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Qualidade de Vida 

a estabilidade, aspecto que se abordará de seguida, determina os factores sócio-económicos que determinam 
a coesão e a paz social na comunidade local. em última instância, são os fenómenos de segregação 
espacial entre os distintos grupos sociais os que configuram o modelo de permanência sobre o território e 
por conseguinte o impacte gerado por este modelo sobre o meio que lhes serve de suporte.

uma cidade segregada socialmente torna-se menos sustentável que uma cidade socialmente estável e 
coesa. Os processos de segregação espacial desgastam as bases da convivência social e contribuem 
para a degradação do espaço urbano, fomentando os fenómenos de suburbanização. estes fenómenos 
são lesivos para o ambiente e menos sustentáveis que os espaços urbanos compactos, de qualidade e 
múltiplos na sua representação social.

O estudo dos fenómenos de segregação espacial pode abordar-se através da análise dos principais indica-
dores sócio-demográficos que definem o espaço social. Os indicadores básicos referem-se aos processos 
de segregação por grupos de idade, lugar de origem dos habitantes da cidade, níveis de rendimento e 
formação ou tipo de ocupação.

Os fenómenos de segregação espacial, tenham por base a idade (idosos), o rendimento (pobreza) ou o lugar 
de procedência (migração), podem reconduzir-se através de distintos meios. De entre os mais estratégicos 
destacam-se as políticas de habitação que garantam a diversidade tipológica e as políticas urbanísticas 
que favoreçam a acessibilidade aos serviços e equipamentos para o conjunto dos cidadãos.

O acesso aos serviços básicos de habitação, trabalho, educação, cultura, etc., não se mede só pelo êxito 
das políticas e programas desenvolvidos para garantir a maior integração social dos grupos desfavorecidos. 
Também é importante para a coesão social e para evitar a segregação espacial a proximidade física dos 
equipamentos, que integre os espaços urbanos marginais. É igualmente importante o desenho físico do 
espaço urbano que facilite o acesso dos peões a toda a malha urbana e que elimine as barreiras físicas 
para as pessoas com mobilidade reduzida. 

Satisfação da população

No âmbito do Inquérito de Rendimentos, Mobilidade e Percepção da Qualidade de Vida, Instituto Sondaxe, 
2004 realizado para o Projecto Agenda 21Local do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a população de 
Guimarães independentemente da idade, sexo ou nível de escolaridade mostra-se genericamente (bastante 
satisfeita) com o concelho como local eleito para viver, como se pode verificar no gráfico 1.

Uma avaliação da totalidade dos indicadores considerados neste inquérito permite verificar que são valori-
zados maioritariamente de uma forma positiva (muito e bastante satisfeitos) aspectos como o funcionamento 
do sistema de abastecimento de água e o funcionamento do sistema de recolha de resíduos, seguindo-se 
a qualidade do ar, do espaço construído e do comércio local. Por outro lado, são tomados como aspectos 

negativos (pouco e nada satisfeitos) a quantidade e qualidade dos serviços sociais e de saúde pública e 

as oportunidades, seguindo-se as questões de participação e a facilidade de aceder a uma habitação.

Tabela 1 – Nível de saTisfação geral com o coNcelho de guimarães como lugar 
para viver 

Nível de saTisfação geral com guimarães como lugar para viver

Muito satisfeito �5,8%

Bastante satisfeito 45,9%

Pouco satisfeito �4,�%

Nada satisfeito �,�%

Ns/Nc �,8%

* Percentagens verticais 
Fonte: Inquérito de Percepção de Qualidade de Vida, Instituto Sondaxe, 2004

Ao contrário da generalidade dos concelhos do Eixo Atlântico, em Guimarães as preocupações com a 
qualidade e quantidade dos serviços de saúde pública ultrapassam ligeiramente a insatisfação generalizada 
ao nível das oportunidades de emprego, quando contabilizadas as respostas (pouco e nada satisfeito). 
Contudo, se atendermos apenas à resposta (nada satisfeito) é ao nível do emprego que se concentra a 
maior percentagem de insatisfação. O desemprego é, de facto, uma das questões da actualidade que mais 
preocupa os portugueses e, naturalmente, os cidadãos do concelho de Guimarães. afecta horizontalmente 
todos os escalões etários, com uma ligeira incidência na população mais jovem. São também as pesso-
as pertencentes à escala etária dos 18-24 anos as mais insatisfeitas com a quantidade e qualidade dos 
serviços sociais e de saúde pública. Também a facilidade de acesso à habitação se situa entre as cinco 
maiores preocupações, incidindo sobretudo no escalão etário dos 25-34 anos. 
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gráfico 1 - grau de saTisfação dos eNTrevisTados No coNcelho de guimarães 
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Expectativas da população

Em relação às expectativas da cidade para os próximos 20 anos, o desemprego, a toxicodependência, 
a assistência à terceira idade, o acesso à habitação e a contaminação atmosférica assumem o topo da 
lista de preocupações. apesar de constituírem preocupações genericamente globais quando aplicadas a 
todas as idades, sexos e grau de escolaridade, é entre os mais jovens que o desemprego mais preocu-
pa. O problema da toxicodependência é mais marcante junto dos jovens e sobretudo daqueles ainda em 
idade escolar. A questão da assistência à terceira idade toca naturalmente às pessoas nas faixas etárias 
mais avançadas, dos 55-64 ou mais de 65 anos, afectando sobretudo as pessoas sem estudos ou com o 
ensino Primário. 

a população de Guimarães encontra-se tranquila em relação a questões como a gestão de resíduos, o 
saneamento das águas residuais, a conservação do património histórico e artístico, a qualidade do espa-
ço urbano construído ou o ruído, que surgem no fim desta lista de problemas esperados para daqui a 20 

anos.

 Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 2 - problemas esperados pela população de guimarães daqui a 20 aNos 
 

* Percentagens verticais

COnSTruçãO da TiPOlOGia SóCiO-eCOnómiCa dO COnCelhO de 
GuimarãeS

Como base para a construção da tipologia sócio-económica do concelho de Guimarães foi necessário, 
numa primeira fase, o conhecimento de outras tipologias já realizadas sobre a realidade portuguesa, no-
meadamente a Tipologia Sócio-económica da Área metropolitana do Porto e a Tipologia da Pobreza e 
Exclusão Social em Portugal. 

aplicou-se uma análise factorial sobre um conjunto de indicadores, adoptando as componentes principais 
como método de extracção. Este método permite encontrar variáveis latentes entre as variáveis observadas 
e identificar o conjunto de relações entre as variáveis escolhidas, de forma a diagnosticar o comportamen-
to das freguesias do concelho de Guimarães. as n componentes obtidas a partir da matriz da variância 
observada nos dados originais. as variáveis originais devem estar correlacionadas entre si para que um 
número inferior de componentes possa explicar uma parcela relevante da variação total.

São identificadas sucessivas combinações lineares – as componentes principais – entre as p variáveis 
originais que sejam de variância máxima e não correlacionadas com as combinações anteriores. Estas 
componentes são hierarquizadas, de acordo com a sua capacidade explicativa da variância total presente 
nos dados originais (tabela 2). A primeira componente é, por isso, a que apresenta maior capacidade ex-
plicativa e corresponde à tendência dominante, não observada, do conjunto das variáveis analisadas.

a partir da matriz de scores aplicou-se uma classificação hierárquica ascendente com o intuito de identificar 
a homogeneidade das freguesias em termos sócio-económicos.

Para a aplicação do procedimento descrito anteriormente foram seleccionadas 29 variáveis, tendo em conta 
os dados disponíveis ao nível da freguesia e a pertinência do indicador para o objectivo final. O universo 
dos indicadores compreende dimensões como as dinâmicas populacionais e habitacionais, os fenómenos 
demográficos, a estrutura do emprego, a escolarização da população e desemprego, condições e estado 
da habitação, avaliação da privação económica e protecção social (tabela 2).

A adopção desta metodologia, no âmbito do diagnóstico da Agenda 21 Local de Guimarães, justifica-se pela 
pertinência que as condições sociais da população vimaranense tem no caminho da sustentabilidade con-
celhia, identificando-se territorialmente a forma como se inscrevem a coesão e/ou exclusão social. Contudo 
dever-se-á evitar cair em fundamentalismo na análise porque tal como refere Ferreira de almeida: “Como 
sempre acontece com qualquer esforço de tipificação, as compartimentações não são estanques, nem 
definitivas e apenas pretendem propor indicações heurísticas”. (Ferreira de Almeida, J. Et al., 1992:105)
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Tabela 2 – iNdicadores para a coNsTrução da Tipologia sócio-ecoNómica

dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Dinâmicas Terri-
toriais e Popula-
cionais

Variação da população re-
sidente �99� -�00� (%)

Censos �00�
N.º de habitantes em �00� menos o 
n.º de habitantes em �99� a dividir 
pelo valor de �99�.

Variação do n.º de aloja-
mentos (%)

Censos �00�
N.º de alojamentos em �00� menos o 
n.º de alojamentos em �99� a dividir 
pelo valor de �99�

Demografia

Saldo natural
Cidade em Nú-
meros

Diferença entre o número de nados 
vivos e o número de óbitos, num 
dado período de tempo.

Índice de Envelhecimento 
da população

Censos �00�

Relação entre a população idosa e 
a população jovem, definida habi-
tualmente como o quociente entre 
o número de pessoas com 65 ou 
mais anos e o número de pessoas 
com idades compreendidas entre os 
0 e os �4 anos

Estruturas fami-
liares

Famílias clássicas segun-
do o tipo de família uni-
pessoal - Com 65 e mais 
anos

Censos �00�

N.º de famílias clássicas com uma 
pessoa com 65 ou mais anos por 
cada �00 pessoas residentes com 
65 ou mais anos

Imigração N.º de estrangeiros Censos �00�
N.º de residentes com nacionalidade 
estrangeira

dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Escolarização

Proporção da população 
apenas com �º ciclo de 
ensino básico completo

Censos �00�

(População com �5 ou mais anos 
apenas com o �º ciclo do ensino bá-
sico completo)/(população residente 
com �5 ou mais anos)*�00

Proporção da população 
com �� e mais anos que 
frequenta ou frequentou o 
ensino superior 

Censos �00�

(População com �� ou mais anos 
com o ensino superior completo)/
(população residente com �� ou 
mais anos)*�00

Taxa de abandono esco-
lar

Ministério da Edu-
cação

Taxa de analfabetismo Censos �00�

(População com �0 ou mais anos 
que não sabe ler nem escrever)/
(população com �0 ou mais anos)* 
�00

Media ponderada das 
qualificações académi-
cas

Cidades em Nú-
meros
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dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Condições e esta-
do da habitação

Número médio de aloj. 
familiares clássicos por 
edifício

Censos �00�
(alojamentos familiares clássicos)/
(edifícios)

Aloj. Fam. de res. habitual 
sem pelo menos uma in-
fra-estrutura básica

Cidades em Nú-
meros, �004

Fórmula: (alojamentos familiares de 
residência habitual sem pelo me-
nos uma infra-estrutura básica)/
(alojamentos familiares de residência 
habitual)* �00

Aloj. familiares clássicos 
de residência habitual so-
brelotados

Censos �00�

Fórmula. (alojamentos familiares 
clássicos de residência habitual 
sobrelotados)/(alojamentos familia-
res clássicos de residência habitual)* 
�00

Proporção de edifícios 
clássicos muito degrada-
dos

Cidades em Nú-
meros, �004

Fórmula: (edifícios clássicos muito 
degradados)/(edifícios clássicos)* 
�00

Proporção de alojamentos 
familiares não Clássicos

Cidades em Nú-
meros

Alojamentos não clássicos – barra-
cas, casas rudimentares de madeira, 
móvel, improvisados e outros

Índice de envelhecimento 
dos edifícios

Cidades em Nú-
meros, �004

Edifícios construídos até �945)/(edi-
fícios construídos após �99�)*�00

dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Estrutura do em-
prego e desem-
prego

Proporção da população 
com profissões desqua-
lificadas

Cidades em Nú-
meros

Operários, artífices e trabalhadores 
similares, operadores de instala-
ções e máquinas e trabalhadores 
da montagem e trabalhadores não 
qualificados

Taxa de actividade - Total 
% - �00�

Cidades em Nú-
meros

Taxa que permite definir o peso da 
população activa sobre o total da 
população; deste modo, a fórmula 
utilizada foi a seguinte: (população 
activa)/(população residente)* �00

Taxa de desemprego – To-
tal  

Cidades em Nú-
meros

(população desempregada em senti-
do lato)/(população activa)* �00

Taxa de desemprego - 
Mulheres  

Cidades em Nú-
meros

(população desempregada feminina 
em sentido lato)/(população activa 
feminina)* �00

Taxa  de desemprego lon-
ga duração

Cidades em Nú-
meros

(População desempregada há mais 
de �� meses/população desempre-
gada)* �00
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dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Rendimentos

Famílias com mais de 5 
elementos

Censos �00�

Renda média de aloj. fa-
miliares de residência 
habitual arrendados e su-
barrendados, construídos 
depois de �990

Cidades em Nú-
meros

(alojamentos com rendas até 
�4,95 * 7,48 + alojamentos com 
rendas entre �4,96 e �4,9� * 
�9,95 + alojamentos com ren-
das entre �4,94 e �4,9� * �9,9� 
+ alojamentos com rendas 
entre �4,9� e 59,85 * 47,�8 + 
alojamentos com rendas entre 
59,86 e 99,75 * 79,8� + aloja-
mentos com rendas entre 99,76 
e �49,6� * ��4,70  + alojamen-
tos com rendas entre �49,64 
e �99,5� * �74,58 + alojamen-
tos com rendas entre �99,5� e 
�49,�9 * ��4,46 + alojamentos 
com rendas entre �49,40 e 
�99,�7 * �74,�4 + alojamen-
tos com rendas entre �99,�8 
e �99,0� * �49,�6 + alojamen-
tos com rendas entre �99,04 
e 498,79 * 448,9� + alojamen-
tos com rendas superiores a 
498,80 * 598,55) /(alojamentos 
familiares clássicos de residên-
cia habitual)

dimeNsão iNdicador foNTe forma de cálculo

Protecção social

Pensionistas face à popu-
lação empregada

Censos �00�
N.º de pensionistas dividido 
pela população empregada

Percentagem capacidade 
de resposta - creches

DEEP/Carta So-
cial �004

N.º de lugares nas creches divi-
dido pela população com idade 
inferior a � anos

Percentagem de capaci-
dade resposta - idosos

DEEP/Carta So-
cial �004

Capacidade de atendimento de 
equipamentos/serviços desti-
nados à �.ª idade dividido pela 
população com idade superior 
a 65 anos

Proporção de habitação 
social no total dos aloja-
mentos

INH
N.º de habitações de custos 
controlados dividido pelo n.º 
de alojamentos totais

 
Tabela 3 – maTriz de pesos facToriais

variáveis a aNalisar compoNeNTe

� � � 4 5 6 7 8

Apenas com �º ciclo de ensino básico completo  (%) 0,957 0,05� -0,�0� -0,047 -0,0�6 0,0�� -0,�04 0,0�6

Percentagem da população com profissões desqualificadas -0,9�0 -0,�6� 0,�45 -0,07� 0,0�8 0,0�4 0,��� -0,��9

Com �� e mais anos que frequenta ou frequentou o ensino 

superior  (%)
0,864 0,��4 -0,�66 0,065 0,0�� 0,�59 -0,0�5 0,���

Número médio de aloj. familiares clássicos por edifício  (Nº) 0,8�0 0,�0� -0,04� 0,0�7 -0,��� 0,��8 0,�4� -0,076

Famílias Clássicas segundo o tipo de família unipessoal - Com 

65 e mais anos (Nº)
0,807 0,065 0,448 0,00� 0,00� 0,0�5 0,�04 0,009

Nº estrangeiros 0,795 -0,��6 0,�7� 0,0�9 -0,0�8 -0,��� 0,090 -0,0�6

Taxa de analfabetismo  (%) -0,7�8 0,�67 0,�96 0,�89 0,0�� -0,046 0,�5� 0,�59

Famílias com mais de 5 elementos 0,666 -0,�87 0,559 -0,0�8 0,0�� -0,0�5 0,��7 -0,080

Proporção de aloj. familiares clássicos de residência habitual 

sobrelotados  (%)
-0,666 0,0�8 0,��9 -0,��� 0,�08 0,�96 0,��5 0,�5�

Renda média de aloj. familiares clássicos de residência ha-

bitual arrendados e subarrendados construídos depois de 

�990   Euros

0,659 -0,��9 -0,�40 0,��9 -0,�5� -0,089 -0,�59 0,��7

Taxa de desemprego - mulheres  (%) 0,6�6 0,07� -0,049 -0,059 0,��6 -0,0�� 0,��9 0,459

Pensionistas face à população empregada 0,�4� 0,875 0,��� 0,�88 0,056 -0,��7 0,064 -0,00�
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variáveis a aNalisar compoNeNTe

� � � 4 5 6 7 8

Índice de envelhecimento  (%) 0,465 0,8�6 0,��9 -0,009 0,0�� -0,056 0,0�� 0,04�

Saldo natural �00�   (Nº) 0,��0 -0,70� 0,��6 0,0�5 -0,0�9 -0,�5� 0,0�7 -0,�06

Taxa de actividade - total  (%) 0,�79 -0,676 -0,0�� -0,�44 0,060 0,4�6 -0,080 0,0��

Índice de envelhecimento dos edifícios (Nº) 0,497 0,669 -0,008 0,0�7 0,0�6 0,�9� 0,�07 0,0��

Percentagem capacidade de resposta - creches 0,4�9 0,597 -0,044 -0,��5 -0,��7 0,�69 -0,��8 -0,069

Variação população residente �99�-�00� 0,��0 -0,54� -0,�08 0,475 0,0�� -0,054 0,�75 0,087

Alojamentos segundo o tipo de alojamento - alojamentos 

familiares - não clássicos  (Nº)
0,4�8 -0,�49 0,606 0,077 0,075 0,0�� -0,�0� -0,0�4

Variação Alojamentos familiares ocupados residência habitual 

�99�-�00�
0,�9� -0,�95 -0,�86 0,67� 0,��� 0,0�7 0,�5� -0,077

Taxa abandono escolar -0,4�6 0,085 0,�70 0,45� -0,��� 0,�80 0,�8� 0,�07

Taxa de desemprego de longa duração 0,4�7 -0,��9 0,00� -0,4�8 0,��9 -0,0�0 0,�70 0,���

Média ponderada das qualificações académicas 0,��8 0,04� -0,��6 0,000 0,74� -0,�07 0,��0 -0,009

Proporção de aloj. familiares de residência habitual sem pelo 

menos uma infra-estrutura básica   (%)
-0,46� 0,�97 0,�98 0,007 0,487 -0,�09 -0,�84 0,�69

Taxa de desemprego - total   (%) -0,04� 0,0�9 -0,�6� -0,0�7 0,�90 0,570 -0,009 -0,���

Proporção de edifícios clássicos muito degradados (%) -0,��9 0,099 0,�00 0,�8� 0,�55 0,�55 -0,54� 0,��0

Percentagem habitação social no total dos alojamentos 0,��4 -0,��� 0,0�4 0,�94 0,06� 0,0�� -0,404 -0,�46

Capacidade de resposta - idosos 0,�44 0,�9� 0,094 0,�75 0,�06 0,095 0,�78 -0,608

 
A análise factorial permitiu identificar sete componentes com valor próprio superior à unidade, contudo 
apenas se consideram válidas as três primeiras que, em conjunto, explicam cerca de 53,9% da variância 

total

Tabela 4 - compoNeNTe 1: difereNciação sócio-educaTiva

iNdicador compoNeNTe 1

Apenas com �º ciclo de ensino básico completo (%) 0,957

+

Com �� e mais anos que frequenta ou frequentou o ensino superior   (%) 0,864

Número médio de aloj. familiares clássicos por edifício (Nº) 0,8�0

Famílias clássicas segundo o tipo de família unipessoal - com 65 e mais anos  (Nº) 0,807

Nº estrangeiros 0,795

Famílias com mais de 5 elementos 0,666

Renda média de aloj. familiares clássicos de residência habitual arrendados e subar-

rendados construídos depois de �990   Euros 0,659

Percentagem da população com profissões desqualificadas -0,9�0

-Taxa de analfabetismo  (%) -0,7�8

Proporção de aloj. familiares clássicos de residência habitual sobrelotados  (%) -0,666

Tabela 5 - compoNeNTe 2: eNvelhecimeNTo

iNdicador compoNeNTe 2

Pensionistas face à população empregada 0,875

+

Índice de envelhecimento  (%) 0,8�6

Taxa de actividade - Total  (%) -0,676

Índice de envelhecimento dos edifícios  (Nº) 0,669

Percentagem capacidade de resposta - creches 0,597

Saldo natural �00�  (Nº) -0,70� -

Taxa de actividade - Total  (%) -0,676

Tabela 6 - compoNeNTe 3: habiTação

iNdicador compoNeNTe 3

Alojamentos segundo o tipo de alojamento - alojamentos familiares - não clássicos  

(Nº)
0,606 +
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diSTriBuiçãO TerriTOrial dO riSCO da eXCluSãO SOCial

Para uma caracterização sócio-económica do território que permita identificar as áreas onde confluem 
factores de risco de exclusão social desenvolveu-se uma matriz de condicionantes factoriais, consideran-
do um leque de indicadores sócio-económicos ao nível da freguesia, tal como explicado anteriormente. 
As análises factoriais permitem identificar diversas componentes para classificar o território segundo as 
distintas tipologias sócio-económicas.

Os resultados das análises permitem definir componentes que combinam variáveis que identificam as ti-
pologias das áreas sócio-económicas relevantes. as características mais salientáveis destas áreas, ainda 
que não as únicas são as seguintes:

• a área central do concelho, a que engloba fundamentalmente as freguesias de Ponte, Caldelas, azurém 
e Creixomil classificaram-se como um espaço dinâmico misto urbano, conformado por classes médias 
e trabalhadores qualificados e semi-qualificados. As principais características sócio-económicas que as 
definem, são: na perspectiva formativa e laboral, uma concentração da população com um melhor nível de 
instrução, um elevado nível de qualificação dos ocupados e uma elevada taxa de desemprego feminino.

• No plano demográfico, temos que destacar as freguesias mais velhas e tradicionais, como São Paio, São 
Sebastião e, numa menor medida, Oliveira do Castelo e São martinho com um elevado envelhecimento e 
baixa taxa de actividade.

Esta classificação sócio-económica do território permite-nos definir os maiores riscos de exclusão social,  
numa população envelhecida e deslocada na sua concentração territorial dos âmbitos geográficos assina-
lados. Outro desafio importante aparece unido às dificuldades da inclusão da mulher no mercado laboral 
nos âmbitos mais urbanos, revelando problemas de equidade do género, gerados pelo peso do sector 
secundário na economia local.

nas áreas mais rurais, com as características próprias das áreas deprimidas, abandono escolar, degrada-
ção do património construído e um mercado de trabalho estacionário e instável que produz altas taxas de 
desemprego e baixas taxas de desemprego de longa duração pela saída estacional do mercado activo. Os 
principais problemas de exclusão social nas áreas deprimidas, não podem ser defrontadas com políticas 
de assistência pontuais, mas sim com programas integrais de reactivação económica.

Conclusões principais 

O principal elemento que condiciona as análises, é a integração social. E com este fim, procuramos os 
parâmetros que ajudam a definir este conceito e a quantificar a coesão social por meio de diversos indi-
cadores sócio-económicos. a eleição destes parâmetros é de carácter subjectivo e remete-nos a locais 
comuns, tais como o emprego, a habitação, a terceira idade, etc.

não se trata, neste momento, de passar revisão ao resumo dos dados apresentados, que provavelmente 
deixam margem para muitos outros que poderíamos incluir. Pelo contrário, pretende-se realizar uma ava-
liação de carácter qualitativo e do conjunto, centrando a atenção nos âmbitos concretos que apresentam 
maiores problemas para a estabilidade do tecido social.

Desta forma, aqueles aspectos de maior importância, em função das suas tendências e das dinâmicas gera-
das, são os relacionados com a inclusão social, a degradação urbana e acima de tudo, a terceira idade.

Salientamos a terceira idade, pois as tendências demográficas apontam para um incremento das taxas de 
dependência de idosos, como evidenciam as análises da estrutura e tendência demográfica que registam 
um progressivo envelhecimento. A estas causas demográficas, juntam-se as tendências de tipo sociológico, 
como as mudanças nas pautas familiares e o papel dos idosos na sociedade, fenómeno que afecta todos 
os âmbitos urbanos e a que Guimarães não é excepção. 

Este processo tem tendência a incrementar a oferta de serviços de apoio social e sanitários dirigidos pelo 
estado, pela administração local e sociedade civil organizada em instituições para o efeito, devido à estreita 
vinculação da população com as entidades e organismos locais e gestores dos serviços de atendimento.

É neste segmento da população em contínuo aumento onde se regista o mais alto incremento do apoio 
social e os maiores riscos de exclusão social, maioritariamente nos sectores mais modestos da população. 
Defrontar esta tendência e evitar os possíveis efeitos a médio e longo prazo constitui a tarefa prioritária de 
toda a comunidade, que exige que sejam postas em andamento estratégias inovadoras que não possam 
ser circunscritas exclusivamente à acção dos populares, ainda que o rol estratégico da entidade local seja 
a do principal dinamizador. 

Para finalizar, é necessário chamar a atenção sobre o fenómeno da imigração. A centralidade urbana de 
Guimarães e o seu dinamismo convertem a cidade num foco de atracção imigratória. a imigração não só 
constitui uma fonte de riqueza ao ocupar novos nichos da actividade económica, como também de diversi-
dade e enriquecimento cultural. Porém, quando os fluxos migratórios não são acompanhados de medidas 
que garantam a plena integração social e económica dos novos citadinos, ocasionalmente, com culturas 
e valores diferentes dos da povoação de acolhimento, podem originar-se focos de exclusão e marginaliza-
ção social. Constitui uma tarefa conjunta, a garantia da total integração dos novos colectivos, e acima de 
tudo, a eliminação do fenómeno de segregação espacial, o que dificulta a integração, como inicialmente 
se aprecia nos mapas apresentados. 
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a evolução populacional surge como ponto de partida para delinear os traços gerais da estabilidade conce-
lhia. Atendendo às projecções demográficas e evoluções recentes a tendência é para que a população viva 
cada vez mais, potenciando um aumento da esperança de vida à nascença e da população em idade de 
reforma. Prevê-se ainda que a proporção da população jovem diminua em 13% até 2050. Para corroborar 
as projecções verifica-se que as taxas de fecundidade continuam reduzidas, não existindo indicações que 
este índice sofra uma aceleração. estes fenómenos potenciam um crescente índice de envelhecimento 
que, por sua vez, à medida que os jovens entram na vida activa em número mais reduzido e cada vez mais 
tardiamente, aumente a percentagem de trabalhadores mais velhos. Por seu lado, o facto da população 
idosa crescer continuamente, provoca uma diminuição da população em idade activa, o que, a confirmarem-
se as previsões, poderá representar um problema estrutural grave. Importa assim analisar as tendências 
do concelho de Guimarães, tendo em conta as possibilidades futuras, as características do passado e os 
aspectos actuais do município.

VariaçãO da POPulaçãO 

Nos últimos 50 anos a população portuguesa intensificou o seu crescimento, com um aumento na ordem 
dos 22,7%. A sub-Região do Ave tem uma expressão bastante dinâmica dentro da Região Norte, com um 
dos crescimentos populacionais na década de noventa mais elevados de entre todas as sub-regiões do 
norte do país. a evolução populacional do concelho de Guimarães é positiva desde a década de 80 até 
aos dias de hoje, tendo sofrido apenas um abrandamento em meados da década de oitenta aumentou  
10,8% entre 1991 e 2001.

A taxa de crescimento médio total corrobora estes valores, apresentando flutuações, vincadas pela quebra 
da evolução populacional no período de 1986 a 1991. de notar que o mesmo não se passou no ave, que 
manteve a taxa de crescimento no eixo positivo durante este período. Já a taxa de crescimento natural 
também é positiva e apresenta um dos valores mais elevados dos concelhos portugueses do Eixo Atlântico, 
com 4,8% em 2002. Este índice elevado tem uma ligação estreita com o facto de este ser um concelho 
com uma percentagem de população jovem de 19,58% em 2001.

esta evolução tem uma ligação estreita com os processos de urbanização, que permitiram o aumento dos 
movimentos migratórios de concelhos menos favorecidos para concelhos mais desenvolvidos e o enve-
lhecimento populacional do território nos pólos menos atractivos.

Fonte: elaboração própria com dados dos recenseamentos da População, 1991 e 2001 

gráfico 3 – pirâmide eTária em 1991 e 2001 No coNcelho de guimarães

Apesar do referido anteriormente, verifica-se que a estrutura etária vimaranense já teve melhor equilíbrio 
em anos anteriores. De facto, em 1991 havia uma representação de jovens na ordem dos 33%, o que 
significa que o seu peso diminuiu 13% até 2001. Ao inverso, o grupo dos mais idosos ganhou importância, 
passando a representar mais 3% em 2001 face a 1991. Este processo insere-se nas tendências mais ge-
rais da actualidade, ainda que na sub-região e região norte o decréscimo dos jovens a favor dos idosos 
seja mais notório.

A análise da pirâmide etária confirma estes valores, com a base a perder população ao longo dos últi-
mos anos e o topo a aumentar entre 1991 e 2001. a diminuição da mortalidade é uma das causas para 
o envelhecimento no topo da pirâmide de idades, na medida em que o aumento da esperança de vida 
potencia este cenário. Por outro lado, a diminuição das taxas de natalidade ajuda a justificar o decréscimo 
da população na base. Outro dos factores que influencia esta estrutura etária centra-se nos movimentos 
migratórios, uma vez que estes resultam de fluxo de população maioritariamente jovem, condicionando 
assim a base da pirâmide.

atendendo à evolução da população de 1991 para 2001 detecta-se que as freguesias do centro histórico 
têm vindo a perder população, enquanto a sua área envolvente sofreu um aumento significativo de pessoas. 
este facto tem uma relação intrínseca com o fenómeno de progressivo abandono da população da zona 
histórica e concentração habitacional no território em volta, em constante dilatação.



�0

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Variação da população residente 
�99�-�00�

GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Índice de envelhecimento
GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�



��

envelhecimento da população

a percentagem de pessoas com 65 ou mais anos duplicou em Portugal nos últimos quarenta anos, pas-
sando de 8% em 1960 para 16% em 2001, e estima-se que esta proporção volte a duplicar nos próximos 
50 anos, correspondendo em 2050 a 32% do total da população. No concelho de Guimarães esta per-
centagem é de 7,8% em 1991 e de 10% em 2001, reforçando a tendência do país para o envelhecimento 
progressivo da população. 

Guimarães é, contudo, um concelho relativamente jovem, tendo o índice de envelhecimento mais baixo dos 
concelhos portugueses do Eixo Atlântico (52,24% em 2002). Contudo, importa salientar que este índice 
tem vindo a aumentar e a evolução do número de idosos em cada cem jovens é inequívoca. de facto, o 
aumento dos níveis da esperança de vida, aliado ao declínio da fecundidade tem uma ligação estreita com 
o fenómeno de envelhecimento demográfico, transversal às sociedades desenvolvidas actuais. A estrutura 
da população de Guimarães tem assumido um progressivo agravamento do envelhecimento ao longo dos 
anos, apesar de em menor grau que a maioria dos concelhos portugueses. efectivamente, em dez anos, 
este índice aumentou mais de 30%, o que significa que em 2001 existiam já mais de 52 pessoas com 
idade superior a 65 anos por cada 100 jovens. Analisando a taxa de natalidade, verifica-se que esta tem 
diminuído no concelho de Guimarães, embora não de forma tão acentuada como na maioria dos municípios 
em análise, passando de  20,6% em 1981 para 12,56% em 2001, continuando a diminuir em 2002, situan-
do-se nessa altura em 11,3%. A análise do índice sintético de fecundidade (IST), que expressa o número 
de crianças por mulher, corrobora a tendência para o decréscimo, sendo que cada mulher em 1991 tinha 
1,52 filhos em média, passando para 1,18 filhos no ano de 2001. Se cada mulher tem que ter em média 
2,1 filhos para que a população se renove, pode perceber-se a consequência deste declínio. Apesar desta 
tendência, o concelho de Guimarães apresenta a maior taxa de natalidade dos concelhos portugueses do 
Eixo Atlântico, facto aliado à proporção de jovens em idade de fecundação. 

a análise da fecundidade revela alterações sociais e económicas importantes. a diminuição do número 
de filhos e o atraso da idade materna inscrevem-se em processos estruturais ligados à entrada da mulher 
no mercado de trabalho, ao prolongamento da escolaridade e à própria alteração dos modelos familiares 
tradicionais de que a mulher se tem vindo a desprender. O retardar da idade média do primeiro casamento 
é ao mesmo tempo uma consequência de todos estes factores e uma outra causa do avanço da idade da 
maternidade. 

Aliado à diminuição nas taxas de fecundidade, verifica-se um decréscimo nas taxas de mortalidade (6,5 
óbitos por cada mil habitantes em 2002). Mas mais uma vez ressalta que as taxas de mortalidade são 
inferiores à maioria dos concelhos em análise. Também a taxa de mortalidade infantil tem diminuído nas 
últimas duas décadas, passando de mais de 25 crianças em 1000 para 5,49 neste período. este feito rela-
ciona-se com a melhoria substancial das técnicas de medicina e infra-estruturas de saúde, com o aumento 
da esperança de vida à nascença para 78 anos de idade (em 2001) a corroborar este factor.

Apesar do decréscimo das taxas de natalidade Guimarães é um concelho ímpar no Norte do país, real-

çando-se pelos baixos índices de envelhecimento, de acordo com o já referido.

O índice de sustentabilidade potencial, que mede a proporção entre a população em idade activa (15 a 64 
anos) e a população idosa (mais de 65 anos) é em Guimarães de 6,6, demonstrando que por cada idoso 
existirão potencialmente 7 pessoas activas.

no cômputo geral, reforça-se que o índice de envelhecimento reduzido no concelho é uma mais-valia, 
embora esse indicador seja tendencialmente crescente, tal como acontece na generalidade dos concelhos 
e todo o país. este factor é potenciador de problemas estruturais, uma vez que aliando uma população 
envelhecida à diminuição das taxas de natalidade e fecundidade, resulta, num futuro próximo, numa dimi-
nuição da população em idade activa. Por outro lado, o facto da população estar a envelhecer propicia a 
necessidade de incrementar e diversificar o número e tipo de infra-estruturas e respostas sociais ligadas 
à população sénior. Também as infra-estruturas sanitárias não estão ainda preparadas para lidar com o 
crescente envelhecimento, uma vez que é necessária a criação de apoio específico para pessoas idosas, 
associado a problemas de mobilidade deste segmento da população.

ao envelhecimento da população e  fenómenos sociológicos associados une-se uma componente espacial 
do fenómeno. a concentração espacial da população com mais idade provoca uma erosão nos vínculos 
sociais dos idosos com o seu conjunto social e agrava os fenómenos de marginalização associados à 
idade. 

O centro histórico da cidade, nomeadamente as freguesias de São Paio, Oliveira do Castelo e São Sebas-
tião são os locais onde mais claramente se aprecia este fenómeno. Também algumas freguesias no norte 

e sudoeste do concelho, com um cariz mais rural, revelam índices de envelhecimento elevado.

Saldo natural

A dinâmica do crescimento populacional no concelho de Guimarães caracteriza-se por taxas de natalida-
de e fecundidade em decréscimo, bem como uma quebra nas taxas de mortalidade, de acordo com o já 
referido. Contudo, o concelho de Guimarães caracteriza-se por uma balança natural positiva desde 1981, 
contrariando a propensão generalizada para a diminuição dos saldos naturais. É no entanto de referir a 
tendência para a redução deste saldo, nomeadamente de 2001 para 2002 (-214), sendo no entanto um 
dos concelhos do Eixo Atlântico com valores mais elevados.

ao longo dos últimos anos o concelho manteve sempre a natalidade superior à mortalidade. revela-se 
assim um concelho com uma população rejuvenescida, com um índice de envelhecimento e índice de 
dependência de idosos mais baixo do que a média regional. 

Todo o casco urbano constituído pelo centro histórico, integrando freguesias como São Paio e São Sebas-
tião, é caracterizado por um saldo natural negativo. Contudo, a maioria das freguesias do município tem 
um saldo natural elevado, de acordo com o já referido. Saliente-se o saldo natural elevado das freguesias 
de Caldelas e Ponte.
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Saldo migratório

Para a evolução demográfica concorrem vários fenómenos ligados à urbanização dos municípios, resul-
tando em fortes fluxos de entrada no país, quer na forma de imigrantes com nacionalidade estrangeira 
quer na forma de regresso de portugueses. No concelho de Guimarães verifica-se que o saldo migratório 
médio, tendo sido negativo no período entre 1986 e 1991, inverteu-se na década de noventa. daqui se 
retira que são as migrações externas aquelas que favorecem o concelho de Guimarães, sendo portanto  
a população atraída de origem estrangeira, uma vez que o saldo migratório interno é negativo. Explica-se 
assim o decréscimo da taxa de crescimento total neste período, já que esta é fortemente influenciada pelo 
saldo migratório.

Analisando os fluxos migratórios do concelho de Guimarães, detecta-se que 0,6% da população é estran-
geira, sendo que 0,27% pertence ao regime não comunitário. A fixação de população com nacionalidade 
estrangeira tem um papel preponderante na pirâmide de idades, uma vez que a estrutura etária da popu-
lação estrangeira é mais jovem que a população local, contribuindo para atenuar o envelhecimento.

esta franja da população merece uma atenção especial no caminho para a sustentabilidade, já que é sus-
ceptível de cair nas malhas da segregação. em todo o caso, é importante referir que os valores dos Censos 
2001 não correspondem ao valor total dos estrangeiros, uma vez que todos aqueles que se encontram numa 
situação de ilegalidade no país não constam desta estatística. efectivamente torna-se muito difícil perceber 
a realidade da comunidade estrangeira, que neste caso está num nível de sujeição bastante elevado, pela 
falta de mecanismos de defesa instituídos. a verdadeira precariedade dos estrangeiros não comunitários 
está assim muito além de ser aqui apontada. aqui, coloca-se em risco a sustentabilidade não apenas nos 
níveis de integração e coesão social, mas também no sentido da eficiência, uma vez que não se conhece 
o verdadeiro número de habitantes do concelho. 

O dinamismo e prosperidade económica estão associados a fenómenos de imigração e a percentagem da 
população estrangeira sofreu um incremento nos últimos anos. Os franceses são aqueles que figuram com 
maior destaque, bem como os brasileiros e os alemães são aqueles que se encontram em maior número, 
tendo os movimentos migratórios para o concelho de Guimarães maior incidência nos países europeus.

a imigração não só constitui uma fonte de riqueza ao ocupar novos nichos de actividade económica, 
como também de diversidade e enriquecimento cultural. Contudo, quando os fluxos migratórios não são 
acompanhados de medidas que garantam a plena integração social e económica dos novos cidadãos, com 
culturas e sistemas de valores diferentes aos da população que os acolhe, também pode originar focos de 
exclusão e marginalização social. 

O objectivo da integração social dos novos cidadãos vê-se favorecido pela dispersão territorial da imigra-
ção e a luta contra a concentração espacial dos colectivos imigrantes, que favorecem o aparecimento de 

focos de marginalização.

Saldo migratório interconcelhio

Analisando a evolução demográfica concelhia, esta tem uma relação directa com o comportamento do 
movimento natural e do movimento migratório. Observando o saldo migratório interno do concelho de 
Guimarães percebe-se que as saídas de população para outros concelhos são superiores à entrada de 
imigrantes oriundos de outros concelhos. a análise dos saldos migratórios dos concelhos vizinhos de-
monstra a repulsão existente nos concelhos de Guimarães, Santo Tirso e Felgueiras, a favor de um saldo 
migratório bracarense vincadamente positivo. Constatam-se ainda movimentos importantes em relação a 
outros concelhos, como é o caso dos concelhos da Área metropolitana do Porto, para os quais o concelho 
em estudo perde população.

estrutura dos agregados familiares

Focando a estrutura dos agregados familiares, detecta-se que ao longo dos anos a sua dimensão tem 
diminuído, com a percentagem de famílias compostas por dois ou mais adultos e crianças dependentes a 
ser progressivamente menor. Por outro lado, verifica-se um aumento de famílias unipessoais, ou seja, um 
incremento no número de pessoas que vivem sozinhas. Embora ainda não sejam em número expressivo, a 
percentagem de crianças dependentes a viver em famílias monoparentais é crescentemente uma realidade 
que encontra a sua explicação, em larga medida, no aumento do número de divórcios e nascimentos fora 
do casamento.

O concelho de Guimarães espelha esta realidade, com o número de famílias com apenas um elemento 
a aumentar 79% de 1991 para 2001. Também na maioria dos concelhos do Eixo Atlântico se revela esta 
propensão, nomeadamente no caso de Vila Nova de Gaia, cujo aumento ronda os 95%. Neste município 
a proporção de famílias monoparentais com dependentes é de 3,74% em 2001, correspondendo ao valor 
mais baixo das cidades da euro-Região em análise.
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Fonte – Cidades em Números, 2004 
gráfico 4 – dimeNsão média das famílias Nos coNcelhos do eixo aTlâNTico

Analisando a dimensão média das famílias em 2001 e contrapondo o valor de 1991, verifica-se claramente 
a sua diminuição. Contudo, em Guimarães, o valor médio das famílias é de 3,29%, correspondente ao 
valor mais elevado dos concelhos estudados. estes valores, típicos de uma sociedade conservadora, são 
corroborados pelo facto de 83% dos casamentos serem católicos e o número de nados-vivos fora do ca-

samento ser o mais baixo dos concelhos portugueses do Eixo Atlântico, (9,6% em 2002).

Tabela 7 - agregados familiares

dados 2001 guimarães ave NorTe

Índice de envelhecimento 5�,�4 60,�� 79,8�

Índice de sobre-envelhecimento 7,58 7,9� 8,56

Índice de dependência total 4�,47 4�,46 45,88

Índice de dependência juvenil �7,90 �7,�� �5,5�

Índice de dependência dos idosos �4,57 �6,�5 �0,�7

Índice de rejuvenescimento da população activa �0�,�� �94.� �65,98

Peso dos jovens (passivos) �9,58 �8,9 �7,49

Proporção de activos 70,�9 69,70 68,55

Peso dos idosos (passivos) �0,�� ��,4 ��,96

eduCaçãO

Os mapas anteriores são o reflexo do estado educacional da população do concelho de Guimarães. Com 
a sua análise “espera-se que a identificação das áreas críticas em matéria de acesso aos benefícios da 
educação seja um trampolim para a edificação de medidas positivamente discriminatórias e para o estabe-
lecimento de programas específicos para áreas de intervenção prioritária e para grupos e níveis de ensino 
específicos” (CCDR-N, 1987).

Se tivermos em conta que um importante indicador de desenvolvimento é uma taxa nula ou residual de 
analfabetismo1, considera-se que os 7,35 % de analfabetos existentes no concelho de Guimarães são em 
número considerável e preocupante. esta é uma das percentagens mais elevadas dentre os concelhos 
da zona litoral, embora ligeiramente inferior à média nacional de 9,03 %. Neste indicador são notórias as 
clivagens entre a cidade urbana e o concelho, já que a taxa de analfabetismo reporta apenas aos habitan-
tes citadinos baixa para 5,69 %.

A descida da taxa de analfabetismo da última década, quer no concelho de Guimarães, quer ao nível na-
cional, traduz um movimento regular nos últimos decénios, que não pode ser dissociado de dois factores 
fundamentais: a substituição progressiva de uma camada mais idosa da população, tradicionalmente com 
maiores índices de analfabetos, e a maior escolarização dos jovens em idade escolar. Segundo o estudo 
do INE “Nível Educacional na Região Norte”, 76 % da variação das taxas de analfabetismo estará afecta 
à população com mais de 65 anos.

Espacialmente as mais elevadas taxas de analfabetismo localizam-se nas freguesias periféricas do conce-
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lho, atingindo os valores máximos em Rendufe, Balazar e Gondomar, ou seja, nas áreas periféricas com 
características rurais e em que a população jovem é inferior e com maiores índices de envelhecimento.

Taxa de abandono escolar

O abandono escolar2 é um dos principais bloqueios ao desenvolvimento educativo da sociedade e logo 
também a do desenvolvimento humano, daí se justificando a premência da sua análise. Guimarães tem 
uma das taxas mais baixas de abandono escolar dos concelhos do Eixo Atlântico, atingindo, dentro do 
concelho, os valores mais altos nas freguesias de Balazar, Briteiros, Gémeos  e Souto (Santa maria), em 
que o sector secundário é dominante (ver mercado de trabalho). O abandono escolar afecta, em larga 
medida, as freguesias periféricas. Tanto o abandono escolar como as taxas de saídas antecipadas3 e pre-
coces4 do sistema de ensino estão relacionadas com a oportunidade de integração precoce no mercado 
de trabalho e insucesso escolar.  Estas justificações acentuam-se no caso de Guimarães devido à elevada 

industrialização. Taxas de ensino guimarães
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Fonte: ministério da educação 

gráfico 5 – Taxa de eNsiNo 

A taxa de retenção é usada para medir a eficácia da escola, quantificando-se a proporção dos que, no 
conjunto dos alunos matriculados num determinado ano lectivo, nem são aprovados nem abandonam o 
sistema.

Desta taxa derivam problemas, já que normalmente ela é precedente do abandono escolar e das saídas 
precoces e antecipadas do sistema de ensino e a ela está associado o insucesso do indivíduo perante uma 
sociedade que privilegia as camadas mais escolarizadas.

Guimarães apresenta taxas mais altas que a unidade territorial em que se insere e das mais altas dos 
concelhos do Eixo Atlântico, com os valores de 39 % para a taxa de saída antecipada e 58,8% para a saída 
precoce. Tal deverá ser fonte de preocupação para todos os actores locais do concelho que desejem uma 
evolução educacional sustentável.
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Os valores do gráfico conjugados com o abandono escolar e o analfabetismo, embora inferiores à genera-
lidade dos concelhos, revelam um concelho ainda com graves problemas educacionais que se repercutirão 
na vivência diária do indivíduo, com baixas qualificações profissionais e mais facilmente sujeito a trajectórias 
de vulnerabilidade e exclusão social em meio urbano, já que um dos padrões de mobilidade ascendente 
predominante na sociedade portuguesa passa por carreiras escolares bem sucedidas de crianças e jovens 
de origem popular. (madureira Pinto, 2003)

Por outro lado, dos valores ainda altos das taxas que são representadas no gráfico sobressai um problema 
que, ao nível de uma ineficaz inserção social, se apresenta como característico de franjas das sociedades 

pouco desenvolvidas: o analfabetismo estrutural.

estrutura do ensino
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níveis de ensino completo em 2001
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gráfico 6 – pirâmide do Nível de eNsiNo compleTo em 1991 e 2001



�7

DESIGNAÇÃO CONCELHO

População com �� ou mais anos que fre-
quenta ou frequentou o ensino superior

GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Média ponderada das classificações 
académicas

GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�



�8

DESIGNAÇÃO CONCELHO

População apenas com o �º ciclo do 
ensino básico

GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�

A evolução verificada de 1991 e 2001 (gráficos anteriores) quanto ao nível de ensino com-
pleto é mais significativa nos níveis secundário e médio/superior traduzindo um progressi-
vo e desejável preenchimento da pirâmide educativa em que se detecta a diminuição da im-
portância relativa da base e o aumento, já referido, dos níveis intermédio e superior. na trajectória 
do Ensino Básico para o Ensino Superior é significativa a inversão de posições entre homens,  
que começam em maior número no ensino Básico, e mulheres que assumem um maior valor no ensino 
Superior.

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Gabinete de informação e avaliação do Sistema educativo 

gráfico 7 – evolução do Número de aluNos por Tipo de eNsiNo 

Analisando o gráfico verifica-se a tendência decrescente do número de alunos, ao longo dos anos, nos 
vários níveis do ensino Básico e Secundário e Superior, enquanto que no Pré-escolar se denota um ligeiro 
aumento.

As políticas educativas sensíveis à ampliação de oportunidades têm vindo a caracterizar-se, por motivos 
vários, pela vontade de alargar o acesso à educação pré-escolar a zonas geográficas e a grupos sociais 
que, até recentemente, dela foram excluídos em grande parte. É patente a evolução positiva do acesso a 
esta oportunidade de educação pré-escolar, tanto mais digna de registo quando se reconhece, no campo 
político e social, o princípio da importância propedêutica desta fase para a experiência escolar. Há ainda 
a registar no concelho, além de um aumento da rede Pré-escolar, a sua extensão às freguesias exteriores 
à área urbana. 

O ensino Básico, que se desenvolve ao longo de 9 anos é simultaneamente, um direito de cidadania assegu-
rado nas sociedades democráticas desenvolvidas e uma obrigação para todos os cidadãos (CCdr-n).
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Na sua frequência cruza-se o facto de politicamente existir a vontade de assegurar a toda a população 
a oportunidade de adquirir a escolarização básica e as evoluções demográficas que ditam o número de 
candidatos. A redução da taxa de natalidade tem-se reflectido no número de discentes. A progressiva 
quebra do número de alunos nas escolas do ensino Básico é, desde já, um dado adquirido que deverá ser 
tido em conta na concepção estrutural do sistema de ensino.

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Gabinete de informação e avaliação do Sistema educativo 

gráfico 8 – esTabelecimeNTos de eNsiNo por mil habiTaNTes

a quantidade e localização das escolas são proporcionais à distribuição de população residente com 
idade inferior a 19 anos. a cobertura das escolas do 1º ciclo e pré-escolar abrange praticamente todas as 
freguesias do concelho de Guimarães.

analisando a dotação dos estabelecimentos do ensino Básico e do secundário por 1000 habitantes veri-

fica-se que o privado tem alguma expressão no Ensino Pré-escolar.

Carta  educativa

a Câmara municipal de Guimarães está em fase de elaboração da Carta educativa do concelho. esta 
é actualmente entendida como um instrumento de planeamento, como uma metodologia de intervenção 
no planeamento e ordenamento da Rede Educativa inserida no contexto mais abrangente do ordena-
mento territorial, a qual tem como meta atingir a melhoria da educação, do ensino, da formação e da 
cultura num dado território, ou seja, ser parte integrante do seu desenvolvimento social. (Giase, 2004) 
A Carta Educativa visa a racionalização e redimensionamento do parque de recursos físicos existentes e 
o cumprimento dos grandes objectivos da lei de Bases do Sistema educativo. 

deverá ser um instrumento fundamental de planeamento que permita aos responsáveis desenvolver uma 
actuação estratégica no sentido de:

• orientar a expansão do sistema educativo num determinado território em função do desenvolvimento 
económico e sócio-cultural; 

• tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de escolas 
e à reconversão e adaptação do parque, optimizando a funcionalidade da rede existente e a respectiva 
expansão; 

• definir prioridades; 

• tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de escolas 
e à reconversão e adaptação do parque optimizando a funcionalidade da rede existente e a respectiva 
expansão; 

• definir prioridades; 

• optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação; 

• evitar rupturas e inadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento urbanístico.

A Carta Educativa, integrando o Plano Director Municipal, está sujeita a ratificação go-
vernamental, mediante parecer prévio vinculativo do ministério da educação, entida-
de com a qual as câmaras municipais devem articular estreitamente as suas intervenções, 
por forma a garantir o cumprimento dos princípios, objectivos e parâmetros técnicos definidos. 
Os municípios podem articular entre si e com o ministério da educação as propostas de reordenamento da 
rede de nível supra-municipal. no processo da agenda 21 local, principalmente aquando da estruturação 
do Plano de Sustentabilidade para o concelho de Guimarães, deverá ser feita a adequada ponte entre estes 
dois documentos estratégicos, integrando os pontos que se concluiu serem fulcrais para a prossecução 
da sustentabilidade futura do concelho.

emPreGO

importa integrar numa agenda 21 a análise do processo produtivo e da economia concelhia. O desen-
volvimento do bem-estar e da qualidade de vida de uma cidade pressupõe a necessidade de consolidar 
progressivamente um modelo de pleno emprego, baseado num trabalho produtivo e sem discriminações. 
assim, um dos grandes objectivos de um concelho consiste em criar postos de trabalho duradouros e de 
qualidade, acompanhados de processos produtivos eficientes e seguros. Guimarães não foge à regra 
das economias actuais, em que o desemprego tem vindo gradualmente a aumentar, o que a médio prazo 
é sempre um elemento precursor da erosão da coesão social e potenciador de fenómenos de exclusão. 
importa portanto analisar os processos da população economicamente activa e paralelamente o fenómeno 
de desemprego. 

O mercado laboral é parte integrante da qualidade de vida do concelho, pois esta é a base de qualquer 
sociedade estável. Um concelho com uma taxa de desemprego elevada potenciará muitos outros proble-
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mas sociais e uma comunidade onde os níveis de emprego sejam elevados poderá indiciar uma eficaz 
utilização dos recursos produtivos, permitindo um rendimento per capita elevado. É no entanto importante 
atender ao facto de que Portugal tem um estrutura qualitativa débil do emprego, com um elevado número 
de trabalhadores com baixas qualificações e remunerações diminutas. 

Como podemos constatar no mapa acima apresentado, todo o concelho de Guimarães apresenta taxas de 
actividade5 bastante elevadas, com excepção das freguesias mais periféricas, nomeadamente na zona a 
norte do concelho. Todo o concelho revela um número muito alto de profissionais operários, fruto do forte 
poder que o sector secundário aí concentra. 

O concelho de Guimarães, com 53,8 %, apresenta uma taxa de actividade superior à media do país (48,19 
%) e da Região Norte (48,14 %), sendo contudo de referir que a unidade territorial do Ave tem uma taxa 
ligeiramente inferior, com 51,8 %. De facto, o Ave apresenta uma das taxas de actividade mais elevadas 
de Portugal, sendo que apenas Lisboa dispõe de uma taxa superior. Para os altos níveis de taxas de acti-
vidade contribuem de sobremaneira os grandes níveis de industrialização desta região.

Comparando as taxas de actividade entre 1991 e 2001, constata-se que Guimarães apresenta um acrés-
cimo significativo com uma variação de 3,6 entre os dois anos, demonstrando a tendência positiva para o 

aumento da população economicamente activa.

População empregada

Para analisar o nível da população ocupada optou-se por analisar ao nível da freguesia o grau de inserção 
dos trabalhadores nos três sectores económicos, de forma a evidenciar as diferenças entre freguesias com 
carácter mediamente urbano ou predominantemente urbano.

Como se pode constatar pelo mapa apresentado, há um processo de terciarização acentuado nas fregue-
sias integradas na cidade. no entanto, em todas as freguesias fora do âmbito da cidade, revela-se uma 
concentração acentuada do sector secundário, uma vez que são freguesias muito industrializadas. É ainda 
evidente que o sector primário é muito diminuto por todo o concelho, apenas considerável em Castelões, 
Gémeos, longos, etc., áreas consideradas mediamente urbanas e localizadas em zonas periféricas e 
fronteiriças com concelhos com níveis de desenvolvimento mais baixo. 

Importa agora analisar a estrutura de emprego no concelho de Guimarães. Ao nível da qualificação profis-
sional detecta-se a existência de um número muito elevado de operários e artífices e ainda operadores de 
montagem. Revela-se alguma discrepância a nível de qualificação entre as áreas mediamente urbanas e 
as predominantemente urbanas e mais especificamente nas freguesias integradas na cidade, com níveis 
de qualificação muito diferentes nas freguesias periféricas. De facto, nas freguesias da cidade, fruto da 
terciarização aí existente, denota-se uma maior concentração de pessoal de serviços, administrativo e 
quadros superiores. Já nas restantes freguesias, onde os índices de emprego no sector secundário são 
muito consideráveis, os residentes têm uma baixa qualificação profissional, com a maioria dos indivíduos 
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a enveredar pelas profissões de montagem (zona oeste do concelho), revelando-se também uma concen-
tração de operários por todo o concelho.

A taxa de emprego no concelho de Guimarães é de 72,6 %, o que parece indiciar uma boa utilização dos 
recursos produtivos, uma vez que esta é a mais elevada taxa dos municípios estudados. No que concerne 
à taxa de emprego no concelho de Guimarães é de 72,6 % o que parece indiciar uma boa utilização dos 

recursos produtivos, uma vez que esta é a mais elevada taxa de emprego dos concelhos estudados.

2%
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34%
Sector Primário
Sector Secundário
Sector Terciário

Fonte: elaboração própria a partir de dados do ine 

gráfico 9 – emprego por secTor em 2001

Quanto ao trabalho por ramos de actividade, e mais especificamente por sectores de actividade, e de acordo 
com o gráfico apresentado, detecta-se a existência de um emprego predominantemente secundário, com 
um sector primário diminuto e um sector terciário relativamente reduzido, comparativamente com os outros 
concelhos estudados. No que concerne ao sector primário, tem apenas o peso de 2 %. No sector secundá-
rio, que corresponde a 64 % do emprego, há uma predominância de empregados na indústria têxtil, sendo 
um dos concelhos com maior número de empregados neste ramo de actividade do país (31.191 pessoas). 
ainda neste sector, denota-se um número elevado de pessoas a trabalhar na indústria do couro, metalúr-
gica e construção. No que concerne ao sector terciário, revelam-se valores significativos de empregados 
no comércio (10.628 pessoas) e educação. Concentra-se assim a população no sector secundário, com 
um papel significativo deste sector e mais especificamente da indústria têxtil na criação de emprego. 

um elemento que caracteriza o mercado de trabalho de um concelho é o número de horas que os seus 
residentes exercem a sua profissão, e constata-se que em Guimarães existe uma percentagem reduzida 
de pessoas que trabalham em part-time6, com 4,4%. Analisando a nível de sectores de actividade, verifica-
se que existe uma percentagem pouco elevada de pessoas que trabalham em part-time na agricultura e 
pesca, o mesmo se verifica nos outros dois sectores económicos, com valores muito diminutos em todos 
os sectores. no que concerne ao sector secundário, o part-time está dividido um pouco por todos os ramos 
de actividade, evidenciando-se apenas valores mais elevados na indústria alimentar. Já no sector terciário 
denota-se que na educação existe um número elevado de empregados em part-time correspondendo a 
36 % dos empregados, reflexo da existência de muitos docentes que não têm direito a tempo completo e 
ainda à formação extra-escolar. Também as famílias com empregados domésticos optam essencialmente 
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por contratá-los em regime de part-time (18%), embora em situação alguma o emprego em part-time seja 
superior ao full-time.

O emprego em part-time apresenta na região norte do país contornos distintos do que acontece em 
qualquer sociedade desenvolvida, com o aumento do tempo parcial a resultar de estratégias, por parte 
das empresas, da redução dos custos do factor trabalho, não estando directamente ligado a uma opção 
por parte da população por este modo de vida7. apesar deste facto, e em comparação com o resto dos 
concelhos analisados, o concelho de Guimarães apresenta uma das mais baixas taxas de emprego em 

part-time. 

Qualificação da população empregada

a instrução da população empregada é um elemento caracterizador da produtividade e competitividade de 
um concelho. A nível geral, verifica-se um baixo nível de instrução da população portuguesa, mais notório 
nos indivíduos com mais de 40 anos, sendo no entanto ainda considerável o número de jovens que não 
terminam a escolaridade obrigatória. As taxas de abandono escolar são ainda consideráveis.

 Fonte: elaboração própria a partir de dados do ine 

gráfico 10 – iNsTrução da população empregada em 2001 

analisando a população empregada total pelo grau de instrução8, verifica-se que existe um número dimi-
nuto de empregados sem nível de ensino, sendo evidente a elevada concentração de empregados com 
apenas o Ensino Básico, evidenciando a baixa qualificação da população. Comparativamente aos outros 
concelhos estudados, Guimarães tem um dos mais elevados níveis de pessoas empregadas com apenas 
o ensino Básico. no que concerne à população com ensino Superior, denota-se um número muito redu-
zido, comparativamente com os outros concelhos portugueses do Eixo Atlântico. Além disso, a população 
empregada com ensino Superior tem uma maior preponderância nas classes etárias entre os 25 e os 40 

anos, revelando-se assim uma população jovem mais qualificada e uma população mais velha com pouca 
qualificação. É, neste sentido, importante o rejuvenescimento da população activa, com a crescente integra-
ção de população jovem e qualificada nos quadros das empresas. Comparando a população residente por 
grau de instrução obtido com a população empregada com o mesmo grau, detecta-se que o maior problema 
se centra no Ensino Superior. Apenas 32% da população com este nível está empregada, evidenciando as 
carências a nível de empregabilidade da população jovem qualificada. Quanto às pessoas que possuem 
o Ensino Básico mais de 70% estão empregadas. Estes valores distinguem-se claramente dos valores 
dos outros concelhos do Eixo Atlântico, onde os residentes com Ensino Superior têm taxas elevadas de 
empregabilidade e os residentes com Ensino Básico têm taxas baixas de emprego. Em Guimarães, graças 
ao número elevado de empresas que apostam nas baixas qualificações académicas, este vector altera-se 
completamente, com os residentes a não necessitar de ter altas qualificações para encontrar emprego.

População desempregada

Importa agora analisar a especificidade das taxas de desemprego no concelho de Guimarães, uma vez 
que este constitui uma questão emergente e caracterizadora dos problemas sociais do município. O de-
semprego está habitualmente relacionado com os altos níveis de emprego na administração pública e em 
todo o sector terciário e com a insuficiente capacidade para apostar no investimento criador de emprego. 
Também a existência de segmentos específicos da sociedade com dificuldades adicionais em integrar o 
sistema, como os jovens, as mulheres e as classes etárias a partir dos 50 anos, vem provocar o incremento 
nas taxas de desemprego. 

Em Guimarães este cenário inverte-se, sendo que este concelho apresenta em 2001 a taxa de desemprego 
mais baixa dos concelhos portugueses do Eixo Atlântico e bastante inferior à média do país. De facto, Por-
tugal apresenta uma taxa de 6,8%, enquanto o concelho de Guimarães tem uma taxa de 5,3% sendo que 
a área territorial do Ave tem uma média semelhante, apesar das altas taxas de desemprego em Vieira do 
Minho (9,25%). Denota-se assim que esta unidade territorial tem uma taxa de actividade bastante elevada 
e uma taxa de desemprego baixa, o que parece demonstrar a existência de uma camada populacional 
importante empregada. Contudo, esta tendência inverte-se com a conjuntura no pós 2001.
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gráfico 11 - Taxa de desemprego

Analisando a variação do desemprego de 1991 para 2001, denota-se um aumento significativo sendo 
que em 1991 já apresentava taxas bastante baixas comparativamente ao resto do país, tendo aumentado 
quase 2% em dez anos. Em relação aos dados após 2001 veiculados pelo IEFP, e uma vez que a con-
juntura se alterou, verifica-se que a tendência para o aumento do desemprego se acentua cada vez mais, 
apresentando em 20049 números muito mais elevados do que em 200210, com uma diferença em número 
de desempregados de quase 3000 indivíduos, de um ano para o outro. neste sentido, um concelho que 
em 2001 apresentava uma das melhores taxas de desemprego do país, vê-se actualmente com algumas 
dificuldades em lidar com a conjuntura.

analisando os dados relativos ao desemprego ao nível da freguesia, detectam-se áreas com mais ca-
rências a nível de empregabilidade, como São Torcato, Santa Leocádia de Briteiros e Castelões, e ainda 
várias das freguesias integradas na cidade. É, no entanto, de salientar que no cômputo geral as taxas de 
desemprego são reduzidas em 2001, em comparação com os outros concelhos estudados, sendo que 
nas freguesias mais periféricas as taxas de desemprego têm uma maior tendência para serem baixas. Isto 
está directamente relacionado com o facto do sector secundário, preponderante no concelho, se localizar 
especialmente nas zonas não centrais.

desemprego feminino

Um dos problemas inerentes ao desemprego é o segmento feminino, que apresenta uma taxa de desemprego 
superior à dos homens. denota-se um incremento da efeminização da população activa, com a população 
inactiva doméstica a diminuir de sobremaneira nos últimos anos, o que acarretou um problema social rele-
vante, com o crescente aumento do desemprego feminino. Em Guimarães as diferenças de taxas entre os 
dois sexos não são muito significativas, fruto da predominância do sector secundário e da indústria têxtil. 
De facto, verifica-se que em Guimarães a taxa de desemprego feminina é, em 2001, apenas ligeiramente 
superior à masculina, com mais 0,73%. Analisando os dados ao nível da freguesia revela-se que algumas 
freguesias têm uma maior taxa de desemprego feminino em 1991 que em 2001. São disso exemplo Bala-

zar, Salvador de Briteiros, Gandarela, entre outras. A nível de diferenças de taxa de desemprego feminino 
e masculino em 2001, a menor discrepância encontra-se em freguesias como Balazar, São lourenço de 
Sande e Prazins. Saliente-se que em algumas freguesias a taxa de desemprego masculina é superior à 
feminina, nomeadamente em Castelões, S. Paio e Santa leocádia de Briteiros.

Quando se analisam as diferenças quanto à população empregada ao nível da profissão que desempenham, 
verificam-se algumas discrepâncias. Assim, constata-se que, no que concerne à profissão de dirigentes de 
empresas ou quadros superiores da função pública, existe ainda uma diferença significativa entre sexos 
no concelho, sendo que apenas 35% das mulheres têm um cargo de chefia, e esse valor não se revela 
ainda inferior devido ao número de quadros superiores de administração pública femininos (45%). Já nas 
profissões com menos qualificações, como sendo os empregados da indústria transformadora (nomeada-
mente trabalhadores na indústria têxtil), as diferenças esbatem-se.

desemprego juvenil

a problemática do alto nível de desemprego jovem é inerente às sociedades actuais, sendo que o concelho 
de Guimarães não foge a esta tendência, com diferenças notáveis quanto à actividade e desemprego em 
função da idade. 

As zonas com um maior desemprego juvenil são Castelões, Leitões e Atães, com taxas de desemprego 
de menores de 25 anos de idade superiores a 50%. A cidade de Guimarães apresenta uma taxa média 
de 21,31%, semelhante ao índice apontado para o concelho com 21,7%. Quanto à unidade territorial do 
ave destacam-se os concelhos de Póvoa de lanhoso e Vieira do minho como os mais afectados pelo 
desemprego jovem, com mais de 30%, enquanto Santo Tirso e Vizela têm as taxas mais baixas desta 
unidade territorial. 

ainda de acordo com os dados oriundos do ieFP, o desemprego de jovens de 2002 para 2004 registou 
um aumento considerável de 1326 em 2002 para 1668 em 2004.

apesar de em Guimarães o desemprego juvenil ser problemático, tal como em todas as sociedades actuais, 
quando comparado com os outros concelhos estudados, este município apresenta os valores mais baixos, 

fruto dos altos índices de emprego que ali se registam.

desemprego sénior

Analisando a taxa de emprego sénior no concelho e, de acordo com o veiculado pelo Ministério da Economia, 
“com o crescente envelhecimento da população só a manutenção na vida activa de população com idade 
mais elevada permite a redução da pressão sobre os sistemas de protecção social”11. no entanto, o que 
se verifica em Guimarães é um acréscimo cada vez maior de desempregados nesta faixa etária, com uma 
taxa de desemprego sénior de 13,7% em 2001. De facto, este é um dos problemas mais graves verificado 
em Guimarães no que concerne aos segmentos da população mais carenciados (desemprego de mulheres, 
jovens e população com mais de 55 anos), verificando-se a mais elevada taxa de desemprego nesta idade. 



�6

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Taxa de desemprego total
GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Taxa de desemprego - Mulheres
GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�



�7

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Taxa de desemprego
GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�



�8

Outro fenómeno que tem  um impacte social particularmente grave é o desemprego de longa duração na 
população pertencente a esta faixa etária12, que corresponde a 41%. Revela-se, contudo, uma tendência 
positiva nos últimos dois anos, de acordo com a informação veiculada pelo ieFP, com o desemprego em 
maiores de 55 anos a diminuir ligeiramente.

desemprego de longa duração

0

10

20

30

40

50

60

Brag
a

Brag
an

ça

Cha
ve

s

Guim
ara

es

Pes
o d

a r
égu

a
Port

o

Vian
a d

o C
aste

lo

Vila
 n

ov
a d

e G
aia

Vila
 r

ea
l

dez. 2002

dez. 2003

mar. 2004

Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional 

gráfico 12 – perceNTagem de iNscriTos Nos ceNTros de emprego à mais de 12 me-
ses

O desemprego de longa duração é um problema social complexo uma vez que atinge pessoas que não 
conseguem entrar na vida activa, criando instabilidade a nível de mercado laboral. atendendo aos dados 
de 2001 oriundos dos censos, constata-se que o desemprego de longa duração correspondia nesse ano a 
28,6% dos desempregados. No que respeita ao tempo de inscrição, com base nos dados do IEFP, apenas 
o número de desempregados há mais de um ano tem diminuído, sendo que os que procuram emprego 
há menos de três meses ou até 12 meses tem vindo a aumentar de 2002 para 2004. Notório é, ainda, o 
número de pessoas que não fizeram diligências no sentido de arranjar emprego, que corresponde a 11% 
dos desempregados, provavelmente coincidente com um dos segmentos com maiores dificuldades sociais, 
as mulheres. Também a população que se encontrava anteriormente em situação de desemprego de longa 
ou muito longa duração, mais eminentemente na camada populacional mais envelhecida, acaba por ver 
reduzidas as suas oportunidades de reencontrar emprego, pela dificuldade de se readaptar às condições 
exigidas pelo mercado de trabalho. 

Qualificação da população desempregada

Analisando o nível de instrução das pessoas sem trabalho e comparando com o nível de qualificação dos 
residentes, constata-se que a maioria dos desempregados tem como grau de instrução o ensino Secun-

dário, com 5,7%, enquanto que, do total de residentes que tem o Ensino Básico, 3,8% estão em situação 
de desemprego em 2001. As que possuem uma licenciatura, mestrado ou doutoramento têm uma taxa 
de desemprego de 5,7%. Comparando estes valores é de salientar os altos níveis de desemprego nos 
residentes com grau de ensino elevado, o que demonstra a incapacidade desta parcela da população em 

encontrar emprego em consonância com as suas qualificações. 

Reflexões

de facto, estes valores demonstram os elevados índices de emprego no concelho, pois a preocupação em 
torno de questões relacionadas com o desemprego assumem em Guimarães valores muito inferiores aos 
da maioria dos concelhos estudados, apesar de não haver um sentimento colectivo de satisfação. Com 
efeito, a recente conjuntura económica, aliada a vários problemas sociais, faz com que a preocupação com 
o desemprego seja uma realidade inequívoca em qualquer concelho português.

importa agora dar atenção às características de Guimarães no que diz respeito às suas debilidades e às 
suas potencialidades. este concelho apresenta ao nível das fragilidades um nível elevado de desemprego 
sénior bem como um desemprego de longa duração muito significativo. 

Ao nível das potencialidades do concelho, e analisando as taxas de actividade elevadas de 2001 e as baixas 
taxas de desemprego, e sendo a taxa de actividade, um “indicador importante de mobilização da população 
residente face ao mercado de trabalho”13, verifica-se que Guimarães tem uma vantagem competitiva neste 
campo. A taxa de actividade resulta de diversos factores sociais como a dinâmica demográfica, a inserção 
de jovens na vida activa, o modo de funcionamento dos sistemas de ensino, o combate ao desemprego, 
entre outros. De facto, no concelho de Guimarães não se verifica um número muito elevado de jovens 
desempregados, nem se denotam discrepâncias elevadas entre o desemprego de homens e mulheres. 
No entanto, há que ter em atenção que esta potencialidade, que resulta numa taxa de actividade elevada, 
coincide com um baixo nível de qualificação empregada. Ao nível de profissões, a baixa qualificação também 
impera no concelho. Importa também ter em atenção os baixos salários que se verificam neste concelho, 
fruto desse nível baixo de qualificação. Importa assim incidir o enfoque nestes problemas estruturais no 
sentido de melhorar a qualidade de vida e diminuir os problemas sociais que daí advêm, condicionando 

toda a estrutura produtiva. 
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diSTriBuiçãO dO rendimenTO e COeSãO SOCial

A exclusão social e a pobreza são fenómenos sociais complexos. A primeira foi definida pela União Eu-
ropeia, no início da década de 1990, como sendo todo o processo de marginalização e de situações de 
desigualdade nos sistemas sociais. A segunda não é um fenómeno menos complexo, sendo definida como 
a situação de privação decorrente de insuficiência de recursos. Ora isso determina o acesso aos bens 
materiais como sejam a alimentação, o vestuário, o acesso a habitação, assim como toda a componente 
social que se reflecte na forma como os indivíduos se desenvolvem ao nível pessoal e a sua participação 
e inserção na sociedade.

A medição da pobreza é um processo árduo, não só pelas insuficientes fontes de informação existentes 
– aproveitamos para referir que os estudos realizados ao nível concelhio em Portugal são insuficientes para 
conhecer esta realidade – como também pela dificuldade em definir o que é, de facto, a pobreza. Embora 
este problema social vá muito além do “simples” desprovimento material, constituindo por vezes contornos 
de uma verdadeira violência para com alguns membros da sociedade, uma das formas de proceder à sua 
medição consiste em analisar os rendimentos dos indivíduos ou das famílias.

Estudos elaborados pela União Europeia na década de 1990 concluíram que 28% das famílias portuguesas 
possuíam um rendimento inferior a 50% da média nacional, enquanto que no espaço comunitário esse valor 
era de 17%, o que significa que o nosso país a pobreza e a assimetria de rendimentos assumem valores 
elevados, sendo mesmo dos mais elevados na união europeia.

Este problema social tem maior incidência nos idosos (na Região Norte os idosos representam 46.5% do 
total das famílias pobres) e nas mulheres, especialmente quando se trata de famílias monoparentais.

Tem sido afirmada a necessidade de conhecer a situação social do país para que, de forma consciente 
e informada, se proceda à definição de objectivos e de populações-alvo a visar em políticas e medidas 
nacionais (pela atribuição de rendimento mínimo garantido, subsídio de desemprego, subsídio de velhice) 
bem como em programas regionais. a articulação do Poder Central com os municípios tem, nesta tarefa, 
uma importância crucial.

O combate à pobreza e exclusão é necessariamente uma das prioridades dos governantes portugueses, 
pois é a única forma de conseguir um desenvolvimento sustentável para o país.

Por tudo isto se reconhece a importância do estudo aqui apresentado como ferramenta indissociável de 
governação. ele é o resultado de quase 12.000 inquéritos realizados à população dos municípios que inte-
gram este projecto pelo Instituto Sondaxe, em 2004, segundo uma amostra recolhida nos Censos  2001.

Trata-se do maior estudo deste género realizado ao nível concelhio, o que permite aferir a realidade com 

muita acuidade. São de seguida apresentados os seus principais resultados.
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a distribuição dos rendimento nos agregados familiares 

Estudando os agregados familiares segundo os rendimentos mensais que auferem, conclui-se que 28,7% 
ganha entre 600 euros e 900 euros e 23,2% não chega a este patamar de rendimentos. Relembrando que 
o número médio das famílias do concelho de Guimarães ultrapassa as três pessoas (3,29), pode perceber-
se que estes rendimentos são relativamente baixos.

19,1%28,7%

34,2% 11,8%

2,2%

3,8%
0,3%

não tem rendimentos

Menor ou igual a 300 €

Entre 301 e 600 €

Entre 601 e 900 €

Entre 901 e 1500 €

Entre 1501 e 3000 €

Mais de 3000 €

Fonte: Inquérito de Rendimentos, Instituto Sondaxe , 2004

gráfico 13 – reNdimeNTo meNsal do agregado familiar

analisando os rendimentos segundo os membros do agregado familiar, conclui-se que a maior percenta-
gem de famílias que tem um rendimento mensal inferior a 600 euros são as do tipo unipessoal. Segundo 
o inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe, os casais sem filhos, que representam cerca de 18% das fa-
mílias vimaranenses, sendo que se caracterizam maioritariamente por pessoas com idades acima dos 65 
anos, são outro dos tipos de família a auferir de menores rendimentos, já que mais de 18% destas famílias 
recebem menos de 600 euros por mês. 

Fonte: Inquérito de Rendimentos , Instituto Sondaxe, 2004 

foNTe: gráfico 14 – esTruTura dos agregados familiares

O cruzamento dos intervalos de rendimentos mensais com a faixa etária dos representantes das famílias dá 
uma ideia muito clara das idades mais atingidas pelos rendimentos diminutos. De facto, 73,9% das famílias 
com 65 e mais anos situam os seus rendimentos abaixo dos 300 euros mensais. Este facto é extremamente 
preocupante se se pensar que este rendimento não atinge sequer o ordenado mínimo no nosso país, que é 
aliás o mais baixo da União Europeia. As dificuldades desta faixa etária complicam-se se aos rendimentos 
baixos forem acrescentados a reduzida mobilidade das pessoas, bem como a dependência de terceiros e 
a maior necessidade de cuidados médicos.  

Fonte: Inquérito de Rendimentos , Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 15 – reNdimeNTos por classe eTária

Outro aspecto que é importante referir relativamente aos rendimentos tem a ver com a sua relação com 
o sexo do representante familiar. A desigualdade entre os sexos está espelhada no gráfico seguinte, es-
pecialmente se o foco de análise estiver nos rendimentos extremos. Ora, efectivamente, nos cargos cujos 
rendimentos são mais elevados, os homens ultrapassam as mulheres. Em contrapartida, nas profissões 
com menos qualificação são as mulheres quem aufere de maiores rendimentos. De notar ainda que 78,3% 
das famílias que auferem menos de 300 euros mensais são mulheres.
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Fonte: Inquérito de Rendimentos, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 16 – reNdimeNTo dos agregados familiares por géNero

Interessa agora saber quais são as dificuldades sentidas pelas famílias vimaranenses tendo em conta os 
seus níveis de rendimento. a conclusão é inequívoca, só a partir dos 1500 euros as famílias conseguem 
chegar ao fim do mês com facilidade. É necessário lembrar que apenas 10% das famílias conseguem que 
as suas receitas mensais ultrapassem esta cifra, concluindo-se, portanto, que a grande maioria da popu-
lação vive com dificuldades económicas.

Fonte: Inquérito de Rendimentos, Instituto Sondaxe , 2004

gráfico 17 – como o agregado familiar chega ao fiNal do mês

Estrutura dos agregados familiares abaixo do limiar económico de pobreza

em termos gerais, o limiar da pobreza consiste na metade do rendimento médio de um país, ou seja, um 
agregado familiar encontra-se abaixo do limiar da pobreza quando a sua receita mensal não atinge a metade 
do rendimento médio do país onde reside. a pobreza é pois aqui entendida na sua vertente económica, já 
que é classificada unicamente tendo em conta o nível de rendimentos económicos. 

Todavia, tendo em conta a fonte de dados utilizada, convencionou-se que os agregados cujos rendimentos 
se situem abaixo ou ao nível dos 300 euros são pobres. É importante referir que esta convenção se en-
contra muito simplificada, uma vez que não tem em conta o número de pessoas dependentes da família, 
como os inactivos ou os activos desempregados. 

Assim sendo, 2,9% dos agregados familiares vimaranenses são pobres. Destes agregados 74% têm 65 ou 
mais anos, são maioritariamente do sexo feminino (78%) e 34% não ultrapassaram o Ensino Primário, a adi-
cionar aos 24% de indivíduos sem estudos. As famílias mais atingidas pela pobreza são as unipessoais.
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Fonte: Inquérito de Rendimentos , Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 18 – esTruTura eTária dos agregados familiares abaixo do limiar eco-
Nómico de pobreza
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Fonte: Inquérito de Rendimentos , Instituto Sondaxe , 2004

gráfico 19 – sexo do represeNTaNTe das famílias abaixo do limiar ecoNómico de 
pobreza
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Fonte: Inquérito de Rendimentos, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 20 – Nível de esTudos dos represeNTaNTes das famílias abaixo do limiar 
ecoNómico de pobreza
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Fonte: Inquérito de Rendimentos , Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 21 – esTruTura das famílias abaixo do limiar ecoNómico de pobreza 

Reflexões 

A análise aqui descrita permitiu, ainda que de forma superficial, percepcionar características inequivoca-
mente relacionadas com os processos de causalidade de carência económica e desigualdade social. Re-
capitulando aquilo que foi dito de mais marcante relativamente às famílias vimaranenses, entende-se que 
estas ainda se prendem a uma dimensão média relativamente elevada (3,29), mais elevada que a média 
nacional, substancialmente ligada a casais com filhos. 

Relativamente aos rendimentos, ficou claro que uma importante proporção das famílias chega com dificul-
dade ou muita dificuldade ao fim do mês, maioritariamente as mulheres.

Os representantes da maior parte das famílias com graves dificuldades económicas têm escolaridade 
reduzida ou nula e são idosos.

PrOTeCçãO SOCial

Sendo a questão social um dos três pilares em que assenta o desenvolvimento sustentável, na implemen-
tação de uma Agenda 21 Local dever-se-á maximizar e direcionar, tanto ao nível do diagnóstico, como do 
plano de acção, uma abordagem o mais objectiva e concisa para a temática da protecção social. Contudo 
há que ter em conta a existência da figura da Rede Social, como resultado de um desafio lançado a nível 
governamental, através da Resolução de Conselho de Ministros 197/7, em que se pretende constituir um 
espaço de articulação e concertação de esforços, resultante da actuação integrada de várias entidades, 
com vista à erradicação da pobreza e da exclusão social e à promoção do desenvolvimento social.

Assim a componente social da Agenda 21 Local não pretenderá abordar paralelamente a pobreza e exclusão 
social mas sim integrar, também neste caso, ambas as estratégias numa perspectiva da sustentabilidade 
futura.

Sistema de protecção social

Em 2003 existiam em Portugal cerca de 3 milhões e meio de indivíduos a receber prestações sociais. Es-
tes elevados índices de proteccionismo social resultam, em grande medida, da necessidade de colmatar 
um problema intrínseco à estrutura demográfica portuguesa. O envelhecimento da população concorre de 
sobremaneira para agudizar o problema da segurança social, tendo os encargos com pensões de reforma e 
de velhice aumentado, substancialmente, nos últimos anos, e apresentam ainda uma tendência crescente. 
As projecções demográficas demonstram um cenário particularmente complexo, com o aumento progressivo 
da população idosa e diminuição da população em idade activa. a protecção social é de facto uma pedra 
angular das políticas da união europeia, de forma a combater a pobreza e a aumentar a coesão social, 
produzindo um impacte na situação social.
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Fonte: Segurança Social 

gráfico 22 – presTações de subsídio de velhice 

A população idosa é um dos grupos mais afectados pelos fenómenos de pobreza e exclusão social, vivendo 
à margem de certos serviços sociais básicos. esta camada da população sofre assim de desfavorecimentos 
sociais, fruto das dificuldades económicas que normalmente lhe estão associados, uma vez que na sua 
maioria são pessoas com baixos índices de qualificação. De facto, esta camada populacional não teve as 
mesmas condições sócio-económicas que existem nos dias de hoje de acesso à educação e, neste sentido, 
as baixas qualificações tem uma relação directa com esta realidade. Por outro lado, também aos idosos 
está associada a precariedade no acesso aos cuidados de saúde e às condições básicas de habitabilidade. 
O concelho de Guimarães, apesar de ser um concelho particularmente jovem, tem visto os seus índices de 
envelhecimento a sofrer um aumento progressivo, com uma proporção de 28% da população que recebe 
subsídios de reforma sobre a população empregada.

analisando por outro lado a percentagem de famílias unipessoais com mais de 65 anos, este valor é cada 
vez mais elevado (4,13%) e revela um problema relacionado com o crescente numero de idosos que vi-
vem sozinhos. É fulcral a sua integração na sociedade e a garantia de uma qualidade de vida satisfatória. 
É, no entanto, de salientar que este é o valor mais baixo dos concelhos portugueses do Eixo Atlântico. 
O crescimento de agregados familiares unipessoais que acompanham o envelhecimento da população, 
deve assim ser acompanhado por um repto para a administração pública da assistência à terceira idade. 
as soluções passam pela adopção de modelos inovadores de atenção aos idosos que complementem a 
sua tarefa com outras acções desenvolvidas no seio do tecido associativo. desta forma, contribui-se para 
uma maior coesão de um tecido social progressivamente debilitado, que aumenta a pressão assistencial 
sobre a administração pública.
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gráfico 23 – beNeficiários de subsídio de desemprego No coNcelho de guima-
rães 

Outro problema inerente às sociedades actuais está relacionado com o aumento progressivo de pessoas 
com o subsídio de desemprego, que em Guimarães tem vindo a aumentar nos últimos anos, fruto do cres-

cente número de falências de empresas. 

rendimento mínimo garantido

na década de noventa consagrou-se o rendimento mínimo Garantido (rmiG), actual rendimento de in-
serção Social, como uma das políticas de combate à pobreza. no estudo “distribuição do rendimento e 
Pobreza”, de Leonor de Vasconcelos Ferreira, apresentou-se o impacte que a atribuição do RMIG tem nos 
indicadores que avaliam a capacidade em reduzir os níveis de desigualdade e pobreza, concluindo-se que 

de facto este uniformiza a distribuição dos rendimentos e permite o combate à pobreza.

Fonte: Segurança Social 

gráfico 24 – beNeficiários do reNdimeNTo míNimo 
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Fonte: Segurança Social

gráfico 25 – beNeficiários de reNdimeNTo míNimo por Tipo de família em 2003 No 
coNcelho de guimarães

no que respeita às pessoas que vivem em situações de eminente pobreza e são apoiadas pelo rendi-
mento Mínimo Garantido, o seu número tem diminuído ligeiramente nos últimos anos, com maior ênfase 
na passagem de 2003 para 2004, em que este tipo de apoio registou uma regressão de 13%. Tendo em 
conta a conjectura política, tal não é revelador de uma menor necessidade, mas sim de mudanças estru-
turais na atribuição deste subsídio. Analisando os dados relativos às famílias, verifica-se que a maioria dos 
agregados familiares são núcleos com filhos, sendo de salientar os valores consideráveis de beneficiários 
nas famílias monoparentais. 

Apesar da premência da atribuição deste subsídio social, este não pode ser visto como a forma privile-
giada de combate à pobreza, mas apenas como um meio de resolver situações agudizantes de privação 
económica. romper com círculos de pobreza e sua transmissão intergeracional só se fará através de uma 
eficiente inserção do indivíduo tanto no sistema empregador como no ganho de novas competências e 
qualificações. Aqui se justifica a importância que a educação assume como estratégia para a sustentabi-
lidade social das populações.

um profundo investimento no domínio dos recursos humanos, através da educação e da formação ao 
longo da vida, constitui o núcleo da conciliação de crescimento – produção de mais riqueza – com uma 
distribuição primária dos rendimentos mais equilibrada, permitindo a construção de uma sociedade mais 

inclusiva e com menores índices de fragmentação económica e social (Ferreira l.V.).

eQuiPamenTOS SOCiaiS

a dotação de recursos sociais no concelho de Guimarães devido à implementação de diversos programas 
que actuam nas áreas sociais tem aumentado substancialmente nas duas últimas décadas, o que se traduz 
na existência de mais equipamentos. Tal coincide com a adesão de Portugal à União Europeia (UE). A 
partir daí, os fundos para o investimento na economia social aumentaram significativamente, o que levou 
à instalação de muitos equipamentos sociais.

Este período fica marcado por uma progressiva alteração dos modos de vida das populações, directamente 
relacionado com as mutações do mercado de trabalho, com uma integração progressiva das mulheres, 
bem como pelo surgimento de “novas necessidades” ao nível da protecção social. Tal facto é mais notório 
ao nível da protecção à infância/jovens e ao nível da protecção de idosos, com consequências óbvias no 
investimento em equipamentos que respondem a estas camadas da população em detrimento das formas 
tradicionais de assistência social. Nos mapas apresenta-se a distribuição das respostas sociais ao nível da 
infância (creches) e equipamentos destinados para idosos – centros de dia, centros de convívio, lares de 
idosos, serviços de apoio domiciliário e centro de acolhimento temporário para idosos – a par da relação 
entre a capacidade instalada e utentes.

as creches concentram-se nas freguesias da cidade e nos principais aglomerados populacionais, seguindo, 
dessa forma, a distribuição da população com idade inferior a quatro anos. a distribuição dos equipamen-
tos destinados à terceira idade segue aproximadamente a distribuição da população residente com idade 
superior a 65 anos, concentrando-se, na sua grande maioria, nas freguesias predominantemente urbanas. 
da contraposição dos mapas do índice de envelhecimento da população com o dos equipamentos para 
idosos constata-se que a sua localização não segue o índice de envelhecimento da população quando se 
trata de freguesias periféricas. Assim essas freguesias apresentam deficiências ao nível da cobertura o que 

se poderá traduzir na existência de focos de debilidades e marginalidades a afectar a população idosa.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 26  – capacidade das creches por resideNTe com idade iNferior a 3 aNos 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 27 – ocupação das creches

No conjunto dos concelhos do Eixo Atlântico, Guimarães regista um valor intermédio de capacidade de 
lugares em creches por população com idade inferior a três anos, com o índice de 0,18, valor igual ao de 
Vila Real, mas bastante superior aos índices de Peso da Régua e Vila Nova de Gaia, 0,08. A taxa de ocu-
pação é de 0,98, como se evidencia no gráfico, o que se reflecte em episódios de sobrelotação. Merece 

especial atenção pois denota uma deficiência no atendimento à população infantil.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 28 – capacidade dos ceNTros de coNvívio por habiTaNTe com idade 
superior a 65 aNos 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 29 – capacidade dos ceNTros de dia por habiTaNTe com idade superior a 
65 aNos 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 30 – capacidade dos serviços de apoio domiciliário por habiTaNTe com 
idade superior a 65 aNos

No concelho de Guimarães, no que respeita a equipamentos/serviços sociais destinados aos idosos tem 
sido dada preferência aos centros de dia e lares de idosos, registando-se nesse item uma das maiores 
capacidades por habitante (gráfico 29). Porém nas restantes respostas sociais Guimarães tem taxas sig-
nificativamente baixas, nomeadamente em centros de convívio e serviço de apoio domiciliário, existindo 
espaço, dessa forma, para a implementação de novas respostas de apoio social, preferencialmente nas 
freguesias periféricas do concelho e tendo em conta o envelhecimento contínuo da população.
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 Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 31 – capacidade dos lares de idosos por habiTaNTe com idade superior 
a 65 aNos
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 Fonte: elaboração própria a partir de dados do ministério da Segurança Social e do Trabalho 

gráfico 32 –íNdice de ocupação dos equipameNTos para idosos

O índice de ocupação dos equipamentos é de 91 %. 
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haBiTaçãO

dinâmicas habitacionais

na década de noventa o parque habitacional do concelho de Guimarães apresentou um considerável ritmo 
de crescimento que já se tinha registado nos anos oitenta, o que se traduziu num incremento de 31,1% de 
alojamentos familiares em 2001, relativamente a 1991. esta dinâmica aparece associada a vários facto-
res. 

Os movimentos migratórios juntamente com taxas de natalidade ainda elevadas têm sido, desde há déca-
das, os principais factores determinantes da evolução demográfica concelhia. 

Tal significa que o papel de Guimarães como pólo de atracção da população regional se está a consolidar, 
mercê da sua importância como centro industrial e da localização no concelho da extensão da Universidade 
do Minho. A fixação dos novos residentes, associada a uma população jovem, é o motor para o carácter 
expansionista da construção habitacional neste município.

O relacionamento entre a população e o alojamento não se pode cingir à análise dos processos migratórios, 
sendo necessário estendê-lo à estrutura da população e dos agregados familiares. 

Nos anos 90 é muito profunda a distância entre o processo de expansão do parque habitacional e as di-
nâmicas demográficas, já que o número de alojamentos cresce a um ritmo muito superior ao número de 
famílias. Enquanto que as famílias clássicas tiveram um acréscimo de 30,9%, os alojamentos, tal como já foi 
referido, aumentaram 31,1%. Para se compreender como este incremento deixa a sua marca ou é motivado 
pela situação social dos indivíduos e famílias em relação à habitação, prossegue-se com a especialização 
da análise, entrando em linha de conta com a forma de ocupação, tanto em termos de tipologia como de 
localização espacial, dos 57.914 alojamentos familiares recenseados nos Censos 2001.

este forte crescimento do parque habitacional praticamente generalizado a todas as freguesias foi um 
reflexo directo das dinâmicas populacionais a que está sujeito o concelho e em que se verifica uma forte 
difusão da população. Por sua vez, o aumento relativo do número de famílias é bastante mais significativo 
que o aumento da população residente, o que indica a existência de transformações importantes na estru-
tura das famílias, pelo menos no que diz respeito à diminuição da sua dimensão, o que se repercutirá nos 
índices de ocupação da habitação.

Nos dados apresentados, a forma de ocupação dos alojamentos familiares é subdividida em três catego-
rias principais: alojamentos familiares de residência habitual, alojamentos familiares de residência sazonal 
e alojamentos familiares vagos. a conjugação percentual entre estas formas de ocupação apresenta 
condições para revelar a insustentabilidade que poderá, eventualmente, estar inerente a uma dinâmica 
construtiva extremada. 

Quando se refere o concelho em termos genéricos, o crescimento do parque habitacional não se distribui 

uniformemente pelas diversas formas de ocupação: 82,4% destinam-se a residência habitual, 8,66% a 
residência de uso sazonal ou secundária e, 8,98% a alojamentos vagos. 

A evolução da última década imprimiu um aumento da importância relativa dos alojamentos de residência 
habitual e um aumento significativo do peso dos alojamentos sazonais e vagos no total de alojamentos 
clássicos (respectivamente 30% e 44%). 

A evolução da estrutura dos alojamentos de residência habitual nas várias freguesias reflecte de forma 
aproximada as tendências migratórias da última década, com uma tendência de centralização da popula-
ção nas freguesias que compõem a cidade. Verifica-se contudo que o aumento dos alojamentos clássicos 
de residência habitual, ao contrário dos alojamentos familiares totais, é inferior, nos anos noventa, ao 
aumento das famílias clássicas. Parecem evidenciar-se alguns limites na capacidade dos actuais modelos 
de expansão da habitação alojar devidamente um número significativo de famílias. Esta dificuldade torna 
porventura importante a reflexão em torno do significado, neste contexto, do crescimento do número de 
alojamentos vagos. 

No mapa “ocupação de alojamentos” podem-se recolher dois tipos distintos de informação: visualização 
da distribuição do número de alojamentos pelas freguesias do concelho de Guimarães e composição da 
forma de ocupação do edificado. 

Quanto à distribuição tem-se a confirmação do que se explanou anteriormente: os alojamentos caminham 
a par da população e vice-versa. 

Guimarães está inserida numa região densa e dispersamente povoada, onde a urbanização é difusa, sendo 
Guimarães o exemplo-mor dessas características, em que não se consegue desenhar uma uniformidade 
espacial de acontecimentos. 

Quanto à forma de ocupação do alojamento é notória a trajectória dos alojamentos vagos: concentram-se 
nos edifícios construídos nos últimos cinco anos (alojamentos novos a entrar no mercado da habitação) e, 
principalmente, no edificado mais antigo. O seu aumento atingiu quase todas as freguesias de Guimarães, 
destacando-se as freguesias da cidade. As elevadas taxas de desocupação que são visíveis no mapa 
deverão ser alvo de alguma preocupação, pois uma grande parte dever-se-á ao abandono do alojamento, 
o que se repercutirá na degradação do edificado.

A residência sazonal ou secundária, embora se dissemine por toda a área concelhia, é predominante nas 
freguesias a norte, por exemplo as de Gondomar, Arosa e Castelões, o que encontrará a sua explicação 
associada às residências de famílias que emigraram para os grandes centros urbanos ou para o estrangeiro 
e que mantiveram laços às suas terras de origem. 

A residência sazonal acaba por se inscrever na paisagem de uma forma mais ou menos uniforme, estando 
em consonância, não só com os fenómenos migratórios, mas também com a mudança de estilos de vida 
em que surge a necessidade de uma segunda habitação. Denota a existência, na sociedade  
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portuguesa, de estratos sociais economicamente mais favorecidos que devido à melhoria de acessibilidades 
procuram o interior para residência secundária.

a análise territorial concelhia do índice de envelhecimento1, esquematizada no mapa, deixa transparecer 
como seria de esperar uma dinâmica inversa à da variação dos alojamentos familiares, registando nas 
freguesias de maior crescimento habitacional um menor índice de envelhecimento dos seus edifícios. a 
nível habitacional existem enormes contrastes entre a cidade e o concelho de Guimarães, com a cidade 
a registar um índice de envelhecimento de 115 (é o mais alto, exceptuando o Porto) e o concelho 68. A 
visualização cartográfica permite inferir com uma precisão significativa que a zona da cidade e à volta da 
cidade, ou seja na freguesia de S. Torcato se encontram os maiores índices de envelhecimento. numa 
análise mais fina pode-se estabelecer uma proporcionalidade entre o índice de envelhecimento da popu-
lação e algumas dessas zonas. 

no item que se segue aprofundar-se-á esta questão na medida em que este fenómeno pode ser, ou não, 
problemático. De facto no mapa 3 verifica-se que a degradação física afecta primordialmente os edifícios 
mais antigos e, por isso, o estado de degradação domina nas áreas com uma estrutura edificada mais 
antiga, ou seja no centro histórico. 

Ao nível concelhio cerca de 36,9% do parque habitacional necessita de intervenção de reabilitação física 
do património edificado, valor próximo do que se verifica na cidade de Guimarães. Esta situação é a mais 
favorável dos concelhos do Eixo Atlântico. 3,9% dos edifícios estão muito degradados, um dos valores mais 
altos, apenas ultrapassado por Chaves e Porto. Contudo, as discrepâncias entre a cidade e o concelho 
são visíveis, registando a cidade um valor de edifícios degradados de 3,65.

Tal como se previa, se a degradação da habitação é proporcional ao envelhecimento dos edifícios, tam-
bém o mesmo se constata relativamente ao índice de envelhecimento da população. Existirá uma franja 
de idosos que será em larga medida afectada pelo estado de degradação da habitação, ao que se deverá 
dar especial atenção.

Paralelamente ao crescimento do número de edifícios e de alojamentos, verificou-se um aumento das 
respectivas dimensões, o que significa que o espaço é entendido cada vez mais como um importante 
elemento de conforto da habitação.

DESIGNAÇÃO CONCELHO
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Condições de habitabilidade

A habitação ao converter-se num direito justifica o conceito de exclusão residencial, segundo o qual há 
situações em que estruturalmente certas pessoas e famílias são excluídas dos sistemas de aprovisiona-
mento residencial ou só têm acesso a estruturas que não promovem satisfatoriamente a qualidade de vida 
individual ou social.

as melhorias indiscutíveis das condições básicas da habitação processadas na última década tenderão a 
revelar um concelho em uniformização tendencial e, por isso, menos contrastado.

apesar disso muitos cidadãos continuam, actualmente, a não ter uma habitação em conformidade com 
os padrões de conforto e salubridade exigíveis numa cidade e numa sociedade que se quer moderna e 
desenvolvida. a precariedade habitacional, sendo um problema social está intrinsecamente associada aos 
agregados e pessoas carenciadas.

na grande maioria das vezes, as elevadas rendas praticadas, o valor de compra ou reabilitação das ca-
sas impossibilita que os agregados resolvam por si só o problema, sendo necessária a intervenção do 
estado.

A carência de pelo menos uma das quatro infra-estruturas básicas (electricidade, instalações sanitárias, 
água canalizada e instalações de banho ou duche) afecta 5247 alojamentos, factor fortemente correla-
cionado com a idade do alojamento e mesmo com a sua localização. Pela análise do mapa poder-se-á 
associar este factor às freguesias mais periféricas ao centro urbano, logo com um cariz mais rural, como 
sejam as freguesias de Gonça e Briteiros.

a falta de sistema de esgotos ligados à rede pública e a falta de aquecimento são os problemas que pre-
dominam, embora com uma distribuição espacial claramente distinta, respectivamente, o segundo nas 
freguesias mais urbanizadas e o primeiro nas freguesias rurais. Quanto à falta de uma das quatro ame-
nidades consideradas essenciais a uma habitação condigna, pode dizer-se que a falta de electricidade 
atinge valores residuais.

no concelho de Guimarães o número de alojamentos não clássicos2 – os casos mais extremos de preca-
riedade habitacional – registou uma diminuição da ordem dos 182,5%, resultando num total de 516 pessoas 
residentes nessas condições.

esta situação está em consonância com o resto do país, onde ocorre um processo de abrandamento claro 
na diminuição deste tipo de alojamento. ainda que corresponda a uma pequena percentagem de casos 
e, por isso, sensível a mudanças nas formas de classificação e quantificação, a sua permanência parece 
indicar a presença de um “núcleo duro” de problemas de difícil resolução, no quadro actual do funciona-
mento do sistema habitacional do concelho. uma análise mais pormenorizada permite perceber que entre 
1991 e 2001, ao contrário de outrora, existe uma clara diminuição do número de barracas: 33,3%.

A expressão cartográfica sugere que o fenómeno da habitação não clássica se concentra nos seus valores 
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Qualitativas

Ao nível qualitativo o cenário revela-se mais preocupante, podendo ser identificados:

10.722 alojamentos sobrelotados;

1848 alojamentos integrados em edifícios degradados;

5247 alojamentos sem pelos menos uma das quatro infra-estruturas básicas (electricidade, instalações 
sanitárias, água canalizada e instalação de banho ou duche);

As carências habitacionais aqui expostas, associadas na sua totalidade, não obedecem a uma uniformi-
zação espacial, embora em cada uma delas, individualmente, se tenham verificado tendências territoriais 
óbvias.

Assim, à luz destes números sobre carências habitacionais, conclui-se que a questão central não se coloca 
na necessidade de construir mais alojamentos, mas antes na necessidade de preservar e requalificar o 
parque habitacional existente evitando a sua degradação até níveis por vezes irreversíveis, conceder níveis 
mínimos de conforto a uma franja habitacional atingindo coberturas totais ao nível das infra-estruturas bá-
sicas, inverter a lógica de segmentação social que se constata, com coexistência de famílias a residirem 
em alojamentos sem o mínimo de conforto, com famílias que detêm segundas e terceiras habitações e 

com uma bolsa muito significativa de alojamentos vagos.

máximos em algumas freguesias do perímetro urbano da cidade, nomeadamente em Azurém e S. Torcato. 

no concelho de Guimarães, o alojamento não clássico aparece assim conotado com a urbanidade. Os 
problemas associados às residências sobrelotadas são também cruciais na melhoria da qualidade de vida 
e do bem-estar social. Segundo o Recenseamento da População e Habitação 2001, existem no concelho 
de Guimarães 10.722 alojamentos sobrelotados.

deve ainda salientar-se que neste conjunto 2731 estão numa situação de sobrelotação crítica, o que sig-
nifica que têm duas ou mais divisões em falta, o que traduz a dimensão do problema.

embora a ocupação partilhada dos alojamentos por diversas famílias constitua um fenómeno residual nos 
países desenvolvidos, em Guimarães, ainda se verifica essa situação em cerca de 1050 famílias. Parece, 
assim, ter-se caminhado para uma situação em que a redução de algumas barreiras ao acesso a uma 
habitação por parte das famílias se traduziu, ao mesmo tempo, por situações de restrição ao consumo de 

“espaço”. 

Carências habitacionais

A explicação dos fenómenos e dinâmicas habitacionais relacionados com o concelho de Guimarães que 
foram apresentadas até este ponto convergem no sentido de avaliar qual a extensão e dimensão das ca-
rências habitacionais deste município. Estas são caracterizadas de duas formas: carências habitacionais 
quantitativas, ou seja, o número de fogos necessários ao alojamento de agregados familiares que residem 
em alojamentos não clássicos e à eliminação de situações de coabitação, ainda que em alojamentos clás-

sicos; e carências habitacionais qualitativas, ou seja ao nível das condições mínimas de habitabilidade.

Quantitativas

178 alojamentos não clássicos;

1050 famílias que residem em regime de ocupação partilhada;

964 alojamentos que representam o stock de alojamentos considerados necessários para garantir o fun-
cionamento dos mercados habitacionais, mobilidade populacional ou outras formas de abate ao stock de 

residências habituais (estimado como 2% do número de famílias clássicas residentes).

Desta forma, o volume total das carências habitacionais puramente quantitativas é de 1667 alojamentos. 
Tendo em conta que este valor é substancialmente inferior ao número de alojamentos vagos disponíveis 
no mercado, o número de fogos disponíveis é potencialmente suficiente para fazer face às carências habi-
tacionais das famílias afectadas, caso essas reunissem as condições necessárias ao nível da localização 

e acessibilidade monetária.
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SaÚde e eSPerança de Vida

Causas de morte

Os europeus encaram a saúde como factor essencial da qualidade de vida concelhia, havendo vários es-
tudos que interligam a educação, o rendimento, a qualidade no emprego e as condições de habitação com 
uma correlação positiva com uma boa saúde. de acordo com a união europeia, nos cadernos da situação 
social, constata-se a existência de diferenças no estado de saúde entre grupos sociais e discrepâncias 
que se acentuam na esperança de vida entre os segmentos ricos e pobres da sociedade. uma análise a 
nível de saúde concelhia pressupõe assim atender a uma série de factores intrínsecos ao concelho, que 
daí não podem estar dissociados. 
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Fonte: elaboração própria com dados do ine 

gráfico 33 - esperaNça média de vida à NasceNça em 2001 

DESIGNAÇÃO CONCELHO

Número médio de alojamentos familiares 
clássicos por edifício

GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�
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DESIGNAÇÃO CONCELHO

Deslocações para hospitais 
GUIMARÃES

DATA FONTE

FEV. �005 SONDAXE  a partir dos censos �00�
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Guimarães de 23,7%, sendo que a taxa de mortalidade prematura de homens é de 30% e das mulheres, 
de 16%. Denota-se aqui uma grande discrepância de taxas entre sexos, mas inferior à verificada em Bra-
gança, com uma variação na ordem dos 17,4 entre homens e mulheres. 

No que concerne às doenças cérebro-vasculares 4,42% das mortes são de pessoas com menos de 65 
anos, sendo assim notório que a maioria dos óbitos são em indivíduos com idade avançada. É no entanto 
notório o facto de se verificarem casos de morte com esta causa na classe etária dos 30 a 49 anos. Tem-
se também verificado um aumento dos casos de morte com esta causa nos últimos anos, de acordo com 
os dados oriundos da sub-região de saúde de Guimarães. Quanto à mortalidade originada por tumores 
malignos, que, saliente-se, é uma das maiores causas de morte no concelho, destaca-se o número de 
mortes na classe etária entre os 20 e 29 anos e dos 30 a 49 anos, que é de facto preocupante. enquanto no 
caso das doenças cérebro-vasculares grande parte das mortes se concentra na classe etária superior aos 
65 anos, no que concerne aos tumores há uma maior dispersão por classes etárias, com 29% dos casos 
a resultarem na morte de menores de 65 anos. a nível de doenças respiratórias e de coração, a grande 
maioria das pessoas que morrem com estas doenças tem mais de 65 anos na maioria dos concelhos em 
análise, contudo em Guimarães verifica-se um numero elevado de mortes na classe etária dos 20 a 29 
anos e dos 30 a 49 anos resultantes, na sua grande maioria, de óbitos por pneumonia.

uma das principais causas de morte em menores de 65 anos, em Guimarães, são os acidentes de trânsito, 
sendo que se revelam valores consideráveis na classe etária dos 30 a 49 anos, sendo contudo de salientar 
dois aspectos:

– A mortalidade por esta causa na classe etária dos 5 a 19 anos resulta de óbitos única e exclusivamente 
de indivíduos do sexo masculino;

– A maioria dos óbitos com esta causa é de indivíduos do sexo masculino.

análise dos centros de atenção primária e especializada de forma transversal 

Guimarães, enquanto pólo regional de importância estruturante no minho, conta com um serviço de saúde 
diversificado tanto a nível de atenção primária, como especializada, estando equipado com um hospital 
distrital. O Hospital de Guimarães (hospital público) tem uma área de influência importante e recebe os 
doentes oriundos dos concelhos em volta como Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto, Vizela e Fafe. 
Existem também na sub-região de saúde de Guimarães, os hospitais de Barcelos, Fafe e Esposende. 

O concelho de Guimarães dispõe, a nível de cuidados de saúde primários, de três centros de saúde - 
Centro de Saúde Prof. arnaldo Sampaio, o Centro de Saúde das Taipas e o Centro de Saúde de urgezes. 
No entanto, o número de extensões é diminuto (6), se verificarmos que o concelho tem uma área muito 
extensa. Evidencia-se uma elevada taxa de ocupação nos centros, com a população inscrita a ser superior 

à população residente no concelho (110%).

apresentam-se aqui os dados relativos à esperança de vida à nascença, uma vez que esta tem uma rela-
ção muito estreita com os níveis da saúde da população. no concelho de Guimarães a esperança média 
de vida é de 77,86 anos em 2001, um valor semelhante ao verificado em Bragança, mas superior ao do 
Porto. Verifica-se uma evolução positiva da esperança média de vida, que tem vindo ao longo dos últimos 
anos a aumentar. Com esta tendência, potencia-se a necessidade de um maior número de equipamentos 
sanitários, no sentido de satisfazer a necessidade de uma população que morre cada vez mais idosa e 
que carece de cuidados de saúde acrescidos.

Assim, no cômputo geral, o concelho de Guimarães tem verificado um progresso significativo no que con-
cerne aos factores naturais da saúde da população. É necessário no entanto atender a outros elementos, 
de forma a apreender melhor a dinâmica do concelho no que diz respeito à saúde da sua população. É 
essencial dar relevância a análise sobre aspectos específicos interligados à mortalidade e à sua evolução 
nos últimos anos, uma vez que no que pertence aos factores naturais, esta tendência para o progresso é 
semelhante em todos os concelhos em análise. 
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Fonte: elaboração própria com dados do instituto nacional de estatística3 

gráfico 34 – priNcipais causas de morTe em guimarães em 2001 

no município de Guimarães as doenças cérebro-vasculares e os tumores malignos assumem-se como as 
grandes causas de morte no concelho. Também os sintomas mal definidos representam uma das causas 
mais importantes em 2001. 

atendendo a estas grandes causas de morte por idade detecta-se que as classes etárias mais envelheci-
das são as mais afectadas por estas doenças. no entanto, como esse dado é facto adquirido, importa dar 
especial atenção às mortes prematuras, ou seja, a mortalidade nas pessoas com menos de 65 anos, para 
assim entender melhor a dinâmica da saúde concelhia. Em 2001 a taxa de mortalidade prematura era em 
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hÁBiTOS de Cidadania

hábitos de cidadania

A questão da participação cívica merece uma referência do ponto de vista da análise de grau de satisfação 
da população. Com base no Inquérito de Percepção realizado para o Projecto Agenda 21Local do Eixo Atlân-
tico do Noroeste Peninsular, verificamos que as oportunidades de participação ocupam uma percentagem 
considerável entre as respostas (pouco satisfeito e nada satisfeito) dadas pela população vimaranense. 
esta questão constitui, aliás, a quarta maior preocupação na totalidade dos parâmetros do questionário. 
apresenta-se como um factor de descontentamento mais ou menos nivelado em todas as idades, com 
maior incidência no grupo etário dos 35-44 anos. Em contrapartida, sobressai uma fracção considerável de 
respostas (não sabe) e (não conhece), o que pode demonstrar, numa perspectiva assumidamente simplista, 
a pouca valorização ainda hoje dada pela população a esta questão fundamental da cidadania.

Tabela 8 - hábiTos de coNsumo em prol do deseNvolvimeNTo susTeNTável 
em guimarães

hábiTos de coNsumo em prol do deseNvolvimeNTo susTeNTável

Tipo de produto
Frequência de consumo

Assiduamente Esporadicamente Nunca Ns/Nc

Alimentação biológica ��,6% 4�,�% ��,4% ��,9%

Limpeza ecológica �5,0% 4�,7% 5,9% �6,4%

Comércio justo �4,4% 40,4% ��,6% ��,5%
* Percentagens horizontais 

Fonte: inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004

a cidadania pode ser medida em pequenas atitudes. Vejamos a questão do consumo de produtos ecológicos 
em termos gerais, ilustrada pela tabela 8, que é maioritariamente esporádica no concelho de Guimarães, 
quer em termos de alimentação biológica, como de utilização de produtos de limpeza ecológicos, como 
mesmo no que diz respeito à aquisição de produtos provenientes do comércio justo. uma vez mais a per-
centagem de pessoas que responde (não sabe) e (não conhece) é considerável, demonstrando um grau 
de ainda grande desconhecimento face às questões do chamado “consumo verde”.

Fonte: elaboração própria com dados do ine 

gráfico 35 – Taxa de ocupação das camas de hospiTal

uma vez que não se podem aplicar normas no que concerne ao número ideal de camas de hospital e 
respectiva taxa de ocupação optou-se por comparar os concelhos estudados no sentido de apurar as 
necessidades de uns em função dos outros. 

De acordo com o gráfico apresentado, Guimarães é um dos concelhos com a maior taxa de ocupação das 
camas de hospital, e dispõe de um dos menores números de camas hospitalares. atendendo ao mapa rela-
tivo às deslocações a hospitais, o facto do hospital de Guimarães ter uma área de referência que comporta 
vários concelhos demonstra a necessidade de um hospital com equipamento apropriado. revelam-se aqui 
problemas estruturais, com um número de camas reduzido e uma taxa de ocupação elevada.

Guimarães apresenta a nível de médicos por concelho de residência um índice de médicos por habitante 
diminuto, com 1,7, comparativamente com os outros concelhos estudados, sendo que apenas Peso da 
Régua tem um valor mais baixo. Contudo, e uma vez que este elemento não é de todo fidedigno, já que 
se reporta ao número de médicos por local de residência, e haverá certamente vários médicos que optam 
por operar em outros locais que não o seu local de residência, optou-se por, de forma paralela, analisar o 
número de médicos a trabalhar nos centros de atenção primária e especializada, que neste caso, se reporta 
ao concelho onde trabalham e não onde residem. assim, consegue-se analisar mais profundamente esta 
temática. A nível hospitalar procedeu-se a uma diminuição dos recursos existentes entre 1998 e 2001, o 
que se revela como uma debilidade do concelho. nos centros de saúde, denota-se um reforço no número 
de médicos e enfermeiros de 1998 para 2001. Denotam-se assim as discrepâncias existentes entre o valor 
relativo aos recursos humanos que trabalham nos centros de atenção primária e especializada. no cômputo 
geral, e analisando transversalmente estas duas componentes, a nível de equipamentos e recursos huma-
nos, verifica-se um comportamento hospitalocêntrico em desfavor dos cuidados de saúde primários. 
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Passando agora para o Comércio Justo, podemos verificar as tendências anteriormente apontadas. O 

Comércio Justo é uma forma alternativa ao comércio convencional internacional. É um acordo de comércio 

que procura como objectivo o desenvolvimento sustentável para produtores excluídos ou desfavorecidos. 

Pretende melhorar as condições comerciais através da sensibilização pública e de campanhas4. 

Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 38 - coNsumo de produTos de comércio JusTo por Nível de 
escolaridade em guimarães 
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Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 39 - coNsumo de produTos de comércio JusTo por reNdimeNTos 
do agregado familiar em guimarães 

Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 36 - coNsumo de alimeNTos biológicos por Nível de escolaridade em 
guimarães 

Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004 

gráfico 37 - coNsumo de alimeNTos biológicos por reNdimeNTos do agregado 
familiar em guimarães

No que diz respeito mais especificamente ao consumo de alimentos biológicos ou, por outras palavras, 
alimentos provenientes da agricultura biológica – uma forma tradicional de cultivo de produtos maiorita-
riamente alimentares que não utiliza adubos nem pesticidas químicos – a tendência mantém-se. Como 
podemos verificar nos gráficos anteriores, ainda é notória a quantidade de pessoas que não sabe o que são 
alimentos biológicos, sobretudo na população com mais de 55 anos e sem escolaridade. as mulheres são 
mais atentas a este tipo de alimentação e o grupo etário dos 35-44 é aquele que mais consome alimentos 
biológicos. O consumo deste tipo de produtos cresce consoante aumenta o nível de escolaridade. O mesmo 
acontece em termos dos rendimentos do agregado familiar, com maior incidência, no entanto, no escalão 
dos 900-1500 e os 1500-3000 euros (ver gráfico 37). Aliás, é neste grupo de rendimentos mais elevados 
onde a resposta (não sabe) e (não conhece) ou (nunca) apresenta valores mais diminutos. 
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Participação em actos eleitoriais

A participação cívica foi também avaliada através da participação na vida política pelo exercício do direito 
de voto.

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Comissão eleitoral de eleições 

gráfico 40 –Taxa de voTação

Guimarães regista a maior taxa de votação dos concelhos nas legislativas 2002, com 68% de eleitores

. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Comissão eleitoral de eleições 

gráfico 41 – evolução do Número de voTaNTes Nas eleições europeias
analisando a variação dos votantes nas eleições europeias ocorridas em 1999 e em 2004, constata-se um 

equilíbrio entre os dois actos eleitorais. 

São as pessoas entre os grupos etários intermédios as que mais consomem este tipo de produtos,  embora 
de uma forma esporádica. Verifica-se igualmente que o consumo de produtos de Comércio Justo aumenta 
consoante cresce também o nível de rendimentos dos agregados familiares, sobretudo de somarmos as 
respostas (esporadicamente e assiduamente) (ver gráfico 39). O grupo com mais de 3000 euros de ren-
dimentos do agregado familiar, embora a título esporádico, é nitidamente o mais interessado neste tipo 
de produtos. Comprovamos ainda, e mais uma vez, que são sobretudo as pessoas mais velhas (grupos 
etários entre os 55-64 e mais de 65 anos) as que menos ou nunca consomem este tipo de produtos ou 
mesmo que desconhecem o termo, como aliás se pode verificar nas respostas (não sabe) e (não conhece). 
O mesmo acontece com as pessoas com menos escolaridade.

Tabela 9 - moTivações pelas quais Não se coNsomem produTos verdes 
em guimarães

moTivações pelas quais Não se coNsomem produTos verdes

 Preço
Dificuldade 

aquisição

Pouca Infor-

mação

Pouca qua-

lidade

Não lhe inte-

ressam

Nenhum Mo-

tivo/Nº

Alimentação biológica ��,6% ��,5% ��,7% �,�% �5,5% �4,�%

Limpeza ecológica �9,0% �,�% �9,0% �7,6% ��,�%

Comércio Justo 8,0% �9,4% �4,0% ��,6% �5,0%

*percentagens horizontais / Fonte: Inquérito de Percepção, Instituto Sondaxe, 2004

Como podemos atentar acima (tabela 9), as razões apontadas pela população inquirida para os baixos 
valores de consumo de produtos ditos “verdes” prende-se sobretudo com a falta de informação, que atinge 
valores consideráveis. O preço pesa também na motivação para a compra, sobretudo no que diz respeito 
aos produtos de limpeza. nota obrigatória para os valores elevados daqueles que respondem “não lhe 
interessam” ou “Nenhum motivo” o que, uma vez mais, demonstra a pouca atenção dada a este assunto, 

sobretudo ao nível da população com mais idade e com menos estudos .
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Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Justiça 

gráfico 43 – evolução dos furTos de/em veículos em guimarães

Em Guimarães detecta-se um acréscimo significativo do número de furtos em viaturas nos últimos anos, 
demonstrando o fenómeno de insegurança preponderante no concelho. em relação aos furtos de veículos 
tem-se verificado uma tendência, ainda que pouco acentuada, para o aumento gradual.

atendendo, por outro lado, aos crimes contra as pessoas, mostraram-se mais preponderantes nos últimos 
anos, os crimes de ofensa à integridade física voluntária simples. Saliente-se ainda que a quantidade de 
delitos relacionados com o crime de ameaça e coacção e ainda o de difamação apresentam valores seme-
lhantes ao longo dos anos (excepto 2003). No que concerne aos crimes violentos (homicídios) os valores 
não foram muito avultados em 2000 e 2001. Contudo, em 2002 verificou-se um aumento do número de 
casos (8 homicídios).

Estes dados reforçam o clima de instabilidade existente, com fenómenos que contribuem para a instabilidade 
social, salientando-se o aumento dos furtos de veículos e outras situações caracterizadoras de problemas 
mais complexos como os maus-tratos e homicídios.

SeGurança

A segurança é um elemento crucial na qualidade de vida de um concelho. Ao longo dos tempos têm aumen-
tado os índices de criminalidade, o que potencia problemas complexos, com a crescente marginalização e 
clima de instabilidade geral. Os fenómenos ligados com a segurança são factores que em ultima instância 
contribuem para a diminuição da coesão social.

a segregação social é cada vez mais uma realidade à medida que os concelhos vão atingindo níveis de 
urbanização maior, gerando problemas de instabilidade que se manifesta nas periferias e centros da cidade. 
Quanto maiores os índices de diversidade de usos num território, maior a mistura de organismos, tanto a 
nível habitacional como de actividades económicas. Assim, quanto maior esta mescla, menor a tendência 
para aumentarem os padrões de marginalidade. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Justiça 
gráfico 42 – evolução crimes No coNcelho de guimarães

Traça-se aqui a evolução relativa dos crimes registados nos últimos anos. É notória a evolução do número 
de crimes ao longo dos anos. Os crimes contra o património tiveram um grande incremento ao longo dos 
últimos anos, enquanto os delitos contra a vida em sociedade mantiveram valores semelhantes ao longo 
dos anos. no que diz respeito aos crimes contra o estado, o seu valor é bastante residual.
Um dos maiores problemas que têm deflagrado a nível de segurança das pessoas e património, é o furto 

de e em veículos, cujo número de casos tem–se acentuado nos últimos tempos.
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notas
1 Índice de envelhecimentos dos edifícios = (edifícios construídos até 1945)/(edifícios construídos após 1991)*100

2 Alojamentos não clássicos – barracas, casas rudimentares de madeira, móvel, improvisados e outros

3 as percentagens apresentadas correspondem à proporção da causa de morte em relação à mortalidade total

4 Definição alcançada na última conferência da The International Fair Trade Association, em Maio de 1999.
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