer entre obras e espectáculos (permitindo que uma criação tivesse 

assegurada à partida a sua apresentação em locais distintos), quer entre os vários espaços e 

equipamentos (permitindo colmatar carências fundamentais, por exemplo, ao nível dos espaços de 

ensaio). 

 

Além disso, não podemos deixar de referir que é a promoção de grandes eventos e obras de dimensão 

interna e internacional, como a Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, o Teatro Nacional de S. João 

e a Casa da Música, que permitem alavancar as dinâmicas de internacionalização e de reforço do 

tecido artístico e de produção cultural. Este tipo de eventos e espaços devem constituir âncoras de 

atracção metropolitana com uma forte inserção no tecido cultural e nas estratégias de intervenção 

desenvolvidas pelos equipamentos que operam na AMP. Assim consegue-se fomentar a sedimentação e 

                                                             
39 De acordo com a informação da de Rede de Grandes e Médios Auditórios do Norte fornecida pela DR da Cultura do Norte. 
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estruturação da actividade destas infra-estruturas, bem como a articulação e a criação de sinergias 

entre eventos, visando a criação de um fluxo contínuo de visitantes internos e externos. 

 

Quadro 75. Rede de Grandes e Médios Auditórios da AMP por concelho40 

Concelho Nº equipamentos Nº lugares Residentes km2 

Arouca 1 200 23.874 118 

Espinho 7 2178 30.649 24 

Gondomar 1 262 171.881 79 

Maia 1 740 135.700 68 

Matosinhos 1 150 169.104 61 

Oliveira de Azeméis 6 2088 71.365 85 

Porto 25 9557 227.790 36 

Póvoa de Varzim 3 1494 66.216 64 

Santa Maria da Feira 2 2039 145.247 87 

Santo Tirso 2 438 70.915 69 

São João da Madeira 1 200 21.706 13 

Trofa 3 1100 40.029 41 

Vale de Cambra     24.591 68 

Valongo 2 438 94.344 53 

Vila do Conde 2 461 76.795 69 

Vila Nova de Gaia 3 704 307.444 77 

 60 22.049 1.677.650 1.012 

 

 

Artes visuais – escultura, pintura, fotografia e cinema digital 

As galerias, para além de espelharem a produção artística e a vitalidade cultural de um território, 

constituem mais uma oportunidade para a população em termos de acesso à cultura, estando 

vocacionadas para um público mais específico ou mais interessado em diferentes performances 

artísticas (pintura, fotografia, B.D, escultura, entre outros).41 

 

De acordo com o INE, em toda a região norte, existiam 205 galerias de arte e outros espaços de 

exposições temporárias em 2005. O Porto, como se pode constatar na lista do Anexo 1, é o concelho da 

AMP onde se localizam em maior número. A maior concentração de galerias situa-se hoje no centro 

                                                             
40 - De acordo com a informação fornecida pela Direcção Regional da Cultura do Norte em anexo 
41 - Condições Materiais Colectivas, 1º Relatório sobre a Qualidade de Vida Urbana, 2003 – Sistema de Monitorização da Qualidade 
de Vida Urbana, Câmara Municipal do Porto. 
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histórico e tradicional (refira-se, por exemplo, a Rua Miguel Bombarda e suas proximidades) como 

locais da cidade que têm contribuído para assegurar uma interessante dinâmica cultural local associada 

à actividade das galerias. 

 

Face à diversidade e rotatividade dos trabalhos que expõem, a actividade das galerias marca também o 

dinamismo cultural da região e a sua qualidade de vida. 

 

O cinema digital é identificado no Norte 2015 como uma marca e referência identitária com potencial 

de internacionalização. Neste campo existe no Norte e na AMP uma forte dinâmica em termos de 

festivais que, se articulados entre si, poderiam constituir uma forte rede de difusão de cinema 

independente e alternativa ao circuito comercial à escala nacional, e assim promover o cinema 

português, incentivando a sua circulação. Se bem que os principais agentes de dinamização deveriam 

ser os cineclubes, entidades já presentes no terreno, estas deveriam poder obter outro tipo de apoios 

para a sua actividade. 

 

É fundamental fomentar a criação neste domínio, existindo actualmente um deficit claro de produção 

cinematográfica nacional, justificado em parte, pela ausência em Portugal de agentes, públicos e 

privados (nomeadamente televisões), com capacidade de resposta às iniciativas do mercado, bem como 

de criação de condições para a viabilização de projectos, quer de iniciativa nacional, quer de iniciativa 

internacional. 

 

 

Ensino Artístico 

No seu estudo realizado para o Norte 2015, Helena Santos afirma que no que respeita às políticas 

públicas, permanece uma casuística relação entre as escolas e as "comunidades", qualquer que seja o 

nível de ensino a que nos reportemos e qualquer que seja a perspectiva de base (da educação para as 

culturas e as artes, ou destas para a educação). De acordo com a autora, existem por um lado 

deficiências recorrentes no sistema do ensino artístico fundamentalmente relacionadas com o 

desfasamento entre os seus curricula e o contexto artístico e cultural da actualidade e por outro, 

insuficiências que, não obstante alguns projectos e iniciativas pontuais e a importância e actividade 

crescentes dos serviços educativos das várias instituições culturais públicas e privadas verificadas em 

anos muito recentes, persistem no que respeita à ligação entre as artes e o ensino e à fruição das artes 

no quotidiano das crianças e dos jovens. 
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Naquele estudo é ainda apontado que os recursos organizacionais e humanos culturais (de criação, 

produção e mediação técnica e especializada) permanecem raros, pouco qualificados, e por vezes 

desajustados às funções que realizam – não obstante a tendência à descentralização da oferta de 

formação profissional técnica e vocacional, incluindo a, ainda incipiente, politécnica. Escasseiam 

recursos, do tecido político-administrativo (em particular nas câmaras e nas instituições de 

desenvolvimento) ao tecido sociocultural e artístico e, em relação aos que existem, escasseiam 

formações de elevada qualificação, capazes de responder aos crescentes desafios que se colocam, em 

dois planos: no plano das mudanças nas escalas das relações entre espaços locais, regionais, nacionais 

e globais; e no plano da abertura e do alargamento do leque do que é considerado produção cultural, 

nomeadamente das novas formas de cultura, ligadas ou incorporando o audiovisual e o multimédia. 

 

 

5.4.2.2. Património cultural 

 

O património construído de uma região é indissociável de algumas características que reconhecemos 

em certas cidades como a sua monumentalidade, a singularidade da sua paisagem e a própria vivência. 

 

De acordo com o PROT-N42 ao nível patrimonial, se atendermos aos bens culturais classificados na NUT 

III – Norte de Portugal o panorama é o seguinte: 

 

A totalidade de bens patrimoniais classificados e com protecção representa cerca de 35% do total 

nacional. A Região Norte tem actualmente 1.083 bens classificados como Monumento Nacional e Imóvel 

de Interesse Público, com uma distribuição equilibrada por todos os distritos, com excepção do Porto, 

segunda cidade do país. Em termos de recursos patrimoniais é clara a riqueza que a Região Norte 

detém, testemunho da permanente forte ocupação do território, desde o paleolítico até à actualidade.  

 

De acordo com o IPA43, “no que respeita ao património arqueológico (classificado e não classificado) 

conhecem-se, actualmente, cerca de 5500 sítios na Região Norte. A maior parte destes vestígios 

concentra-se no interior, na sub-região de Trás-os-Montes e Alto Douro, com uma representatividade 

de cerca de 49 % desse total, seguindo-se o Arco Metropolitano com 36 %, e por fim, a sub-região 

                                                             
42 - PROT – Norte, Fase I Estudos Complementares de Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional – Relatório de Síntese de 5 
de Junho de 2007, página 43 e seguintes. 
43 - Contributo do IPA para o Contributo do Ministério da Cultura para o PROT-NORTE, Fase I – Estudos Complementares de 
Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional, págs. 8 e 9. 
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Minho/ Lima com 14 %. Destes 5500 sítios apenas uma percentagem apresenta, a priori, condições 

objectivas para uma valorização com vista à sua integração em circuitos turístico-culturais. Uma boa 

parte deles situam-se em áreas urbanas pertencendo a períodos históricos diversos. Todavia, também 

noutras zonas, com especial destaque para as áreas serranas, e em virtude dos projectos de 

investigação desenvolvidos nos últimos anos, tem vindo a ser posto a descoberto um vasto conjunto de 

sítios arqueológicos, que merecerá ser potenciado através da sua valorização permitindo uma fruição 

pública integrada num conceito mais amplo de interpretação do território. 
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Figura 24. Bens Patrimoniais Classificados – NUT III. 

Nota: Na NUT III / Norte de Portugal os distritos de Aveiro, Guarda e Viseu têm a seguinte representação concelhia: 

Distrito de Aveiro – 6 concelhos pertencentes à NUT III – Norte de Portugal, dum total de 19; 

Distrito da Guarda – 1 concelho pertencentes à NUT III – Norte de Portugal, dum total de 14; 

Distrito de Viseu – 11 concelhos pertencentes à NUT III – Norte de Portugal, dum total de 24; 

 

 

O desenvolvimento da investigação arqueológica na Região Norte tem avançado significativamente, ao 

longo da última década, fruto, em grande parte, do aumento do número de técnicos na região, muitas 

vezes integrados em autarquias, e/ou envolvidos no cumprimento da legislação em vigor, que obriga à 

execução de trabalhos arqueológicos no âmbito da minimização de impactes de projectos de diversa 

índole. Assim, paralelamente aos trabalhos de prospecção, tem-se assistido a um grande incremento de 
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escavações arqueológicas quer programadas, quer de emergência, sobretudo com particular incidência 

nas zonas urbanas.”44  

 

De informação sobre as condições físicas e interpretativas de monumentos, conjuntos e sítios da Região 

Norte (Tutela do Ministério da Cultura), infelizmente, estes estudos cingem-se, na maior parte dos 

casos, à identificação e salvaguarda dos vestígios, ficando, muitas vezes, por fazer o estudo dos 

espólios exumados, avançando-se raramente para projectos de valorização. “Tendencialmente, tem 

vindo a registar-se uma maior atenção para esse tipo de acções, quer por iniciativa da administração 

central, quer por parte de uma ou outra autarquia. A acção dos privados nesta matéria, não sendo 

ausente, é muito incipiente e frequentemente desenquadrada da restante política promovida pelos 

órgãos do poder central ou local. Urge reverter e, consequentemente, dinamizar este processo.” 45  

 

Em termos da tipologia de imóveis / bens classificados os distritos do Porto e de Aveiro, apresentam a 

seguinte distribuição tipológica / distrito: 

 

Quadro 76. Distribuição dos imóveis / bens classificados por tipologia por distrito. 

Distrito Tipo Contagem de tipo 

Aveiro   37 

 Arqueológico 8 

 Civil 17 

 Militar 1 

 Religioso 11 

Porto   249 

 Arqueológico 29 

 Civil 111 

 Militar 7 

 Religioso 98 

 Conjunto Urbano 4 

Total Porto / Aveiro  286 

 

 

 

 

                                                             
44  - Podemos observar a lista de instituições que integram colecções de Arqueologia por Sub-região no anexo 2. 
45 - Contributo do IPA para o Contributo do Ministério da Cultura para o PROT-NORTE, Fase I – Estudos Complementares de 
Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional, págs. 8 e 9. 
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Como opção de tratamento dos bens classificados, optou-se por um agrupamento tipológico com a 

nomenclatura acima representada, entrando no caso específico da arquitectura civil agregados 

múltiplos elementos: casas, solares, palácios, torres senhoriais, pontes, caminhos, pelourinhos, 

teatros…, facto que realça o peso desta tipologia face às restantes, com 45% face ao total de bens 

classificados nos concelhos que integram estes dois distritos. A arquitectura religiosa tem igualmente 

grande expressão, com 38%. A arquitectura arqueológica regista 13 % e a militar cerca de 3%.  

 

Como se pode observar pelos gráficos seguintes, relativos à AMP, é grande riqueza e diversidade do 

património edificado da área metropolitana. Tal riqueza faz com que a tarefa de reabilitação esteja 

permanentemente em curso, constituindo a conservação e reabilitação urbana dos edifícios uma linha 

de acção de continuidade que é necessário continuar a impulsionar e para a qual se exige um pleno 

envolvimento e o necessário esforço de investimento do sector público e privado. É igualmente 

fundamental actuar na reabilitação de outros elementos patrimoniais, como igrejas, monumentos, 

praças, jardins, etc., contribuindo desta forma para o reforço da imagem e identidade das cidades e 

para o turismo da AMP no seu conjunto. 46 
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Figura 25. Bens Patrimoniais Classificados na AMP. 

 

                                                             
46 - Prioridades de Desenvolvimento para 2007-2013. Documento elaborado pela AMP disponível em 
http://www.amp.pt/fotos/gca/amp__prioridades_2007_a_2013_2_1190370053.pdf 
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Figura 26. Bens Patrimoniais Classificados enquanto Imóvel de Interesse Público e Monumento Nacional na AMP  

 

 

A existência de património classificado traduz um esforço na sua preservação e consequente 

valorização da identidade sociocultural, e representa um ponto forte na dinamização de alguns 

sectores estratégicos para o desenvolvimento económico e urbano da cidade, como por exemplo, o 

sector do turismo, que aposta cada vez mais na atracção de visitantes para a cidade. A ideia de que o 

património de uma cidade se deve em grande medida à componente física do seu edificado é, sem 

dúvida, importante. No entanto, existe a consciência de que o património extravasa esta dimensão 

física, englobando uma componente humana de grande valor. 

 

Com efeito, o património da cidade, quando recuperado e conservado, pode ser integrado em roteiros 

culturais e turísticos bem organizados, tanto para consumo interno como para consumo externo, 

potenciando a criação de riqueza (maior dinamismo comercial, mais emprego) e desse modo 

contribuindo para a qualidade de vida da cidade. 

 

Museus 

Também os museus estão entre os equipamentos culturais mais próximos das populações, exercendo 

uma importante capacidade de atracção sobre os visitantes, tanto nacionais como estrangeiros. Estes 
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equipamentos, face à diversidade dos objectos/temas que expõem e às actividades que promovem, 

constituem um importante veículo de difusão e sensibilização para a cultura das cidades. 

 

Os museus ocupam um lugar primordial na acção das autarquias sobre o património, a par da 

conservação, investigação e difusão. De acordo com a Lei-Quadro dos Museus47 a Rede Portuguesa de 

Museus tem, entre outros, como objectivos a valorização e a qualificação da realidade museológica 

nacional; a cooperação institucional e a articulação entre museus; a descentralização de recursos e o 

planeamento e a racionalização dos investimentos públicos em museus. 

 
De acordo com o IPA48, “tem vindo a verificar-se, por parte de alguns municípios, assim como por parte 

de algumas associações de carácter amadorístico, uma maior atenção pelo Património pautada pela 

criação de museus ou núcleos museológicos. A Região Norte conta com um conjunto de instituições que 

integram colecções de Arqueologia que se distribui de forma desequilibrada pelo território. 
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Figura 27. Equipamentos Culturais – NUT III49 

 

 

Assim, do ponto de vista científico continuam a faltar na Região Norte visões de conjunto apoiadas no 

estudo aprofundado das colecções e em projectos articulados a nível regional. Este cenário decorre, 

em boa medida, do carácter de emergência de grande parte das intervenções arqueológicas e, 

                                                             
47 - Aprovada pela Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto. 
48 - Contributo do IPA para o Contributo do Ministério da Cultura para o PROT-NORTE, Fase I – Estudos Complementares de 
Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional, páginas 16 e 17. 
49 - No anexo 4 é possível visualizar esta informação sob a forma de mapa. 
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simultaneamente, da carência de serviços técnicos da maioria dos museus da região. Assim, apesar das 

muitas colecções museológicas espalhadas pelo território, o seu estudo e publicação continua por 

fazer. Verifica-se, ainda, que os espaços museológicos vão sendo criados sem qualquer critério e sem 

estarem devidamente integrados num plano regional, surgindo pela espontânea vontade das entidades. 

 

Também as Câmaras têm vindo a desenvolver um esforço de conservação dos núcleos históricos 

principais, dotando-os de planos ou regulamentos municipais, genericamente, adequados. Mas muitos 

desses instrumentos não são implementados ou encarados com a seriedade que merecem. Bastaria a 

sua aplicabilidade, para dar um grande salto qualitativo na salvaguarda e valorização desses espaços. 

 

A melhoria do actual quadro de gestão e valorização patrimonial passa necessariamente por uma 

melhor articulação e cruzamento de informação entre as várias instituições e ainda entre os diversos 

departamentos da mesma instituição. Por vezes é notória a falta de coordenação e troca de informação 

entre os Serviços de Arqueologia Municipais (quando existem) e os departamentos de obras. Daqui 

resulta, por vezes, a destruição de sítios patrimoniais já identificados pelos serviços competentes das 

autarquias, por projectos levados a cabo por outros departamentos dessas edilidades. Sendo os 

vestígios arqueológicos uma realidade de expressão territorial, a sua gestão terá, necessariamente, de 

se articular com os restantes departamentos e organismos que com eles interferem. 

 

De cerca de centena e meia de Museus existentes na AMP50, apenas 18 estão inscritos na Rede 

Portuguesa de Museus, o que nos leva a afirmar que existe um espaço de melhoria no acesso à cultura e 

enriquecimento do património cultural através da introdução de padrões de rigor e de qualidade no 

exercício das funções museológicas dos museus da AMP.  

 

Como seria de esperar, é no Porto a maior afluência de visitantes. De acordo com o Anuário Estatístico 

do INE de 2005, no ano de 2004 foram registados 1.391.734 visitantes na AMP, sendo que 635.187 

(perto de 50%) desses visitantes procuraram os Museus do concelho do Porto. Alguns dos equipamentos 

da cidade, face às características mais diversificadas da intervenção que desenvolvem e, por isso, dos 

públicos que conquistam, adquiriram projecção que excede o âmbito da própria cidade e do país, como 

é o caso do Museu de Arte Contemporânea de Serralves que beneficia igualmente do facto de ser uma 

obra arquitectónica de referência. Outros, pela sua especificidade, pelo seu valioso património em 

                                                             
50 - Baseado no Roteiro de Espaços Educativos da Área Metropolitana do Porto e na informação disponibilizada pela CCDR-N no 
âmbito do PAISCTP no Anexo 1. 
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termos de obras de arte e/ou da história que encerram constituem também referências incontornáveis 

no panorama cultural da cidade. Salientem-se a título de exemplo, o Museu Soares dos Reis, o Museu 

Romântico, o Museu do Carro Eléctrico ou o Museu de Arte Sacra.51  

                                                             
51 - Condições Materiais Colectivas, 1º Relatório sobre a Qualidade de Vida Urbana, 2003 – Sistema de Monitorização da Qualidade 
de Vida Urbana, Câmara Municipal do Porto. 
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5.5. Turismo 

 

5.5.1. Enquadramento 

 

O Turismo é uma das mais importantes manifestações culturais da Era Moderna. Nos últimos anos tem-

se reforçado como uma das grandes expressões da globalização, aumentando a sua importância 

económica. 

 

O crescimento substancial da actividade turística consiste num dos fenómenos económicos e sociais 

mais marcantes do último século, com um crescimento médio superior ao da economia mundial, o qual 

se prevê continue a ser mantido. 

 

Face à iminente transformação das tendências da actividade turística, tem-se traçado, neste âmbito, 

um cenário dinâmico, em que os destinos competem num mercado global, caracterizado por uma 

procura muito segmentada e exigente e uma oferta especializada e fortemente competitiva. 

 

Se atentarmos nas principais tendências e mais recentes movimentações no panorama turístico 

internacional, poderemos sintetizá-las em quatro domínios essenciais: 

• Na forma de estar e necessidades do cliente, i.e., na sua crescente exigência por qualidade, 

diversidade de destinos e busca de viagens como “experiências”, bem como na frequência e 

natureza das suas viagens (estadas mais longas intercaladas com short breaks); 

• Na alteração do seu poder negocial, no sentido da crescente facilidade de recorrer a novos 

canais de distribuição (nomeadamente aos canais online) para organizar, planear e adquirir a 

viagem, sem recorrência a uma agência; 

• Na crescente procura de pacotes turísticos personalizados, e “à medida”, que implica 

necessariamente, por parte das actividades a montante da cadeia de valor turística a 

elaboração de programas que permitam ao cliente construir o seu próprio itinerário; 

• O surgimento de novos tipos de “viagem”. A “viagem-aventura”, a “viagem de negócios”, a 

“viagem de bem-estar”, que condicionam a filosofia da oferta e a sua consequente adaptação. 
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Passa, pois, a ser crescente quer a importância do tempo de lazer e do seu aproveitamento de 

qualidade de acordo com novos padrões, quer, em virtude disso mesmo, a crescente segmentação da 

procura por via da evidente diversificação das motivações dos turistas, crescendo as vertentes de 

turismo de negócios, turismo cultural, turismo desportivo, turismo activo e de bem-estar e turismo 

verde. 

 

Na Europa a indústria turística corresponde a 7% do PIB e garante 20 milhões de postos de trabalho. No 

seu conjunto, o território europeu ocupa o 1º lugar no ranking de destinos turístico a nível mundial e as 

estimativas apontam para uma duplicação do número de visitantes até 2020. 

 

Em Portugal, com um ritmo de crescimento superior à média europeia, o Turismo é já um dos 

principais sectores da economia, empregando 10% da população activa. Este sector deverá, este ano, 

contribuir directamente para 6,5% do PIB português, cerca de 10.400 milhões de euros. Segundo dados 

do WTTC, o contributo indirecto para a economia nacional deverá subir de 15.4% para 16.9%, ou seja, 

de 24.600 milhões de euros para 41.400 milhões de euros52. 

 

No entanto, Portugal perdeu quota de mercado a nível internacional, e está muito dependente de 

quatro mercados emissores e do desempenho de três regiões (Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda 

afectado por uma elevada sazonalidade. 

 

As perspectivas de forte crescimento para o mercado mundial constituem uma oportunidade para 

Portugal, mas é necessária uma estratégia de actuação que permita responder à sofisticação da 

procura e a um número crescente de ofertas concorrenciais. 

 

Nesse sentido foi aprovado em Abril de 2007 o PENT (Plano Estratégico Nacional do Turismo), 

promovido pelo Turismo de Portugal, IP e que apresenta um desígnio ambicioso: “Portugal deverá ser 

um dos destinos de maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na 

qualificação e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento 

da economia nacional”. 

 

                                                             
52 Fonte: Turismo de Portugal IP. 
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Assim, no mercado internacional, Portugal ambiciona crescer anualmente 5% no número de turistas 

(atingindo os 20 milhões de turistas em 2015) e cerca de 9% nas receitas, ultrapassando o patamar dos 

15 mil milhões de euros nesse ano, ou seja, mais do dobro do actual volume de receitas. 

 

Lisboa, Algarve e o Porto e Norte irão ser as regiões com maior contribuição absoluta para o 

crescimento, enquanto o Alentejo irá registar a maior contribuição relativa, com crescimentos anuais 

da ordem dos 11%. 

 

Desta forma, o Turismo irá contribuir positivamente para o desenvolvimento económico do país, 

representando, em 2015, mais de 15% do PIB e 15% do emprego nacional. 

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no PENT, o Porto e Norte deverá atingir entre 3,1 e 3,3 

milhões de dormidas de estrangeiros, crescendo a uma taxa média anual de 8,5%, e verificar um 

aumento anual de 7,5% no número de turistas (hóspedes estrangeiros), até 2015. Neste período, as 

receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros) deverão crescer a um ritmo anual de 11%, 

aumentando 155% face a 2006. 

 

Por outro lado, o número de dormidas de turistas nacionais deverá crescer a um ritmo anual de 2,9%. 

 

 

5.5.2. Diagnóstico 

 

A Região Norte apresenta um conjunto de potencialidades turísticas, nomeadamente condições 

naturais e patrimoniais, que conferem à sua oferta um carácter diversificado e plural. 

 

A figura seguinte, não sendo exaustiva, apresenta alguns dos recursos turísticos associados às sub-

marcas turístico-promocionais existentes na Região do Norte. 

 

Não obstante as potencialidades que lhe são reconhecidas, o sector do Turismo na região Norte, no 

quadro do Turismo nacional, ainda não apresenta um nível de desenvolvimento muito expressivo, 

representando este sector um peso relativamente baixo na economia. 
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Figura 28. Recursos turísticos associados às sub-marcas turístico-promocionais existentes na Região do Norte. 

 

 

Actualmente a actividade turística portuguesa assenta, fundamentalmente, em três regiões, 

designadamente, Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e Madeira, que concentram cerca de 75% da actividade 

turística nacional. 

 

Tal facto confirma que o sucesso de um destino turístico não acontece apenas pelos atributos de uma 

Região, sejam eles paisagísticos, culturais ou outros, ou pela simples promoção desses mesmos 

atributos. 

 

A importância económica do Turismo decorre de uma combinação entre atractivos, serviços, promoção 

e infra-estruturas, que associados à hospitalidade, satisfazem uma procura cada vez mais exigente num 

quadro de crescente competitividade entre países e regiões. 

 

O resultado dessa combinação mede-se, acima de tudo, pelo número de turistas que efectivamente 

pernoitam no destino. 
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Em 2005, o destino Porto e Norte recebeu 1,9 milhões de hóspedes, que geraram 3,4 milhões de 

dormidas e € 164,7 milhões de receitas nos estabelecimentos hoteleiros. 

 

Medido pelos indicadores da hotelaria, o Porto e Norte representam cerca de 10% do negócio turístico 

em Portugal, com 17% dos hóspedes e 10% das dormidas e das receitas geradas nos estabelecimentos 

hoteleiros. 

 

A procura turística para o Porto e Norte apresentou um comportamento de quebra em 2002 e 2003, 

recuperada em 2004 por influência do Euro 2004. O crescimento de 2004 foi reforçado em 2005, 

contudo, o destino encerrou o ano ligeiramente abaixo dos níveis alcançados em 2001. 

 

Estes indicadores reflectem a ainda frágil estruturação do mercado deste sector na região. 

 

 

5.5.2.1. Oferta de estabelecimentos hoteleiros e capacidade de alojamento 

 

Em 2005, o Porto e Norte registou uma capacidade de alojamento de 34.613 camas, reflectindo um 

crescimento a um ritmo médio anual de 2,8%, no período 2001-2005. Esta oferta total corresponde a 

449 estabelecimentos hoteleiros, disponibilidade de 13,1% e 22,3%, respectivamente, do total nacional: 

 
 

 
Figura 29. Capacidade de alojamento em camas e número de estabelecimentos hoteleiros (2005). 

Fonte: INE 
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Estes números revelam a disparidade que se verifica ao nível da capacidade de alojamento, e por 

conseguinte, no nível de receitas turísticas que cada região gera. 

 

A Região Norte, para além de apresentar uma capacidade de alojamento ainda pouco significativa, 

regista, ainda, estabelecimentos de alojamento com categoria superior abaixo do desejável, sendo 

exemplo, o grande peso de oferta de alojamento em pensões e estalagens. 

 

Relativamente a hotéis de 5 estrelas detidos/geridos por cadeias internacionais, verifica-se que a 

Região do Norte dispõe de apenas 7 unidades hoteleiras de 5 estrelas, as quais se situam, em grande 

parte, na Área Metropolitana do Porto: 

 

 
Figura 30. Número de hotéis de 5 estrelas por NUTS II. 

Fonte: PENT (2006). 

 

Cerca de 50% da capacidade de alojamento do Porto e Norte está concentrada em hotéis, tipologia de 

estabelecimentos que tem vindo a aumentar o número de camas a uma taxa média de 4,1% / ano, 

desde 2001. 

 

O conjunto das pensões, motéis e estalagem atinge uma representatividade acima dos 40% da 

capacidade de alojamento no Porto e Norte, em 2005, registando um crescimento médio anual de 1,5% 

desde 2001. 
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Tal facto tem implicações no tipo de visitante que procura a Região Norte, nomeadamente, no poder 

de compra do turista e consequentemente na receita média do mesmo, que se situa abaixo da média 

nacional. A Região carece, assim, de uma oferta de alojamento mais qualificada. 

 

 

5.5.2.2. Territorialização da oferta de alojamento na Região Norte 

 

Procedendo a uma territorialização da oferta de alojamento na Região do Norte, assente nas sub-áreas 

turístico-promocionais, verifica-se que é na sub-área turístico promocional do Porto que se concentra a 

maioria dos estabelecimentos hoteleiros, sendo a distribuição a seguinte: 

 

 
Figura 31. Estabelecimentos hoteleiros por sub-áreas turístico-promocionais na Região Norte. 

 

 

Número de Dormidas 

No que diz respeito à procura, o cenário segue a mesma lógica da oferta, em que, conforme já foi referido, 

as regiões do Algarve, de Lisboa e da Madeira representam mais de 75% das dormidas nacionais na hotelaria 

global. 

 

A Região do Norte ocupa representa menos de 10% nas dormidas da hotelaria no país. O Algarve é 

responsável por cerca de 40% das dormidas totais na hotelaria global, seguindo-se a Região de Lisboa e 

da Madeira com 20,4% e 15,9%, respectivamente. 
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Figura 32. Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros (2005). 

Fonte: INE 
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Figura 33. Distribuição Espacial das Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros na Região do Norte, 

por sub-áreas turístico-promocionais (2005). 

Fonte: INE (2006) 
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5.5.2.3. Territorialização da procura turística na Região Norte 

 

Procedendo a uma espacialização da procura turística, mais concretamente, das dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros, por sub-áreas turístico-promocionais, verifica-se que (à semelhança do 

que acontece na oferta de estabelecimentos hoteleiros) é na sub-área turístico promocional do Porto 

que se concentra mais de 60% das dormidas em estabelecimentos hoteleiros. 

 

A Região do Minho, Douro e Trás-os-Montes, representam 25,9%, 5,9% e 8%, respectivamente. 

 

 

Principais mercados 

No que respeita aos principais mercados turísticos da Região Norte, verifica-se uma significativa 

dependência da Região face ao mercado nacional, que representa 70% das dormidas na hotelaria 

global. Os principais mercados internacionais são Espanha (13%), Reino Unido (5%) e França (3%). 

 

 

Estada média e taxas de ocupação 

No que concerne a estadas médias e taxas de ocupação em estabelecimentos hoteleiros, constata-se 

que esta Região detém uma estada média (1,8 noites) e uma taxa de ocupação em estabelecimentos 

hoteleiros (28%), abaixo dos valores médios nacionais - que são 3,1 noites de estada média e 39% taxa 

de ocupação (INE 2006). Verifica-se, pois, alguma incapacidade da Região em “fixar” e/ou promover 

estadas médias mais prolongadas. 

 

Pese embora o “peso” da Região do Norte ainda não ser muito expressivo, importa no entanto salientar 

que nos últimos dez anos (1995-2005) a taxa de crescimento médio anual de dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros na Região do Norte, foi superior à média nacional (Região Norte 3,4%; 

Portugal 2,3%). 
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5.5.2.4. Área Metropolitana do Porto 

 

A Área Metropolitana do Porto ainda não se assumiu como um importante destino turístico no contexto 

nacional. No contexto das 11 metrópoles ibéricas, ocupa apenas a 7ª posição em termos de capacidade 

de alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas. 

 

A Área Metropolitana do Porto, que não coincide, em termos territoriais, com a sub-área turístico-

promocional do Porto, apresenta, em geral, piores indicadores que os nacionais, mas melhores que os 

da Região Norte. Refira-se no entanto que o Entre Douro e Vouga manifesta a sua fragilidade como 

destino turístico, apresentando para a generalidade dos indicadores valores claramente abaixo da 

média da região Norte. 

 

 
Figura 34. Número de camas existentes na AMP, por Município. 
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De destacar que, entre 1994 e 2004, a capacidade de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros da 

Área Metropolitana do Porto aumentou 26%. Trata-se de uma expansão da oferta hoteleira menos 

pronunciada que a registada nos três espaços nacionais de referência (Lisboa, Algarve e Madeira). 

 

Por seu turno, a análise intrametropolitana torna evidente a heterogeneidade do espaço metropolitano 

em termos de oferta hoteleira, com o Porto e municípios circundantes (aos quais se junta a Póvoa de 

Varzim) a concentrarem maior oferta. 

 

A análise do peso relativo da oferta turística da Área Metropolitana do Porto face à região e ao país 

permite-nos concluir que, embora pouco expressiva à escala nacional em termos de recursos 

hoteleiros, este território concentra a maioria da resposta do Norte: 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Estabelecimentos
Capacidade de 

alojamento
Dormidas

Hóspedes

8,6%
6,8%

5,4% 9,3%

38,4%
51,4% 56,1%

55,4%

Face ao país Face à região Norte

 
Figura 35. Peso relativo da oferta turística da AMP face à Região Norte e ao País. 

 

 

Em resumo, os principais indicadores do mercado turístico da AMP são os constantes do quadro 

seguinte. 
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Quadro 77. Principais indicadores do mercado turístico da AMP. 

Indicadores NUT EDV NUT GP Norte Portugal 

Estada Média (nº noites) 1,7 1,8 1,8 3,1 

Estada Média de Hóspedes Estrangeiros (nº noites) 2,1 2,0 2,0 4,0 

Capacidade de alojamento por 1000 habitantes (nº) 3,0 12,1 9,3 25,0 

Hóspedes por habitante (nª) 0,2 0,8 0,5 1,1 

Proporção de hóspedes estrangeiros (%) 28,6 43,4 32,9 51,9 

Proporção de dormidas entre Julho-Setembro (%) 29,8 32,5 34,7 36,8 

Dormidas em estabelecimentos hoteleiros e similares por 1.000 habitantes 
(nº) 

27,1 145,1 92,0 336,1 

Proveitos de aposento por capacidade de alojamento (M Euros)   3,1 4,0 

Taxa de ocupação (%) 25,1 33,1 28,0 39,1 

Estabelecimentos (nº) 11 162 450 2012 

Capacidade de alojamento (nº) 2.317 15.492 34631 263814 

Dormidas (nº) 77.478 1.851770 3.438.518 35.520.631 

Hóspedes(nº) 44.522 1.022.259 1.925.667 11.469.314 

Fonte: INE (2006). 

 

 

5.5.2.5. Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

 

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro é a maior infra-estrutura turística da região e o factor que mais tem 

contribuído para o crescimento da procura turística nos últimos anos. 

 

No período entre 1994 e 2004, o movimento de passageiros cresceu a uma taxa média anual de 5,4%, 

ligeiramente acima da observada para o conjunto dos aeroportos nacionais (5,3%) mas aquém da 

registada para o aeroporto de Lisboa (6,2%). Entre 2005 e 2006, regista-se um crescimento bastante 

significativo (9,5), comprovado a partir da figura seguinte. No entanto, no mesmo período a sua 

importância relativa à escala nacional, em termos de número de passageiros, não sofreu qualquer 

variação, estabilizando na ordem dos 15,4%. 

 

À semelhança dos principais mercados identificados para as dormidas em estabelecimentos hoteleiros, 

os principais mercados de tráfego de passageiros no aeroporto Francisco Sá Carneiros com maior 

representatividade são: Portugal (785.791), França (659.459), Espanha (461.439), Alemanha (410.353) 

e Reino Unido (397.462). 
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Figura 36. Movimento de passageiros registado nos aeroportos nacionais em 2005 e 2006. 

Fonte: ANA 2006. 

 

 

O tráfego de passageiros é maioritariamente composto por tráfego de passageiros internacionais (76%) 

e, complementarmente, por passageiros nacionais (24%). De destacar que os 4 países atrás referidos 

(França, Espanha, Alemanha e Reino Unido) são responsáveis por 58% do tráfego total de passageiros no 

aeroporto. 

 

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no âmbito do seu plano de expansão, foi objecto de importantes 

intervenções, conferindo-lhe uma capacidade de acolhimento para 6 milhões passageiros/ano. 
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5.6. SWOT 

 

Os principais aspectos que caracterizam a área metropolitana relativamente às suas componentes 

territoriais são apresentadas sinteticamente neste ponto. Tais componentes integram a abordagem às 

dinâmicas territoriais, à mobilidade, acessibilidade e transportes, aos sistemas ambientais, à cultura e 

património e o turismo. 

 

A situação actual mostra as transformações que têm ocorrido no sistema urbano, fruto das recentes 

dinâmicas territoriais, num alastramento da periurbanização e desenvolvimento de manchas difusas 

urbano-industriais, de povoamento disperso e fragmentado com défices infra-estruturais e ambientais. 

Esta evolução gera simultaneamente uma crise da cidade central, com perda populacional, diminuição 

de emprego, aliada a uma degradação física do património construído, com especial preocupação para 

as áreas centrais do Porto e de Gaia. 

 

Na ligação destas áreas de urbanização dispersa, surgem as grandes vias de circulação, que apesar de 

avultados investimentos na capacitação infra-estrutural, apresentam continuadamente 

congestionamentos colocando em causa a mobilidade das pessoas, bens e serviços, agravando perdas 

de competitividade e aumentando dos custos de transporte. Os fracos índices de interoperacionalidade 

e intermodalidade nos transportes públicos e as elevadas taxas de utilização de transportes privado 

individual sobrecarregam as infra-estruturas viárias. 

 

Assiste-se a uma degradação dos fenómenos de desordenamento do território, com intervenções 

desintegradas ao nível da oferta de espaços residenciais, de espaços para as actividades produtivas e 

de lazer, e para os espaços canais que criam rupturas nas unidades urbanas e da paisagem. 

 

Esta situação revela áreas com níveis de atendimento público por serviços de saneamento básico ainda 

profundamente deficitários, e redes de infra-estruturas débeis e insuficientes e fracos equipamentos 

sociais, e desequilíbrio no acesso aos equipamentos culturais resultante da heterogeneidade do 

território (zonas urbanas, semi-urbanas com carências e rurais com ausências), dificultadas por uma 

rede viária deficitária em capacidade e cobertura, e mobilidade condicionada. 
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Quadro 78. SWOT Componentes Territoriais: Fragilidades e Ameaças. 

Fragilidades Ameaças 

� Crise da cidade central (perda populacional, diminuição 
de emprego e degradação física associou-se à crise do 
sector comercial); 

� Estado de degradação física do património construído, 
com relevo para Porto e Gaia; 

� Alastramento da periurbanização e desenvolvimento de 
mancha difusa urbano-industrial, de povoamento disperso 
e fragmentado com défices infra-estruturais e ambientais; 

� Congestionamento das áreas de grande circulação e de 
acesso aos grandes centros urbanos; 

� Fracos índices de interoperacionalidade e 
intermodalidade nos transportes; 

� Insuficiente valorização do património cultural traduzida 
na ainda precária preservação, conservação e divulgação 
do património; 

� Níveis de atendimento público por serviços de 
saneamento básico ainda profundamente deficitários; 

� Agravamento dos fenómenos de desordenamento do 
território 

� Redes de infra-estruturas débeis e insuficientes e fracos 
equipamentos sociais 

� Desequilíbrio no acesso aos equipamentos culturais 
resultante da heterogeneidade do território (zonas 
urbanas, semi-urbanas com carências e rurais com 
ausências). 

� Rede viária deficitária em capacidade e cobertura, e 
mobilidade condicionada 

� Áreas com ambiente de degradação física e ambiental 

� Deficit de notoriedade destino Porto nos mercados 
internacionais 

� Incapacidade de fixação de visitantes na região. 

� Crescimento de espaços de marginalidade, desintegração 
e pulverização do sistema urbano 

� Perda de competitividade das cidades e ausência de 
capacidade económica 

� Exclusão social 

� Poluição urbana e ambiental 

� Situação de declínio e perda da qualidade de vida das 
pessoas 

� Atraso e indefinição na conclusão dos grandes eixos e 
infra-estruturas de transporte e logística transnacionais  

� Perda de vitalidade 

� Desprestígio das áreas centrais, com destaque para Porto 
e Gaia 

� Redução do potencial turístico 

� Inexistência de equipamentos âncora e acontecimentos 
atractivos que absorvam o aumento do fluxo de visitantes 
previsto. 

� Desvalorização do Aeroporto do Porto face ao de Lisboa; 

 

 

A par destas verificações, dá-se uma insuficiente valorização do património cultural, natural e 

construído, traduzida na ainda precária preservação, conservação e divulgação, com a presença de 

áreas com ambiente de degradação física e ambiental. Este factor é revelador de um deficit de 

atenção e valorização dos recursos endógenos da área metropolitana, nomeadamente no 

aproveitamento do potencial turístico, com uma evidente pouca notoriedade do destino Porto nos 

mercados turísticos. 

 

Não será demais alertar para as claras ameaças que pairam sobre o território, donde ressaltam o 

ressurgimento de áreas de marginalidade e exclusão, do aumento de áreas degradadas, dos focos de 
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poluição urbana e ambiental, que constituirão uma perda evidente de vitalidade e situação de declínio 

e perda da qualidade de vida das pessoas. 

 

A manutenção deste quadro situacional, com o desprestígio das áreas de relevo da AMP, naturais e 

urbanas, nomeadamente com as áreas centrais do Porto e de Gaia, agravado com um atraso e 

indefinição na conclusão dos grandes eixos e infra-estruturas de transporte e logística metropolitanos e 

transnacionais, com uma desvalorização do Aeroporto do Porto, e com a inexistência de equipamentos 

âncora e acontecimentos atractivos que absorvam os visitantes, contribuem significativamente para 

uma redução substancial do potencial turístico, e por essa via, para a perda importante de um 

conjunto de recursos económico-financeiros. 

 

A AMP é o centro importante de uma região com um universo de 7 milhões de pessoas, detendo 1,7 

milhões de habitantes na sua área territorial, 25% desta grande área do Noroeste Peninsular. 

 

Os últimos anos têm também sido marcados por melhorias significativas num conjunto de áreas de 

relevo, como o surgimento de processos sistemáticos de reabilitação, a expansão de novas 

centralidades comerciais dinâmicas e ofertas residenciais fortes e diversificadas, que potenciam a 

afirmação de uma metrópole policêntrica, como estímulo à organização em rede das cidades e na 

aposta de especialização funcionais. 

 

Nesta perspectiva assumem-se como iniciativas preponderantes a aposta nos sistemas de transportes 

colectivos ligeiros, cujo exemplo e ampliação da oferta do Metro do Porto constitui um elemento 

essencial na ligação entre os pontos focais do sistema urbano metropolitano, coadjuvado por uma rede 

intermodal de transportes que possibilite uma cobertura de serviço capilar. 

 

O investimento que tem sido feito nas infra-estruturas de transportes e na rede viária revela-se assim 

como um factor positivo, mas que tem que ser continuado em face das necessidades de melhoria da 

conectividade metropolitana. A própria intervenção de melhoria a que foi sujeito o Aeroporto do Porto 

mostra-se como um ponto de relevo que potencia o aumento da competitividade metropolitana e 

possibilita o aumento da vinda de visitantes. 
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Quadro 79. SWOT Componentes Territoriais: Pontos Fortes e Potencialidades. 

Pontos Fortes Potencialidades 

� AMP tem 1,7 milhões de habitantes, 25% da região que 
influencia o grande Noroeste peninsular português e 
galego, com um universo de 7 milhões de pessoas 

� Surgimento recente de processos sistemáticos de 
reabilitação 

� Expansão de novas centralidades comerciais e ofertas 
residenciais fortes e diversificadas 

� Sistema urbano policêntrico 

� Investimento no sistema viário e nas modalidades de 
transportes públicos 

� Metro, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o Porto de 
Leixões 

� Património cultural, arquitectónico e natural-paisagístico 
de grande valor e com presença significativa, com 
destaque para Património da Humanidade 

� Aumento da oferta cultural 

� Existência de equipamentos e de eventos com visibilidade 
internacional.  

� Áreas de singular e elevado valor paisagístico, cultural e 
patrimonial no centro da AMP, e Património Mundial 

� Marca Vinho do Porto como recurso estratégico de 
dimensão internacional; 

� Afirmar e aprofundar uma metrópole policêntrica “cidade 
das cidades” 

� Reforço do policentrismo, como estímulo à organização 
em rede das cidades e na aposta de especializações 
funcionais 

� Acréscimo da atractividade do negócio turístico, 
alicerçado nas componentes de valorização do património 
cultural, construído e natural 

� Pólo de atracção turística de excelência 

� Potencial de investimento 

� Captação de empresas e actividades 

� Afirmação da centralidade e da AMP a nível nacional e 
internacional 

� Aumento de visitantes / Turismo que se tem vindo a 
verificar e aumento esperado potenciado pelo TGV e voos 
Low Cost no Aeroporto Sá Carneiro. 

� Promoção da aproximação dos cidadãos à cultura com a 
criação de uma Rede de Equipamentos Culturais e de uma 
Rede Metropolitana de Programação. 

� Abertura do terminal de passageiros de Leixões; 

� Ligação Alta Velocidade / Aeroporto. 

� Novo modelo de organização das regiões de turismo que 
amplie a escala e melhore a qualidade da resposta; 

 

 

A sensibilidade para as temáticas ambientais assume-se como um factor dinamizador da qualificação 

dos espaços e do ambiente. Neste particular assume-se importante a melhoria quer da prestação e 

cobertura dos níveis de serviço dos sistemas ambientais, do abastecimento de água, da drenagem e 

tratamento de águas residuais, bem como das recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, 

segundo padrões internacionais de qualidade ambiental. 

 

Complementarmente, deve ser aproveitado e valorizado as áreas de excelência paisagística e 

ambiental, assegurando espaços de qualidade e a manutenção e preservação dos ecossistemas e das 

unidades de paisagem relevantes, para além da definição de uma rede de espaços de fruição da 

natureza e de actividades lúdicas, de qualificação das extensas áreas entre cidades, quer assumindo-se 

como peça essencial de estruturação do sistema urbano metropolitano. 

 

A crescente existência de equipamentos e de eventos com visibilidade internacional e a promoção da 

aproximação dos cidadãos à cultura, têm de ser optimizados numa lógica de complementaridade, quer 
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numa programação em rede, quer com os excelentes recursos do património cultural, arquitectónico e 

natural-paisagístico, que detêm nesta área uma presença significativa, destacando a classificação como 

Património Mundial, conjugada com o aumento da oferta cultural, aproveitando o potencial de 

investimento e a captação de empresas e de actividades, para a transformação da AMP num pólo de 

atracção turística de excelência e na afirmação da centralidade da AMP a nível nacional e 

internacional. 

 

Aqui revelam-se fundamentais os investimentos na progressiva melhoria do Aeroporto do Porto, em 

função do aumento de visitantes que se tem verificado nos voos Low Cost, e na construção da ligação 

de Alta Velocidade, e da abertura do terminal de passageiros de Leixões. Importa também ultrapassar 

a dificuldade de fixação de visitantes na região, com uma promoção turística integrada, pelo que se 

afirma necessário ajustar o modelo de organização das regiões de turismo que amplie a escala e 

melhore a qualidade da resposta. 

 

No cômputo geral do diagnóstico nas componentes territoriais, assumem-se, na sequência do que se 

acabou de referir, as seguintes áreas fundamentais de actuação: 

 

� Regeneração Urbana / Operações Integradas 

Necessidade de intervenção no sistema e tecido urbano da AMP, nomeadamente através de 

intervenções e operações integradas, donde os processos de regeneração urbana se revelam 

fundamentais, na valorização de áreas de excelência urbana (centros históricos, frentes 

ribeirinhas e marítimas, com enfoque para as áreas da baixa e do centro histórico do Porto e do 

centro histórico de Gaia), na qualificação das periferias urbanas e de outros espaços relevantes 

para a estruturação urbana, na renovação das funções e dos usos de áreas abandonadas ou com 

usos desqualificados, e na requalificação e reintegração urbana de bairros críticos. 

 

� Mobilidade, Acessibilidade e Transportes 

Melhorar a mobilidade, as acessibilidades e os transportes regionais, sobretudo às áreas mais 

periféricas, aos centros urbanos e a outros locais estratégicos regionais. Melhorar a mobilidade 

urbana e o descongestionamento das cidades e das suas periferias. Melhorar a conectividade 

interna e externa e aumentar a qualificação, ordenamento e coesão do território. Promover a 

articulação entre diferentes redes e apoiar o desenvolvimento de modos e meios de transporte 

mais sustentáveis, tanto em áreas urbanas como rurais. 
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� Sistemas Ambientais 

Necessidade de se proceder à melhoria significativa dos níveis de atendimento das redes de 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais, no sentido da sua universalização e 

cobertura territorial, bem como na qualidade do serviço. Importa garantir a articulação das 

redes em baixa com as redes em alta, e de complementaridade dos sistemas e modelos de 

gestão por forma a garantir o armazenamento da água (em quantidade e qualidade), minimizar 

as perdas na rede, substituir das redes antigas, e garantir o tratamento e rejeição de efluentes 

no meio receptor minimizando ou anulando os seus impactos. Complementarmente, dinamizar 

o sistema de resíduos sólidos, aumentando a recolha selectiva, a recolha dos resíduos urbanas e 

o seu tratamento, providenciando soluções para os sistemas que se encontram em saturação. 

 

� Ambiente e Sustentabilidade 

Mostra-se relevante promover a conservação e valorização do património natural visando a 

manutenção da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais, e consolidar o 

reconhecimento do valor do património natural, com vista ao desenvolvimento de projectos de 

preservação, valorização e salvaguarda dos recursos naturais e qualificação ambiental, e de 

valorização do litoral, na perspectiva do conhecimento, preservação e conservação, 

ordenamento e requalificação da orla costeira. 

 

� Cultura, Património e Turismo 

Promoção da aproximação dos cidadãos à cultura com a criação de uma Rede de Equipamentos 

Culturais e de uma Rede Metropolitana de Programação, assente na melhoria das questões 

infra-estruturais e das condições de salvaguarda, valorização e de animação do património 

cultural (imóvel, móvel, imaterial e oral), numa perspectiva do património como factor de 

dinamização e desenvolvimento, de animação e divulgação, numa vertente de potencial 

turístico, e do património como factor de conhecimento e inovação. A integração com a 

vertente turística é fulcral na afirmação da Marca Porto enquanto produto de afirmação e 

dinamização da vocação turística da AMP. 
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6 - Componentes Institucionais 
 

 

6.1. Administração Local 

 

6.1.1. Enquadramento 

 

Vivemos hoje na era da mudança marcada por uma aceleração do desenvolvimento tecnológico, que 

causa atrasos e inadaptabilidades nos sistemas organizacionais e administrativos, cujas respostas, 

reacções e adaptações às novas condições são manifestamente mais lentas. 

 

Há uma evidência generalizada de que é fundamental proceder à modernização dos sistemas 

organizacionais e administrativos, com especial enfoque do sector público, dado o reconhecimento da 

existência de significativos efeitos negativos decorrentes da insuficiente eficiência das instituições e 

organizações públicas sobre a competitividade da economia, e sobre a qualidade e condições de vida 

dos cidadãos, cuja pressão é agravada pelas expectativas e exigências crescentes dos cidadãos face aos 

serviços públicos. 

 

Por seu lado, a transparência do sector público é um elemento fundamental para o crescimento 

económico. Este conceito, está normalmente associado à forma como as entidades públicas se 

relacionam com a sociedade, cidadãos em geral e investidores, no caso particular da actividade 

económica. Estão em causa aspectos centrais como a disponibilização de informação sobre políticas em 

vigor, ou intenções de mudança, a clareza e simplicidade da legislação, ou a justificação de actos da 

administração pública. 

 

A par destes factores, verifica-se, historicamente, um peso excessivo dos custos de contexto, muitas 

vezes desproporcionados em relação ao risco envolvido, que provoca não só um efeito inibidor sobre a 

competitividade, mas também uma menor eficiência da governação pública, seja na sua dimensão de 



 

 

Programa Territorial de Desenvolvimento | AMP 2007-2013 
Relatório Final | Volume 02. Diagnóstico Prospectivo | Abril 2008 

 pág. 167 / 178 

concretização de políticas públicas e enquadramento regulamentar associado, seja na prestação de 

serviços públicos aos cidadãos e às empresas, ou na gestão de grandes sistemas colectivos. 

 

Neste contexto em que se encontram diagnosticadas as características quantitativas e qualitativas da 

administração pública, de debilidades e insuficiências que constituem um obstáculo de natureza 

estrutural à qualidade da formulação e à eficácia da concretização das políticas públicas e, 

consequentemente, do seu potencial contributo para o sucesso dos processos de desenvolvimento 

económico, social e territorial, bem como para a optimização do funcionamento e da eficácia dos 

respectivos agentes, torna-se fundamental minimizar estes constrangimentos que minam a 

competitividade. 

 

 

6.1.2. Diagnóstico 

 

O sector da Administração Pública é, usualmente, considerado uma realidade organizacional com 

princípios e métodos que determinam uma cultura distinta da observada no sector económico privado, 

e que reproduz sistemas fechados e mais hierarquizados, com um esquema de decisão do trabalho que, 

por vezes, favorece a falta de iniciativa e o isolamento dos diferentes tipos de funções. Adopta uma 

filosofia da administração clássica, organizada como uma burocracia centralizada, que implementa 

programas de cima para baixo, segundo as opções consideradas como as mais convenientes pela 

organização, obtendo-se resultados positivos mas possivelmente aquém das expectativas, quer por 

dificuldades de adesão cívica, quer pela complexidade de aplicação prática dos normativos. 

 

No âmbito de uma actuação metropolitana e municipal, que é o que se trata neste processo, as 

Autarquias Locais, referenciadas a um território e legitimadas pelo sufrágio eleitoral, detêm uma 

autonomia decisória, e um poder de gerirem uma parte importante dos assuntos públicos, cuja 

aplicação prática pode ser resolvida com recurso a diferentes hipóteses, como atestam a diversidade 

de formas de organização interna das Administrações Locais na AMP. 

 

As práticas de gestão dos municípios da AMP não apresentam um padrão dimensional uniforme. No 

mesmo território coabitam organizações de maior capacidade, em termos humanos e financeiros, com 

unidades de escala reduzida, e em ambos os casos se regista uma profunda heterogeneidade funcional. 
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Ainda que se verifique tal diversidade e heterogeneidade, na sua acção, a maioria das Administrações 

Locais caracteriza-se por uma forte sectorialização e vulnerabilidade a alterações de direcção política, 

e evidenciam o predomínio de estruturas eminentemente reactivas, vocacionadas para abordagens 

parcelares de curto prazo, com maiores níveis de rigidez organizacional e de hierarquização, com 

reduzida autonomia e capacidade efectiva de desenvolvimento de relações de cooperação, orientadas 

para o cumprimento de procedimentos em detrimento da obtenção de resultados. 

 

A realidade verificada na Administração Pública, e particularmente ao nível local, tem sintomas de 

ineficácia e de atrofiamentos na gestão, associados à actual lógica de funcionamento em alguns 

segmentos da administração, ainda caracterizada por uma orientação do trabalho desenvolvido para 

dentro da própria administração, por reduzidos incentivos à mudança e pela dificuldade de 

implementação e manutenção dos mecanismos de trabalho em rede intra e inter-instituições. 

 

Ora cabendo aos municípios assegurarem cada vez mais competências, com destaque para a indução do 

desenvolvimento local, tais fragilidades consubstanciam ameaças à consolidação de uma comunidade 

forte, traduzindo-se em obstáculos ao desenvolvimento, favorecendo o surgimento de mecanismos 

informais e marginais, opacos e desregulados. 

 

A demora e uma menor qualidade das respostas às solicitações, dos cidadãos e das empresas, podem 

transformam-se em empecilhos às iniciativas, levando ao desaproveitamento de oportunidades, com a 

tardia implementação de projectos e de investimentos, ou no limite, à “fuga” de investimentos, 

originando perdas na competitividade local e regional. 

 

A Administração Local tem de actuar por forma a facilitar e a promover, e não a dificultar e a 

desmobilizar, pelo que é necessário um esforço acrescido de aprofundamento e aceleração efectiva do 

processo de modernização da administração local durante os próximos anos, sob pena de perda 

progressiva dos progressos (e correspondente convergência europeia) obtidos até ao momento. 

 

A administração tem assim de evoluir para um modo gestionário, descentralizado, de cariz empresarial, 

orientada para os resultados e para o utente, e para um modo participativo, que adopta novas técnicas 

de gestão, e que entende os destinatários da sua actividade como cidadãos a quem presta contas e com 

quem dialoga, visando: 
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� A qualidade total, com uma estrutura que introduz a cooperação horizontal e motiva o 

envolvimento dos funcionários, preocupada com a gestão e cujo sucesso se mede em termos de 

eficiência e de eficácia; 

� A qualidade processual, preocupada com o controlo e cujo sucesso é medido em termos da 

confiança que a organização inspira; 

� A qualidade relacional, com uma estrutura aberta ao diálogo contínuo com as partes 

interessadas na organização (“stakeholders”), preocupada com a inter-conexão e cujo sucesso 

é medido em termos da transparência como se apresentam os resultados para o exterior 

(“accountability”). 

 

No âmbito da prossecução de uma lógica competitiva, tem de evoluir, integrando formas alternativas 

de provisão de serviços e de desenvolvimento de actividades públicas, como sejam as assentes em 

privatizações, concessões e parcerias público-privadas, empresarialização, externalização e respectivas 

contratualizações de actividades e serviços públicos, respondendo à redução de custos e ao aumento 

da eficiência e da qualidade dos serviços prestados. 

 

Na sua dimensão de prestação de serviços tem de se avançar decisivamente na simplificação, 

desmaterialização e certificação dos procedimentos externos e internos, com forte implementação de 

modos electrónicos e na prestação de serviços públicos avançados com recurso às tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

No âmbito das intervenções municipais a este nível, existem cinco áreas estratégicas que são 

comummente tidas como aquelas que mais directamente constituem factores que potenciam a 

competitividade local e regional: 

 

� Promoção Regional 

Actividades em rede de promoção local e metropolitana, potenciação dos recursos endógenos 

que servem de base à estratégia promocional da região, atracção de investimento, com 

intervenções comuns 
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� Urbanismo 

Prestar informação e serviços electrónicos ao cidadão na área do urbanismo, reforçar a 

capacidade de participação do cidadão no planeamento e gestão urbanística, assegurar a 

transparência de procedimentos na área urbanística 

 

� Serviços às Empresas 

Serviços às empresas a nível local e regional, e fomento de parcerias e redes de cooperação 

intermunicipais 

 

� Recursos Humanos 

Partilha de serviços comuns nos domínios da gestão de recursos humanos, formação, avaliação 

de desempenho, e redes de cooperação intermunicipais 

 

� Inovação e Modernização 

Consolidação do back-office municipal, privilegiando a simplificação de processos, a 

articulação entre departamentos e a criação de sistemas integrados de atendimento ao 

cidadão; criação de uma oferta consistente de informação e de serviços em toda a 

Administração Local através de meios electrónicos; generalização do uso de procedimentos de 

discussão e consultas públicas baseados na Internet. 

 

Os Municípios da AMP têm assim de dar continuidade ao processo de modernização da sua 

administração local e à redução dos seus custos de contexto, cujas iniciativas têm vindo a decorrer, 

algumas conseguindo grandes benefícios e avanços. Este facto constitui um ponto forte e decisivo, que 

favorecem o ambiente de transformação e implementação das medidas necessárias. 

 

São já várias as Autarquias que têm encetado os seus processos de certificação e de qualificação dos 

seus serviços, implementando sistemas de gestão documental e de gestão de workflow, e procedendo à 

certificação de serviços tais como das Piscinas Municipais, de Departamentos de Gestão Urbanística, do 

Gabinete de Comunicação, Protocolo e Relações Públicas, dos Gabinetes do Munícipe e de Gabinetes 

Municipais de Atendimento, das Biblioteca Municipais, de Divisões de Turismo, e do Ambiente. 

 

Têm também vindo a implementar medidas de desmaterialização de processos, nomeadamente no 

relacionamento com os seus munícipes em áreas tais como licenciamentos, autorizações, pedidos de 
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informação, e em sectores de actividade entre os quais o do planeamento e gestão urbanística, mais 

sensíveis, e onde as inovações processuais e as introduções tecnológicas são responsáveis por evidentes 

avanços, contando com disponibilização de serviços em linha: licenças; modelos de requerimentos; 

regulamentos; inscrições; pedido de isenção do IMI; Carta de Caçador; Oferta/Procura de Emprego; 

Cartografia do Concelho e Sistemas de Informação Geográfica com interface em linha. 

 

Os municípios evidenciam ainda uma tendência para a informatização dos seus serviços, vindo a 

adquirir equipamentos e sistemas específicos, tais como programas de cartografia e de desenho 

assistido por computador, sistemas de informação geográfica, gestão de taxas, gestão de recursos 

humanos, gestão de acessos, gestão do parque informático, gestão de museus, complexos desportivos e 

outros equipamentos, e gestão de bases de dados, entre outros. 

 

No intuito de uma melhor prestação de serviços e um melhor atendimento ao cidadão, vários 

municípios vêm disponibilizando serviços e espaços específicos, como gabinetes municipais de 

atendimento, gabinetes de apoio aos munícipes e ao investidores, e centros de informação autárquica 

ao consumidor, sendo que várias destas estruturas passaram já por um processo de certificação. 

 

Estas informações que se vêm referindo, constam de um levantamento efectuado junto dos municípios, 

que simultaneamente permite avalizar o esforço financeiro que tem vindo a ser desenvolvido nesta 

matéria. Nos últimos três anos (2005 a 2007) o investimento em acções de modernização administrativa 

representou em média cerca de 0,5% a 1% do orçamento global dos municípios, havendo uma tendência 

de crescimento que tem um importante carácter instrumental ao serviço de um objectivo maior, que é 

o de transformar a administração em factor de desenvolvimento da sociedade e de competitividade. 

 

Estas actividades são reveladoras, e porquanto têm também revelado aspectos positivos. Um estudo53 

recente desenvolvido em treze autarquias dos distritos do Porto e Aveiro, revelou que, na 

generalidade, os cidadãos utilizadores de serviços municipais certificados estão mais satisfeitos do que 

os de serviços de atendimento não certificados. Adicionalmente, estudos da OCDE e do FMI 

demonstraram que os fluxos de investimento tendem a ser superiores onde a transparência é maior. 

 

Deste modo, para além do reconhecimento, há a verificação empírica de que a modernização 

administrativa e a redução dos seus custos tem um alcance na potenciação do aumento da 

                                                             
53 SOUSA, Rita (2007). Qualidade na Administração Pública. O Impacto da Certificação ISO 9001:2000 na Satisfação dos Munícipes 
(Tese de Mestrado). Universidade do Minho. Braga. 
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transparência e da confiança dos agentes e das partes interessadas, criando um ambiente favorável ao 

surgimento de iniciativas e induzindo o desenvolvimento local e regional, com a atracção de projectos 

e investimentos, favorecendo a competitividade, e simultaneamente reduzindo os custos de contexto, 

libertando recursos para outras áreas de intervenção. 

 

 

6.2. SWOT 

 

O estudo encetado na perspectiva do diagnóstico à situação da Administração Local, no que respeita à 

satisfação das necessidades de serviços às populações, mostra que a sua organização e a 

disponibilização dos seus serviços carece de intervenções nos seus sistemas e nas formas de interface 

com os utentes dos serviços, bem como na sua própria estruturação e funcionamento interno. 

 

De um modo genérico, a administração local caracteriza-se por um conjunto de sistemas fechados e 

hierarquizados, com um esquema de decisão que favorece a falta de iniciativa e o isolamento de 

diferentes tipos de funções, inseridos numa estrutura burocrática centralizada, com implementação 

unilateral de programas de cima para baixo. 

 

Quadro 80. Governação. Fragilidades e Ameaças. 

Fragilidades Ameaças 

� Sistemas fechados e hierarquizados, com um esquema 
de decisão do trabalho que favorece a falta de 
iniciativa e o isolamento de funções 

� Burocracia centralizada, com implementação unilateral 
de programas de cima para baixo 

� Estruturas rígidas e reactivas, orientadas para o 
cumprimento de procedimentos em detrimento da 
obtenção de resultados 

� Orientação do esforço e trabalho desenvolvido para 
dentro da própria administração 

� Demora nas respostas e solicitações dos serviços, com 
prestação de informações por vezes inconclusivas 

� Relação difícil com os cidadãos, empresas e 
investidores 

� Desconfiança dos operadores sobre o sistema 

� Custos elevados 

� Obstáculos ao desenvolvimento 

� Descrédito da administração 

� Favorecimento de mecanismos informais e marginais 

� Atrasos na implementação de projectos e 
investimentos, ou no limite, à “fuga” de investimentos 

� Desaproveitamento de oportunidades 

� Perda de competitividade 
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As estruturas são rígidas e reactivas, orientadas para o cumprimento de procedimentos, em detrimento 

da obtenção resultados e da satisfação das necessidades e problemas dos cidadãos e das empresas, 

com demoras nas respostas às suas solicitações, com prestação de informações por vezes inconclusivas. 

 

Esta situação evidencia uma relação difícil com os cidadãos, empresas e investidores, que tem custos 

elevados e gera desconfianças dos operadores, transforma-se em obstáculos ao desenvolvimento, numa 

administração desacreditada, que favorece mecanismos informais e marginais. São frequentes atrasos 

na implementação de projectos e investimentos, que originam a fuga de investimentos e o 

desaproveitamento de oportunidades, levando à parda de competitividade. Tais características 

clarificam aquilo que a administração local não deve ser, e indiciam aquilo que deve procurar. Isto é, 

deve ser um instrumento de promoção da competitividade e do desenvolvimento e não tornar-se em 

elemento dificultador. 

 

 

Quadro 81. Governação. Pontos fortes e Potencialidades. 

Pontos Fortes Potencialidades 

� Reconhecimento do diagnóstico e da necessidade de 
modernização 

� Projectos encetados por Câmaras Municipais 

� Casos de Boas Práticas 

� Certificação de Serviços e Procedimentos levados a 
cabo por Autarquias 

� Intervenções e modernização tecnológica dos serviços 

� Medidas e serviços no âmbito do Governo Electrónico 
Local 

� Exemplo nacional das Lojas do Cidadão 

� Aumento da transparência e confiança 

� Indução do desenvolvimento 

� Ambiente de favorecimento às iniciativas 

� Promoção da competitividade 

� Redução dos Custos de Contexto 

� Satisfação dos clientes, cidadãos e empresários 

� Integração e estabelecimento de redes com 
racionalização e redução de custos 

 

 

São várias as experiências que têm vindo a ser encetadas pelos municípios, na sua procura de 

modernização, quer dos seus serviços, quer na sua forma de relação com os cidadãos e as empresas. 

Existe  reconhecimento deste diagnóstico e da necessidade de modernização. Os casos de boas práticas 

relatados são demonstrativos disso mesmo, e simultaneamente comprovam a melhoria dos serviços 

prestados e do aumento da satisfação dos agentes envolvidos. 

 

As potencialidades da modernização da administração local e da redução dos seus custos de contexto 

detêm grande preponderância no contributo que podem fornecer para o aumento da transparência e 
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confiança, da criação de um ambiente favorável às iniciativas para a promoção da competitividade e 

par a indução do desenvolvimento e para o aumento da satisfação dos clientes, cidadãos e 

empresários. 

 

Neste sentido, resulta uma necessidade clara de actuar nesta área para criar condições para uma 

administração pública local mais eficiente e eficaz, através do desenvolvimento de operações 

estruturantes orientadas para a redução dos denominados “custos públicos de contexto” no seu 

relacionamento com os cidadãos e as empresas. 
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7 - Contributo para a Estratégia 
 

 

As componentes de diagnóstico consideradas no presente documento pretenderam reunir os principais 

aspectos que caracterizam o actual estado da Área Metropolitana do Porto (AMP). No diagnóstico de 

cada uma das componentes foram consideradas áreas temáticas, agregadas numa metodologia SWOT 

por componente onde se expuseram os resultados relevantes. 

 

A AMP, composta por 16 municípios, ocupa uma área de 1.885,1 km2 e conta com uma população 

aproximada de 1.673.000 habitantes. O diagnóstico mostra que é nesta área que se concentra cerca de 

metade da riqueza criada na Região Norte, com um nível de PIB per capita superior à média nacional, 

mas que tem convergindo para a média nacional ao longo dos últimos anos. 

 

Apresenta uma estrutura produtiva de base industrial bastante significativa, consolidada e dinâmica, 

caracterizada pela existência de um conjunto de zonas de “mono especialização”, direccionadas para a 

produção de bens de consumo final. Não obstante a dinâmica industrial instalada, estas áreas de 

“mono especialização” produtiva estabelecem entre si, e com a cidade do Porto, relações de 

cooperação e de prestação de serviço relativamente fracas, condicionando, por esta via, a criação de 

sinergias e valor acrescentado produtivo para a região. 

 

Como ficou patente nas áreas temáticas consideradas, as estatísticas são cruéis para a Região do Norte, 

seja na economia, na educação, no emprego, ou no rendimento per capita dos seus habitantes. O 

empobrecimento da região nos últimos anos é alarmante. Sabe-se que, somente em 2002 e 2003, o PIB 

regional teve uma quebra acentuada, registando um crescimento negativo de 2 pontos, sendo de 

admitir que essa tendência tenha continuado nos anos seguintes. A crise económica e social decorrente 

do ciclo económico mas sobretudo da profunda reestruturação e reconversão da actividade económica 

regional tem vindo a fazer aumentar continuamente a taxa de desemprego e a colocar a Região Norte 

na cauda de alguns indicadores nacionais. Em termos mais estruturais, a população desempregada da 

AMP cresceu, entre 1991 e 2001, acima da média nacional. 
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Na década de 90 continuou a assistir-se à dinâmica de recomposição do espaço metropolitano, marcada 

pela forte tendência de descentralização populacional a favor dos concelhos periféricos. A cidade do 

Porto registou uma perda de quase 40 mil habitantes, enquanto que a Área Metropolitana, no seu 

conjunto, apresentou um acréscimo de 93 mil residentes. Como resultado desta dinâmica demográfica, 

caracterizada por fluxos migratórios no sentido centro-periferia, muito protagonizados por segmentos 

etários jovens, o envelhecimento da população residente no Porto tem sido acentuado, em particular, 

nas freguesias mais centrais. 

 

No entanto, há factores competitivos da AMP que importa realçar. Na década de referência, a AMP 

intensificou o crescimento demográfico à semelhança do que registara em décadas anteriores, a 

população é uma população jovem, face à realidade nacional, embora revele nas últimas décadas um 

maior envelhecimento e uma maior participação feminina. Entre 1991 e 2001 a qualificação académica 

da população aumentou, sendo superior à média nacional. A qualificação da mão-de-obra disponível na 

AMP tem vindo também a aumentar, particularmente nas mulheres. 

 

No caso da AMP, existem algumas estruturas universitárias com prestígio internacional na área da 

Investigação, bem como algumas empresas com um nível organizativo e uma competitividade de 

médias empresas europeias, nalguns casos dispondo até já de estruturas próprias de I&D. Parecem 

estar criadas condições para o aproveitamento de oportunidades que possibilite a conjugação de 

esforços no sentido de uma presença inovadora no contexto internacional. 

 

O crescimento substancial da actividade turística consiste num dos fenómenos económicos e sociais 

mais marcantes do último século, com um crescimento médio superior ao da economia mundial, o qual 

se prevê continue a ser mantido. Em Portugal, o turismo representa um contributo significativo para a 

criação de riqueza e de emprego. Em 2004, Portugal ocupava a 19ª posição na hierarquia dos destinos 

turísticos, com uma quota de mercado das chegadas de 1,5%. Para além do valor económico associado 

directamente à actividade, ao nível metropolitano o turismo deve também ser entendido como um 

veículo de marketing territorial de promoção da competitividade. Neste sentido, o território da AMP, 

no contexto das 11 metrópoles ibéricas, ocupa apenas a 7ª posição em termos de capacidade de 

alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas. 

 

O estado ambiental do Porto é hoje claramente diferenciado, consoante as componentes do ambiente 

urbano consideradas. No que diz respeito à infra-estruturação básica, a evolução registada foi 
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claramente favorável. Melhoraram significativamente os níveis de atendimento referentes ao 

abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais, bem como a recolha e o 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Os melhores solos agrícolas encontram-se a Norte, os povoamentos florestais predominam a Leste, em 

terrenos declivosos e sobre formações geológicas antigas. A AMP, contrariamente à Área Metropolitana 

de Lisboa, não possui nenhuma área constante da Rede Nacional de Áreas Protegidas, o que de forma 

nenhuma lhe retira valia sob o ponto de vista conservacionista. No entanto, conta com cinco sítios 

inscritos na lista da Rede Natura 2000: a Barrinha de Esmoriz, as Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal, 

bem como três zonas da Serra da Freita. 

 

Ao contrário do que se possa pensar, a agricultura e as agro-indústrias têm continuado a representar 

um dos maiores e mais modernos suportes da actividade produtiva da AMP. 

 

O cumprimento das Directivas, Regulamentos e Estratégias Temáticas da União Europeia, bem como a 

obediência à Legislação e ao Planeamento nacionais, foram fundamentais para que o “conceito LIPOR” 

pudesse ter alcançado os objectivos e metas que traçou. Desde a adopção da política dos 3R’s 

(Redução, Reutilização, Reciclagem) até à adopção de Políticas de Valorização Integrada de Resíduos 

Sólidos, com o desenvolvimento da Reciclagem Multimaterial, da valorização Orgânica e Valorização 

Energética, até ao adequado Confinamento Técnico de Resíduos em Aterro Sanitário, tudo constituiu a 

“revolução” da Política de Resíduos em Portugal, tendo neste domínio o serviço Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do Grande Porto atingido integralmente os objectivos propostos. 

 

As iniciativas e as experiências encetadas pelos municípios da AMP no domínio da modernização 

administrativa e da redução dos custos de contexto evidenciam uma postura atenta e empenhada no 

desenvolvimento das melhores práticas no sector da administração pública, dinamizando a competição 

positiva entre serviços, promovendo a qualidade, a rentabilidade e a excelência e a satisfação dos 

cidadãos, necessitando de incrementos e de disseminação a todas as áreas da administração. 

 

Desta forma sintética, como foi agora apresentada a situação da AMP, alicerçada no cômputo do 

diagnóstico efectuado, e atendendo aos resultados obtidos nas componentes analisadas e as suas áreas 

temáticas, evidenciam já preocupações prospectivas, tendo-se obtido um conjunto de áreas cuja 

necessidade de actuação é preponderante para a dinamização estratégica da área metropolitana. 
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As áreas resultantes são então as seguintes: 

 

 

Quadro 82. Áreas de Actuação resultantes das Áreas Temáticas consideradas. 

Componentes Área Temática  Áreas de Actuação 

 

Económicas Desenvolvimento 
Económico 

 Desenvolvimento 
Económico 

 

Educação  Educação 

Desporto  Desporto 

Saúde  Saúde 
Humanas 

Inclusão Social  Inclusão Social 

 

Dinâmicas Territoriais  Regeneração Urbana 

Mobilidade, Acessibilidade e 
Transportes 

 Mobilidade, Acessibilidade e 
Transportes 

 
Sistemas Ambientais 

 

Ambiente e 
Sustentabilidade 

Cultura e Património  

Territoriais 

Turismo  

Cultura, Património 
e Turismo 

 

Institucionais Administração Local  Modernização Administrativa e 
Redução de Custos de Contexto 

 

 

 

 


