população estrutura etária família precariedade laboral desemprego salário e
disparidade salarial apoio social sucesso/insucesso escolar habilitações dos
trabalhadores proteção na saúde mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado
habitação social condições habitacionais criminalidade segurança rodoviária crianças
e jovens em risco idosos imigrantes pessoas com deficiência toxicodependência sem
abrigo população estrutura etária família precariedade laboral desemprego salário e
disparidade salarial apoio social sucesso/insucesso escolar habilitações dos
trabalhadores proteção na saúde mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado
habitação social condições habitacionais criminalidade segurança rodoviária crianças
e jovens em risco idosos imigrantes pessoas com deficiência toxicodependência sem
abrigo população estrutura etária família precariedade laboral desemprego salário e
disparidade salarial apoio social sucesso/insucesso escolar habilitações dos
trabalhadores proteção na saúde mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado
habitação social condições habitacionais criminalidade segurança rodoviária crianças
e jovens em risco idosos imigrantes pessoas com deficiência toxicodependência sem
abrigo população estrutura etária família precariedade laboral desemprego salário e
disparidade salarial apoio social sucesso/insucesso escolar habilitações dos
trabalhadores proteção na saúde mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado

MONITORIZAÇÃO SOCIAL DO PORTO - 2013
crianças e jovens em risco idosos imigrantes pessoas com deficiência
toxicodependência sem abrigo população estrutura etária família precariedade
laboral desemprego salário e disparidade salarial apoio social sucesso/insucesso
escolar habilitações dos trabalhadores proteção na saúde mortalidade morbilidade
dinâmicas de mercado habitação social condições habitacionais criminalidade
segurança rodoviária crianças e jovens em risco idosos imigrantes pessoas com
deficiência toxicodependência sem abrigo população estrutura etária família
precariedade laboral desemprego salário e disparidade salarial apoio social
sucesso/insucesso escolar habilitações dos trabalhadores proteção na saúde
mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado habitação social condições
habitacionais criminalidade segurança rodoviária crianças e jovens em risco idosos
imigrantes pessoas com deficiência toxicodependência sem abrigo população
estrutura etária família precariedade laboral desemprego salário e disparidade
salarial apoio social sucesso/insucesso escolar habilitações dos trabalhadores
proteção na saúde mortalidade morbilidade dinâmicas de mercado habitação social

Direção Municipal de Urbanismo
Departamento Municipal de Planeamento Urbano

Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território

Ficha Técnica

Título
MONITORIZAÇÃO SOCIAL DO PORTO - 2013
Data
Janeiro de 2014
Equipa técnica
Alexandra Faria
Célia Ferreira
Eugénia Rocha

Direção Municipal de Urbanismo
Departamento Municipal de Planeamento Urbano
Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território
Contacto: dmpot@cm-porto.pt

DMU/DMPU/DMPOT

2

Índice
Pág.:

1)

Introdução ......................................................................................................................................................... 4

2)

Metodologia ....................................................................................................................................................... 7

3)

A evolução social recente da cidade ................................................................................................................. 9
Demografia………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
Emprego……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
Rendimento e desigualdades……………………………………………………………………………………………………………..21
Educação e Formação………………………………………………………………………………………………………………………..28
Saúde………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
Habitação………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
Segurança…………………………………………………………………………………………………………………………………………42
Grupos sociais vulneráveis…………………………………………………………………………………………………………………46

4)

Anexo: Lista de Indicadores…………………………………………………………………………………………………………………….57

DMU/DMPU/DMPOT

3

1) Introdução
O desenvolvimento e a coesão social são preocupações centrais na atualidade e temas incontornáveis nas
estratégias e políticas públicas. Num contexto atual de forte constrangimento derivado da situação económicofinanceira que se faz sentir em Portugal, bem como na generalidade da Europa, é particularmente importante
dispor de indicadores que permitam avaliar a situação social.
A consciência quanto à necessidade de dispor de conhecimento e de instrumentos de suporte capazes de auxiliar
no diagnóstico e elaboração de respostas para a diversidade dos problemas sociais por parte dos diferentes
poderes públicos tem levado, nos últimos anos, ao desenvolvimento de várias propostas de sistemas de
indicadores que permitam a monitorização da realidade social.
A nível internacional, alguns organismos de natureza pública e/ou governamental - entre os quais a OCDE, a
Comissão Europeia e o Conselho da Europa – dispõem já de sólidos sistemas de indicadores e metodologias que
permitem o acompanhamento sistemático da realidade social e servem de suporte à adoção de medidas de
política setorial. Em Portugal, essa responsabilidade tem estado centralizada no Instituto da Segurança Social
que dispõe do seu próprio sistema de indicadores sociais. Os objetivos concretos para o desenvolvimento dos
diferentes sistemas são distintos, de acordo com os próprios propósitos da entidade promotora da iniciativa, no
entanto, têm subjacente o princípio comum de medir os níveis de bem-estar social e acompanhar a sua evolução.
À escala local é também inquestionável a importância de se garantir o acompanhamento sistemático da
realidade, com base na identificação e atualização de um conjunto de indicadores capazes de espelhar as
dinâmicas gerais mas também traços evolutivos associados ao contexto territorial específico da cidade. Em causa
está a possibilidade de diagnosticar a todo o tempo situações de maior fragilidade e de carência e identificar
potencialidades e recursos, apoiando o estabelecimento de objetivos estratégicos relacionados com o
desenvolvimento social dos territórios.
Em 2008, o Gabinete de Estudos e Planeamento da Câmara Municipal do Porto - acolhendo o repto da Fundação
Porto Social e do Núcleo Executivo da Rede Social Concelhia - elaborou um Pré-diagnóstico da situação social da
cidade do Porto com base em informação estatística publicada e em estudos anteriores. O objetivo desse
trabalho consistiu em reunir, num primeiro documento, um retrato extensivo da situação social da cidade que
pudesse sustentar subsequentes exercícios de debate participativo e de aprofundamento das questões.
Tendo como ponto de partida esse documento, assumiu-se então o objetivo de constituir um quadro de referência
para a monitorização sistemática da realidade social da cidade, tendo-se estabelecido um painel de indicadores.
Este desafio de monitorização social tem vindo a ser assumido pelo Departamento Municipal de Planeamento
Urbano, no quadro da redefinição das suas funções. Pretende-se manter um repositório de informação
diversificada sobre a cidade que, sendo atualizado de forma permanente, alimente e contribua para o sistema
global de informação urbana de que o município dispõe.
A monitorização social da cidade pode assim ser suportada pelo painel de indicadores criado que segue a
abordagem multidimensional da realidade e que se estrutura segundo uma lógica de domínios com implicações
diretas ao nível do bem-estar social - individual e coletivo (Figura 1).
A análise que aqui se irá apresentar está organizada justamente de acordo com a estrutura temática do painel de
indicadores sociais do município, criado na sequência da elaboração do Pré-diagnóstico Social.
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São analisados de forma sequencial 8 domínios de análise subdivididos em 23 temáticas mais específicas, para
as quais é feita uma pequena nota de enquadramento das principais questões que se colocam na atualidade.
Para cada uma das temáticas, apresenta-se a leitura evolutiva no período temporal recente de cada um dos
indicadores considerados. Optou-se, sempre que possível, por iniciar a análise no ano de 2006, por ter sido este,
na maioria dos indicadores, o último período analisado no Pré-diagnóstico da Rede Social do município. O período
temporal em análise é, contudo, variável consoante a disponibilidade dos dados.
A leitura dos indicadores é acompanhada pela representação gráfica dos valores assumidos pelo mesmo.
Privilegia-se a análise da realidade do concelho na sua totalidade. Não obstante, e sempre que a disponibilidade
de dados o permite, efetua-se a análise dos indicadores à escala intraurbana. De igual forma, sempre que
possível, efetua-se a comparação com âmbitos geográficos de referência escolhidos, concretamente o Grande
Porto e o Continente ou Portugal.
A desagregação dos domínios em temas de análise permite uma identificação mais fina dos fenómenos cuja
abordagem se afigura pertinente. Os indicadores selecionados foram integrados no domínio e tema de análise a
que, de um modo geral, se encontram diretamente associados, sendo certo que a sua leitura pode em alguns
casos fazer sentido noutro(s) domínio(s) de análise. No entanto, sendo a realidade una e complexa, a leitura da
mesma deve ser feita, sempre que possível, à luz da interligação dos fenómenos entre si, para uma melhor e
mais completa compreensão da situação social.

DMU/DMPU/DMPOT

5

Figura 1 – Estrutura do Painel de Indicadores Sociais
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2) Metodologia
O documento que aqui se apresenta é o resultado de um processo dinâmico (Figura 2) iniciado com a elaboração
do Pré-diagnóstico Social. A realização desse trabalho levou à identificação das questões que importaria analisar
num exercício de retrato extensivo da realidade social da cidade.
Partindo da vasta bateria de indicadores do Pré-diagnóstico, e tendo como objetivo a criação de um quadro de
referência para o acompanhamento sistemático da situação social do Porto, impunha-se selecionar um conjunto
de indicadores adaptados à realidade da cidade para os quais se pudesse efetuar uma análise evolutiva. Esse
processo de seleção suportou-se na identificação e exploração de outras experiências de referência.

Figura 2 – Etapas de trabalho
Leitura da realidade
s ocial

Etapas de um processo

Questões de
partida

Cr itérios de
se leção

Escolha de
i ndicadores

R e colha e
tr atamento de
dados

Análise

Existem diversas entidades, a nível nacional e internacional, que têm vindo a desenvolver sistemas de
indicadores sociais. Em Portugal, o Instituto da Segurança Social divulgou, em 2008, a Lista de Indicadores de
Referência para a elaboração/atualização de Diagnósticos Locais, no decurso do processo de operacionalização
do Programa Rede Social. A nível europeu, o Conselho da Europa entendeu criar, em 2005, um Guia
Metodológico que constituísse um instrumento de operacionalização da revisão da Estratégia para a Coesão
Social (revisão essa ocorrida em março de 2004). Também a nível internacional cabe referir a OCDE, instituição
que tem uma vasta experiência na montagem de sistemas de indicadores de monitorização em diversas áreas de
análise. A publicação Society at a Glance – OCDE Social Indicators pretende documentar o progresso social dos
países membros, comparando tendências de evolução e avaliando políticas sociais. De referir ainda as iniciativas,
materializadas em publicações de atualização periódica, Indicadores Sociais do Instituto Nacional de Estatística
(INE), The Social Situation in the European Union ou Report on Economic, Social and Territorial Cohesion da
Comissão Europeia, que constituem igualmente mecanismos de acompanhamento da situação.
Os critérios que orientaram a seleção dos indicadores constantes do painel do município do Porto reúnem já
grande consensualidade, quando se pensa e discute sobre a utilização de indicadores, e estão também
subjacentes à construção dos sistemas de indicadores atrás referidos. De entre os principais critérios adotados
destacam-se:
- Relevância: traduzirem o que importa conhecer e adequarem-se à cidade por estarem associados a questões da
atualidade relevantes para o Porto;
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- Robustez e Fiabilidade: estarem sustentados em dados credíveis recolhidos e divulgados por entidades oficiais;
- Comparabilidade: permitirem, na sua grande maioria, o posicionamento face a outras realidades/contextos
territoriais;
- Capacidade de retratar e sintetizar as temáticas em análise;
- Disponibilidade de dados: estarem associados a informação de base recolhida de forma regular, num intervalo
temporal desejavelmente não superior a um ano.
Neste processo de seleção e de manutenção de um painel de indicadores surgiram ao longo do tempo alguns
constrangimentos que condicionaram as opções feitas para manter o painel adequado aos objetivos pretendidos.
Por um lado, a disponibilidade de informação estatística restringiu, desde logo, os indicadores considerados.
Existem indicadores cuja pertinência para a monitorização social é indiscutível e que não puderam ser integrados
no painel por não haver dados à escala do concelho. Por outro lado, no decurso do tempo ocorrem, por vezes,
alterações conceptuais ou metodológicas na recolha ou tratamento das variáveis por parte dos fornecedores
responsáveis, as quais têm necessariamente de ser tidas em conta aquando da análise evolutiva dos dados, na
medida em que pode estar posta em causa a comparabilidade de dados entre diferentes períodos temporais.
Quanto ao tipo de indicadores, optou-se por considerar apenas a abordagem objetiva da realidade social, pautada
pela análise de indicadores estatísticos de natureza quantitativa.
Neste sentido, é de notar que neste processo de construção de um painel de indicadores sociais, as opções
foram sendo ajustadas face aos constrangimentos, frequentemente associados à informação recolhida, na
componente dados e metainformação. A monitorização pressupõe, no decurso do tempo, momentos em que é
feita uma reflexão sobre a adequabilidade e capacidade dos indicadores contemplados para os objetivos que
foram inicialmente estipulados.
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3) A evolução social recente da cidade
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DEMOGRAFIA
Movimento da população

Estrutura etária

Família

Para a dinâmica da população contribui não só o movimento natural que é dado pela diferença entre nascimentos e
óbitos como também e, de forma conjugada, o movimento migratório que resulta da diferença entre os fluxos de entrada
e de saída de população num determinado território.
A tendência para o declínio populacional observada desde os anos oitenta, tem vindo a manter-se, nos anos mais
recentes, sendo explicada por taxas de crescimento natural e de crescimento migratório negativas.
A necessidade de contrariar esta tendência demográfica constitui atualmente um desafio para a cidade que exige a
adoção de estratégias de fixação da população atual mas também de atracção de novos habitantes.
Taxa de variação da população residente 2001/2011
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Os resultados dos Censos 2011 apresentam
para a cidade do Porto uma população residente
de 237.591 indivíduos, valor que comparado
com o registado na década anterior, traduz um
decréscimo de cerca de 25.540 indivíduos.
O fenómeno de declínio populacional no Porto resultante de um efeito conjugado de um
crescimento natural negativo e de um
comportamento repulsivo em termos migratórios
– registou, no entanto um abrandamento face à
perda observada nas duas décadas anteriores.
Entre 2001 e 2011 a quebra observada, foi de
10%, quando na década de 90 havia sido de
13%.
Os decréscimos mais significativos de população
ocorreram nas freguesias do centro histórico
(São Nicolau, Vitória, Sé e Miragaia). A freguesia
de Ramalde foi a única que contrariou esta
tendência regressiva, crescendo 1%, e a
freguesia de Lordelo do Ouro manteve estável o
seu quantitativo populacional.

Taxa de crescimento natural e taxa de crescimento migratório
%
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taxa de crescimento natural

-14,0 -12,0 -10,0 -8,0
Fonte: INE

DMU/DMPU/DMPOT

-6,0

-4,0

-2,0

0,0
2001/2011

A taxa de crescimento natural (saldo entre os
nados-vivos e óbitos) registada ao longo da
última década mantém uma tendência de
evolução negativa. O valor da taxa para a década
mais recente (2001/2011) mais do que duplicou
relativamente ao período censitário anterior
(1991/2001), cujo valor se situou em -1,2%.
Por seu turno, observa-se relativamente à taxa
de crescimento migratório (diferença entre as
entradas e saídas de residentes) que, mantendose a tendência de evolução negativa se verificou,
nesta década (2001/2011), um abrandamento
dos fluxos de saída, facto que contribuiu para
atenuar a dinâmica demográfica recessiva face a
1991/2001.

1991/2001
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A estrutura de idades de uma população constitui um indicador principal para caraterizar o perfil sócio-demográfico de
um território. Em Portugal, as alterações na estrutura demográfica ao longo das últimas décadas apontam no sentido de
um envelhecimento da população, provocado por um aumento da esperança média de vida mas também pela
diminuição dos níveis de fertilidade que colocam cada vez mais em causa o processo de renovação das gerações.
População jovem (0-14 anos)
A população jovem na cidade do Porto, no escalão
até 14 anos, representa 12% do total da população,
de acordo com os resultados dos Censos 2011.
Nevogilde Ramalde, Lordelo e Aldoar contam-se entre
as freguesias que registam mais jovens, com uma
percentagem que varia entre 14% e 15%. Por seu
turno, é nas freguesias da zona histórica e central,
em particular Miragaia, Santo Ildefonso e Vitória que
se observa menor presença de jovens na população,
numa percentagem que oscila entre 8 % e 9%.

Porto
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Ramalde
Paranhos
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Massarelos

Em termos evolutivos, no período de uma década,
este grupo etário sofreu um decréscimo de 1,2% na
população, sendo que em todas as freguesias se
verificou uma perda da população jovem no escalão
0-14 anos.
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População idosa (65 ou mais anos)
A população idosa na cidade do Porto, com 65 ou
mais anos, representa, em 2011, 23% da população
residente. No período intercensitário o grupo etário
com mais de 65 anos cresceu 4%.

Porto
Vitória
Sé

É nas freguesias da zona histórica e central da
cidade que mais se concentram os idosos. A análise
à escala das freguesias permite observar que é a
freguesia da Vitória, em termos relativos, que
concentra mais indivíduos idosos com mais de 65
anos (1/3 da população). Noutras freguesias centrais
como é o caso das freguesias do Bonfim, Cedofeita,
Santo Indefonso, mais de ¼ da população residente
é também composta por idosos.
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Lordelo do Ouro

No Continente, de acordo com os dados censitários
de 2011, a população idosa com mais de 65 anos
aproxima-se dos 20% e no Grande Porto ronda os
17%.
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População idosa (65 ou mais anos) por sexo
Em termos de repartição por sexos, as mulheres
mantêm uma quota dominante no grupo etário mais
idoso (em mais de 60%).
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Fonte: INE
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Entre os traços recentes de evolução das estruturas familiares observadas nas sociedades ocidentais, contam-se a
diminuição da dimensão média das famílias e o aumento das pessoas sós, a diminuição dos casamentos e taxas de
divórcio mais elevadas e a redução dos níveis de fecundidade.
Na cidade do Porto, destacam-se como tendências com uma progressão mais evidente o crescimento das famílias
monoparentais e das famílias de idosos sós, maiores de 65 anos.
Taxa de fecundidade
No período compreendido entre 2007 e 2012, a taxa
de fecundidade, no Porto, uma trajetória ascendente,
atingindo o seu ponto máximo no ano 2011, com 39
nascimentos em cada mil mulheres em idade fértil.

‰
40
39
38

No ano de 2012 verificou-se, face a 2007, um
acréscimo de mais 5 crianças em cada 1000
mulheres, na cidade do Porto.

37
36
35

O Grande Porto e o Continente apresentam, em 2012,
taxas de fecundidade com valores que se encontram
ligeiramente abaixo dos referidos para o Porto,
apresentando valores de 35 e 36 nascimentos por
cada 1000 mulheres, respetivamente.
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Taxa bruta de divorcialidade
A taxa bruta de divorcialidade manteve uma tendência
relativamente estável, no Porto, entre 2006 e 2011,
verificando-se, no ano de 2007, uma taxa ligeiramente
superior, que atingiu 3,4 divórcios por cada mil
habitantes.
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Em valor absoluto registaram-se 706 divórcios em
2011.

2,00
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Nesse ano, os valores da taxa de divorcialidade para o
Porto são relativamente próximos dos apresentados
pelo Grande Porto, em 3,1 ‰, e pelo Continente em
2,5 por mil habitantes.
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Proporção de casamentos entre portugueses e estrangeiros
A proporção de casamentos registados entre
portugueses e estrangeiros no Porto, apresenta um
crescimento significativo entre 2006 e 2008, ano em
que atingiu o seu máximo, com 26% no total dos
casamentos celebrados.

%
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Em 2009, observou-se uma acentuada queda no
valor do indicador, que se fixou nos 13%. Em 2011, o
indicador recupera, em sentido crescente, situandose em 16% a percentagem dos casamentos entre
portugueses e estrangeiros.
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Fonte: INE

Comparativamente, no Grande Porto e Continente, a
proporção de casamentos entre portugueses e
estrangeiros em 2011 é de valor inferior, de 8% e de
10%, respetivamente.

2011 (%)
Grande Porto
Continente
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Famílias monoparentais
As famílias monoparentais (referindo-se ao núcleo
familiar integrando apenas um dos progenitores, pai
ou mãe com filhos) na cidade do Porto representam
em 2011, 22% no total dos núcleos familiares.

%

30
25

À excepção da freguesia de Miragaia, todas as
restantes freguesias da cidade registaram um
aumento nos núcleos familiares monoparentais, na
última década.

20

15

São as freguesias do centro histórico – São Nicolau,
Sé e Vitória – aquelas em que a presença deste tipo
de famílias é mais acentuada, atingindo mais de ¼
das famílias.

10
5

A tendência generalizada de aumento dos núcleos
familiares monoparentais verifica-se também no
Continente, embora com valores inferiores. Em 2011,
estes núcleos familiares representam neste âmbito
territorial, 15%.
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Idosos (65 ou mais anos) a viver sós
De acordo com os dados dos Censos de 2011, os
idosos com 65 ou mais anos, a viver sós,
representam quase ¼ no total dos idosos residentes,
nesse escalão de idade na cidade do Porto.

%
40
35

Na última década este segmento da população
registou um crescimento de aproximadamente 2%.

30

Uma análise à escala das freguesias permite
observar a ocorrência na década de um aumento
significativo dos idosos sós, particularmente em
algumas freguesias das zonas histórica e central.

25
20
15

O caso que mais se destaca é o da freguesia de
Miragaia, que registou um aumento de 10% dos
idosos sós, no espaço de uma década e que se
apresenta em 2011, com 35% dos idosos nesta
situação. Santo Ildefonso tendo aumentado em 4% a
sua população de idosos maiores de 65 anos,
apresenta 34% de idosos nesta situação, em 2011.
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5
0

Fonte: INE

DMU/DMPU/DMPOT
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As freguesias da zona ocidental, apresentam valores
significativamente inferiores, no que respeita a este
indicador.
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Precariedade laboral

Desemprego

Uma das prioridades inscritas na Estratégia Europa 2020 consiste no crescimento inclusivo, pautado pela criação de
emprego e pela melhoria das condições de trabalho, garantindo a coesão social, económica e territorial.
A garantia de um emprego, sobretudo quando este assegura condições que permitam a estabilidade económica dos
indivíduos e das famílias, é uma condição essencial para a integração social dos cidadãos.
Os trabalhadores com vínculos contratuais precários ou com contratos a tempo parcial (sem ser por opção) estão, em
princípio, mais vulneráveis e suscetíveis a situações menos favoráveis do ponto de vista dos recursos económicos de
que dispõem para fazer face às necessidades básicas de vida bem como para aceder a todo um conjunto de bens e
serviços essenciais para o seu conforto e bem-estar.
Trabalhadores por conta de outrem com vínculos contratuais precários
Em 2009, cerca de 29% do total de trabalhadores por
conta de outrem da cidade do Porto encontrava-se numa
situação de vínculo precário, enquadrando-se num dos
seguintes tipos de contrato: a termo, por tempo
indeterminado para cedência temporária, trabalho
temporário ou outro tipo de contrato não enquadrável nas
grandes categorias definidas legalmente.

%
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Fonte: MSSS/GEP
2009
Grande Porto

29,5%

Portugal

31,1%

A evolução no período em análise foi desfavorável, tendose verificado um aumento do peso destes trabalhadores de
5,1 pontos percentuais de 2005 para 2009.
O Porto apresentou em qualquer dos anos considerados
valores do peso dos trabalhadores com vínculo contratual
precário muito próximos aos valores do Grande Porto e do
País.

Trabalhadores por conta de outrem com vínculos contratuais precários - Mulheres
%
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Fonte: MSSS/GEP

No Porto, em 2009, 53,3% do total de trabalhadores por
conta de outrem com um vínculo contratual precário eram
mulheres. A grande maioria encontrava-se com um
contrato a termo (73%).
Face a 2008, o peso das trabalhadoras no total de
trabalhadores com vínculo precário manteve-se estável.
2008
2009
Não enquadrável
Trabalho temporário
Tempo indeterminado para cedência temporária
A termo

Em termos comparativos, verifica-se que, quer no caso do
Grande Porto, quer no caso do País, em 2009, o peso das
mulheres no total de trabalhadores precários era inferior
ao dos homens.

2009

DMU/DMPU/DMPOT

Grande Porto

47,9%

Portugal

46,5%
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Trabalhadores por conta de outrem com regime de duração do trabalho a tempo parcial
A informação dos Quadros de Pessoal não permite
distinguir entre as situações voluntárias de trabalho a
tempo parcial e as resultantes de precariedade laboral.
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Fonte: MSSS/GEP
2009
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7,4%

Portugal

5,7%

2009

Assim, em termos da situação na sua generalidade,
verifica-se que no Porto, em 2009, 7,7% dos trabalhadores
por conta de outrem encontravam-se num regime de
trabalho a tempo parcial, ou seja, o mesmo valor verificado
em 2005.
Em termos comparativos, a cidade apresentou, no último
ano em análise, um valor mais elevado do que o Grande
Porto e, sobretudo, do que o valor nacional.
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O desempenho de uma atividade profissional, para além de constituir uma fonte de rendimento, é uma das principais
formas de integração na vida em sociedade. Os desempregados – sobretudo se de longa duração e sem o apoio
monetário prestado pelos sistemas de apoio social – constituem um grupo com particular vulnerabilidade, suscetível a
um maior risco de pobreza pela menor disponibilidade (ou mesmo falta) de recursos económicos, e a um maior risco de
exclusão social.
No caso particular dos desempregados de longa duração, quanto maior a duração da situação de desemprego mais
graves são as consequências ao nível do enfraquecimento da autoestima pessoal e do isolamento social. De igual
forma, a capacidade de resposta às exigências do mercado de trabalho torna-se menor, pela desatualização das
competências profissionais, tornando-se mais difícil a reintegração na vida profissional.
Desempregados inscritos nos centros de emprego
Se entre 2006 e 2008 se verificou a diminuição do
número de desempregados (número relativizado à
população residente) inscritos nos Centros de Emprego do
Porto, desde este último ano o número de
desempregados tem vindo, em termos gerais, a
aumentar, passando de 51, nesse ano, para 64 por 1000
habitantes em 2011 (o que representava um total de
15.199 inscritos neste último ano).

nº por 1000 hab.
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50
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Em todos os anos analisados, a maioria dos
desempregados inscritos nos centros de emprego do
Porto encontrava-se à procura do 1º emprego,
representando 72,7% do total em 2011.

Fonte: IEFP
2011
Grande Porto

72,5 nº/1000 hab.

Continente

52,4 nº/1000 hab.

A capitação verificada para a cidade foi, em 2011,
superior à do Continente e inferior à verificada ao nível do
Grande Porto.

Desempregados inscritos nos centros de emprego por sexo
%
55

Excetuando os anos de 2007 e 2008, a proporção de
mulheres no total de desempregados registados nos
Centros de Emprego do Porto foi inferior à dos homens. Na
cidade, em 2012, o peso das mulheres situava-se em
48,0%.

50

Em termos comparativos, a situação da cidade é diferente
da verificada nos outros âmbitos geográficos em análise,
onde em qualquer um dos anos considerados a maioria
dos desempregados inscritos era do sexo feminino.

45

40
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Fonte: IEFP
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Homens
2012
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Continente

51,6%
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Desempregados de longa duração inscritos nos centros de emprego
No Porto, em 2012, 44,3% do total de desempregados
registados nos Centros de Emprego encontrava-se nesta
situação há 1 ano ou mais.

%
50
48

Em termos evolutivos, o peso percentual dos
desempregados de longa duração no total de
desempregados não tem sido constante, tendo oscilado
entre o valor mínimo de 39,6% em 2009 e o máximo de
49,1% em 2011.
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Fonte: IEFP

Comparativamente com os outros âmbitos geográficos, os
valores do Porto têm sido menores do que os verificados
ao nível do Grande Porto, mas mais elevados do que os
registados ao nível do Continente.

2012
Grande Porto

46,9%

Continente

38,2%

Desempregados inscritos nos centros de emprego por faixa etária
%
100
por 90
faixa etária
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
Menos de 25 anos
45 a 54 anos

No Porto, em todos os anos analisados, a faixa etária com
maior representatividade no total de desempregados
registados nos Centros de Emprego foi a dos 45 aos 54
anos. Em 2012, o peso percentual destas pessoas no total
de inscritos era de 25,4%.
Na cidade, o peso do desemprego jovem (menos de 25
anos) tem vindo a diminuir ligeiramente, em termos gerais,
desde 2009, situando-se, em 2012, nos 10,5% do total de
desempregados inscritos.
2008

2009

2010

25 a 34 anos
55 e mais anos

2011

Fonte: IEFP
Menos de 25 anos

2012

35 a 44 anos

55 e mais anos

No outro extremo, a proporção de pessoas desempregadas
com 55 ou mais anos de idade tem vindo a diminuir, em
termos globais, no período considerado. No último ano em
análise, o valor situava-se nos 18,1% do total de inscritos
nos Centros de Emprego do Porto, quando em 2006
representavam 22,2% do total.

2012
Grande Porto

11,8%

17,3%

Continente

12,2%

17,4%

DMU/DMPU/DMPOT

19

EM PREGO
Precariedade laboral

Desemprego

Desempregados inscritos nos centros de emprego sem subsídio de desemprego
No Porto, a proporção de pessoas inscritas nos Centros de
Emprego sem qualquer tipo de apoio monetário prestado
em caso de desemprego situou-se, no ano de 2012, em
28,9%. Por outras palavras, mais de 1 em cada 4
desempregados não tinha acesso a nenhuma das formas
do subsídio - "subsídio de desemprego", "prolongamento do
subsídio social de desemprego", "subsídio social de
desemprego", "subsídio social subsequente" ou "subsídio
de desemprego comunitário".
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Fonte: IEFP
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Grande Porto
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25,1%
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Em termos evolutivos, registaram-se oscilações dos
valores, verificando-se tendência de acréscimo de 2011
para 2012.
Comparativamente com o Grande Porto, os valores
verificados na cidade têm sido, regra geral, no período
considerado, mais elevados.
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Os recursos económicos que os indíviduos ou as famílias dispõem determinam as suas condições de vida, por
condicionarem o acesso a todo um conjunto de bens e serviços, desde os que satisfazem as necessidades mais básicas
(alimentação, vestuário, habitação, saúde, …) até aos que permitem usufruir de elevados padrões de conforto e bemestar. Estas condições de vida, para além de ditarem a qualidade de vida individual, são também reconhecidas como
condicionantes da integração na vida em sociedade.
A remuneração obtida pelo desempenho de uma atividade profissional constitui, regra geral, a principal fonte de
rendimento dos indivíduos e das famílias e, por isso, conhecer esses valores constitui uma forma de avaliar os recursos
económicos de que os cidadãos dispõem.
Rendimento coletável declarado em sede de IRS
O Rendimento coletável traduz o valor do rendimento
declarado após terem sido feitas as deduções devidas e a
partir do qual é apurado o imposto.

€/hab.
9.200
9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
8.500
8.400

O valor desta medida do rendimento anual dos residentes
situou-se no Porto, em 2010, nos 9.040€ por habitante (a
preços constantes de 2010).

2006
Fonte: CCDR-N

2007

2008

2009

2010

O rendimento coletável dos residentes na cidade foi, no
último ano em análise, comparativamente superior ao valor
declarado a nível do Grande Porto e, sobretudo, ao valor
declarado a nível nacional.

2010
Grande Porto

6.207 €/hab.

Portugal

5.600 €/hab.

Face a 2006, verificou-se na cidade um crescimento deste
valor em cerca de 587€ anuais por habitante.

Remuneração média mensal dos trabalhadores
€
1.300

Em 2009, os trabalhadores no Porto auferiam em média
1.202€ por mês (valor calculado a preços constantes de
2009).

1.250

Em termos evolutivos, a remuneração média mensal tem
vindo a aumentar, em termos gerais, desde 2006.
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Fonte: MTSS/GEP
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Grande Porto

1.043 €

Portugal

1.036 €

2009

Comparando com os outros âmbitos geográficos, o valor
médio da remuneração mensal dos trabalhadores na
cidade é superior aos valores registados quer ao nível do
Grande Porto quer, sobretudo, ao nível do País. A este facto
não será certamente alheio o facto de uma grande fatia do
emprego no concelho se referir a áreas de atividade
relativamente bem remuneradas, como é o caso do setor
dos serviços.
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Remuneração média mensal por sexo
Em 2009, no Porto, a remuneração média mensal das
mulheres (a preços constantes de 2009) situava-se em
983€, menos, em média, 426€ do que o valor auferido por
um homem.
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Fonte: MTSS/GEP

Homens

Mulheres

2009

Comparativamente com os outros âmbitos, as disparidades
de género são mais acentuadas na cidade, na medida em
que os diferenciais entre os salários de um homem e de
uma mulher cifravam-se, em 2009, nos 349€ no caso do
Grande Porto e nos 319€ no caso do País.

Remuneração média mensal
2009
Homens

Mulheres

Grande Porto

1.199,3 €

850,2 €

Portugal

1.180,5 €

861,0 €

Remuneração média mensal dos trabalhadores com Ensino superior
No Porto, em 2009, um trabalhador com habilitações ao
nível do Ensino Superior auferia, em média, 1.934€ por
mês (a preços constantes de 2009). Em termos evolutivos,
e tendo em conta apenas o ano anterior, este valor
registou uma diminuição de 15,6€.

€

1.960
1.950

Em 2009, o diferencial de salário médio entre os
trabalhadores com Ensino Superior e a totalidade de
trabalhadores situou-se, no Porto, em 732€.

1.940
1.930
2008
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Fonte: MTSS/GEP
2009
Grande Porto

1.861 €

Portugal

1.939 €

Comparativamente com os outros âmbitos geográficos em
análise, a disparidade entre os salários médios dos
trabalhadores com Ensino Superior e a totalidade de
trabalhadores na cidade era, em 2009, menor do que a
verificada no Grande Porto (818€) e a nível nacional
(903€).

Remuneração média mensal dos trabalhadores com Ensino superior por sexo
Em 2009, as trabalhadoras no Porto com habilitações ao
nível do Ensino Superior ganhavam, em média, 1.588€ por
mês (a preços constantes de 2009), menos 765€ do que
um trabalhador do sexo masculino com as mesmas
habilitações.
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Fonte: MTSS/GEP

2009
Homens

Mulheres

Em termos comparativos, a disparidade salarial entre
géneros é ligeiramente menos acentuada no Porto do que
nos outros âmbitos (diferencial de 768€ no caso do
Grande Porto e de 796€ no caso do País).

Remuneração média
mensal
2009
Homens
Mulheres
Grande Porto

2.272,7 €

1.504,4 €

Portugal

2.378,8 €

1.582,6 €

DMU/DMPU/DMPOT
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Remuneração média mensal dos trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos
A remuneração média mensal dos trabalhadores com o 9º
ano de escolaridade ou menos situou-se, no Porto, no ano
de 2009, em 966€ mensais (a preços constantes de
2009). Face a 2008, verificou-se um aumento deste valor
em 50€.

€
980
960
940

Em termos de diferencial de salário, a remuneração média
dos trabalhadores na cidade com este nível de habilitações
era, em 2009, inferior em 236€ à remuneração média da
totalidade de trabalhadores.

920
900
Fonte: MTSS/GEP
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Grande Porto

880 €

Portugal

884 €

A disparidade entre os salários médios dos trabalhadores
com o 9º ano de escolaridade ou menos e a totalidade de
trabalhadores era, no Porto, no último ano em análise,
superior à registada no Grande Porto (-164€) e no País (151€).

Remuneração média mensal dos trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos por sexo
No Porto, em 2009, a remuneração média mensal de uma
trabalhadora mulher com o 9º ano de escolaridade ou
menos situava-se em 759€ (a preços constantes de 2009).
Este valor era inferior em 389€ ao valor auferido por um
homem com este nível de habilitações.

€
1.200
1.100
1.000
900
800

A disparidade salarial entre géneros é superior na cidade
comparativamente com os outros âmbitos geográficos em
análise: diferencial de 334€ no caso do Grande Porto e de
308€ no caso do País.
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Remuneração média
mensal
2009
Homens
Mulheres
Grande Porto

1.023,43 €

689,61 €

Portugal

1.019,54 €

711,04 €

Quociente entre os percentis 80 e 20 da remuneração média mensal
Este indicador traduz a disparidade entre o valor da
remuneração média mensal acima do qual ganham 20%
dos trabalhadores e o valor abaixo do qual ganham 20%
dos trabalhadores. Constitui pois uma medida das
assimetrias salariais.
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Fonte: MTSS/GEP
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Grande Porto

2,60

Portugal

2,58

2009

No Porto, em 2009, o valor acima do qual ganhavam 20%
dos trabalhadores mais bem pagos era 2,92 vezes superior
ao valor abaixo do qual ganhavam 20% dos trabalhadores
pior remunerados, sendo de destacar a contínua
diminuição desta diferença ao longo do período em análise
(2005-2009).
Em termos comparativos, porém, a situação da cidade era,
em 2009, mais assimétrica do que a do Grande Porto
(2,60) e do que a do País (2,58).
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Quociente entre os percentis 80 e 20 da remuneração média mensal por sexo
Analisando em função do género a assimetria entre o valor
salarial acima do qual ganham os 20% de trabalhadores
melhor remunerados e o valor salarial abaixo do qual
ganham os 20% de trabalhadores pior remunerados,
verifica-se que, em 2009, no Porto, essa assimetria era de
2,71 no caso das mulheres e de 3,04 no caso dos homens.
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A disparidade na distribuição dos rendimentos salariais é
maior no Porto, quer para os homens quer para as
mulheres, comparativamente com o Grande Porto e com o
País.

Quociente entre os percentis 80 e 20 da
remuneração média mensal das mulheres - 2009
Grande Porto

2,46

Portugal

2,29

DMU/DMPU/DMPOT
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Na ausência de um salário – por desemprego ou inatividade económica - ou quando o rendimento disponível é
insuficiente para suprir as necessidades básicas, são os sistemas de proteção social que, regra geral, asseguram os
rendimentos necessários para que os cidadãos possam fazer face às despesas do dia a dia.
Avaliar as situações de dependência destes sistemas é essencial para medir e analisar a evolução do quantitativo de
cidadãos mais vulneráveis à pobreza e exclusão social.
Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)
%
15

No Porto, em 2011, um total de 25.920 residentes,
representando 10,9% da população residente, receberam,
pelo menos, uma prestação de Rendimento Social de
Inserção.
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Fonte: MTSS/II

2011
Grande Porto

7,9%

Portugal

4,2%

O valor desse ano inverte a tendência de aumento
contínuo da proporção de residentes a beneficiar da
medida que se vinha a verificar desde 2006.
Em termos comparativos, verifica-se que a situação da
cidade era, no último ano em análise, mais desfavorável do
que o Grande Porto e, sobretudo, do que o País, onde,
neste último caso, a proporção de beneficiários no total da
população era menos de metade do valor verificado no
Porto.

Beneficiários de RSI com primeiro processamento
%

Taxa de variação dos beneficiários de RSI
com primeiro processamento no ano
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Fonte: MTSS/II

2010/2011

Atendendo ao caso concreto dos beneficiários de RSI com
primeiro processamento no ano, verifica-se que, no Porto, o
seu número tem vindo a diminuir desde 2008.
Excetuando o aumento verificado entre 2007 e 2008, em
anos recentes registou-se o decréscimo de “novas”
situações de beneficiários de RSI – 3.459 em 2011 – o
que evidencia que o aumento do número total de
beneficiários (até 2010) se deve sobretudo aos casos de
persistência da necessidade deste tipo de apoio social.

2010/2011

DMU/DMPU/DMPOT

Grande Porto

-14,5%

Portugal

-15,0%
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Beneficiários de RSI que receberam a prestação nos 12 meses do ano
%
75

Em 2011, 57,3% dos beneficiários de RSI do Porto recebeu
prestações da medida durante todo o ano.

70

Em termos evolutivos, esta proporção tem vindo a diminuir
de forma contínua desde 2007, ano em que o valor se
situou em 70,9% do total de beneficiários.

65

Comparativamente com os outros âmbitos geográficos, o
valor para o Porto tem sido superior aos valores verificados
quer para o Grande Porto quer, sobretudo, para Portugal.
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54,5%

Portugal

45,4%

Pensionistas por tipo de pensão
Em 2011, cerca de 35% dos residentes no Porto
encontravam-se na situação de pensionistas dos Regimes
da Segurança Social (contributivos e não contributivos),
proporção esta que aumentou de forma ligeira mas
contínua no período em análise.
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Invalidez

Velhice
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Sobrevivência

O peso dos pensionistas por sobrevivência manteve-se
relativamente estável, oscilando entre 8,2% e 8,5% da
população residente no período 2006-2010.
Pensionistas – 2011 (%)
Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Grande Porto

2,6

17,7

6,5

Portugal

2,7

18,6

6,9

DMU/DMPU/DMPOT

Analisando por tipo de pensão, o maior peso refere-se aos
pensionistas por velhice, que representavam 20,8% da
população residente em 2006 e 23,6% em 2011, facto
que decorre do progressivo envelhecimento da população
portuense.

Quanto aos pensionistas por invalidez, a sua
representatividade manteve-se praticamente a mesma,
situando-se nos 3,0% do total de residentes em 2011.
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R ENDIM ENTO E DESI GUA LDADES
Salário e disparidade salarial

Apoio social

Valor médio mensal da prestação do RSI por beneficiário
No Porto, em 2011, cada beneficiário de RSI recebeu em
média 105,5€ por mês, valor este superior ao valor
verificado quer para o Grande Porto quer para o País.

€
120
115

Em termos evolutivos, o valor médio mensal da prestação
por beneficiário tem vindo a diminuir desde 2009.
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Fonte: MTSS/II
2011
Grande Porto

91,5 €

Portugal

88,2 €

A prestação não tem valor fixo, estando dependente da
composição do agregado familiar, nomeadamente da idade
dos beneficiários – se são maiores ou menores de idade -,
bem como dos rendimentos da família. Os valores para as
distintas situações são estipulados em legislação própria,
pelo que a evolução do valor médio mensal da prestação
reflete as alterações regulamentares que foram
introduzidas ao longo do tempo. A este propósito, note-se
que em junho de 2010 entrou em vigor um novo decreto-lei
que,de forma geral, reduziu os montantes a atribuir.

Valor médio anual das pensões
Analisando as pensões do Regime da Segurança Social
(contributivo e não contributivo), no Porto, em 2011, o
valor médio anual da pensão por velhice (reforma) situouse em 6.897€ por pensionista, tendo-se registado um
aumento contínuo desde 2006.

€
8.000
7.000
6.000
5.000

Em 2011, cada pensionista por invalidez recebeu, em
média, 4.459€ e cada pensionista de sobrevivência
3.436€.
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Fonte: INE

Valor médio anual das pensões – 2011 (€)
Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Grande Porto

4.511,9

6.253,9

3.026,1

Portugal

4.503,7

5.520,3

2.735,0

DMU/DMPU/DMPOT

O cálculo do valor das pensões é feito com base na
remuneração de referência, determinada a partir do
historial de remunerações correspondente ao percurso
profissional de cada indivíduo. O cálculo, bem como a
atualização das pensões, são feitos ainda com base no
Indexante de Apoios Sociais (IAS), um valor referencial
fixado em termos legais, sujeito a atualização.
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Alunos no sistema de ensino

Habilitações dos trabalhadores

A educação, numa perspetiva da aprendizagem ao longo da vida, constitui hoje que reúne consenso alargado pelos
diversos agentes políticos e pela sociedade em geral.
Parece inquestionável que, usufruir de um nível de educação, a partir da idade pré-escolar, em complementaridade à
acção educativa da família, constitui a primeira etapa essencial da educação. Em termos europeus, considerando a EU27, a referência para 2020 aponta no sentido de, pelo menos 95% das crianças, entre os 4 anos de idade e o início da
escolaridade obrigatória, possam participar no ensino pré-escolar.
Por seu turno, reduzir taxas de retenção e abandono escolar nos níveis de ensino básico e elevar a taxa de
transição/conclusão ao nível do ensino secundário, constitui igualmente um objetivo que mobiliza os diferentes
intervenientes na área educativa, por forma a aproximar os resultados educativos do País face aos padrões europeus
atuais. Embora a tendência de evolução recente demonstre que é neste sentido que se caminha, há ainda margem para
alcançar progressos.
Alunos em educação pré-escolar (ensino público e ensino privado)
A frequência do ensino pré-escolar, que acolhe
crianças dos 3 aos 5 anos, tem-se mantido
relativamente estável ao longo dos últimos 5 anos, no
Porto.

nº
9.000
8.000
7.000

É importante referir que a educação pré-escolar na
cidade tem sido assegurada, em larga medida, pela
rede privada de estabelecimentos de ensino, nos quais
se encontravam 73% dos alunos inscritos.
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Taxa de retenção/desistência no Ensino básico
A taxa de retenção e desistência no ensino básico
situava-se, no ano de 2010/11, em 7%. Apesar da
evolução positiva do indicador no período em análise,
verifica-se que existe ainda uma importante margem de
progresso com o objetivo de reduzir os valores atuais.
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Alunos no sistema de ensino

Habilitações dos trabalhadores

Taxa de transição/conclusão no Ensino secundário
A taxa de transição/conclusão no ensino secundário, no
ano de 2010, no Porto, situava-se em 82%. È de
salientar, no período temporal em análise, a evolução
em sentido positivo do indicador e o facto de este se
aproximar da meta europeia para 2020, que situa nos
90% o valor para a taxa de transição/conclusão do
ensino secundário.

%
85,0
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75,0

O Porto, apresentando valores favoráveis por
comparação ao valor da taxa de transição/conclusão no
Continente (80%), possui ainda neste domínio uma
importante margem de progresso face às metas
referidas.
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Alunos no sistema de ensino

Habilitações dos trabalhadores

A qualificação dos recursos humanos de um território e o seu contributo para a vida económica e social de um País está
muito dependente do investimento nos seus principais atores, ou seja, nos seus trabalhadores.
A detenção de qualificações no mercado atual, neste caso aferida aos recursos escolares que os indivíduos possuem, é
tão importante em termos pessoais, de valorização dos saberes e da auto-estima, como enquanto meio para valorizar
competências profissionais, representando em termos coletivos uma mais-valia para uma economia que se pretende
sustentada no conhecimento.
Trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos
De acordo com os dados mais recentes dos Quadros de
Pessoal, relativos ao ano de 2009, na cidade do Porto, o
peso dos trabalhadores pouco qualificados, ou seja, dos
que detêm o 9º ano de escolaridade ou menos,
representava 49%. Face a 2008 diminui, ainda que
ligeiramente, o peso dos trabalhadores pouco
qualificados.

%
52
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No Grande Porto e País, os trabalhadores com
qualificações ao nível do 9º ano de escolaridade ou
menos, é mais elevada do que no Porto, representando
60% no caso do Grande Porto e 63% no caso do País.
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Fonte: MTSS/GEP

2009
Grande Porto

60

País

63

Trabalhadores com o Ensino superior
O peso dos trabalhadores com mais qualificações, ao nível
do ensino superior, na cidade do Porto (de acordo ainda
com a fonte Quadros de Pessoal), tem conhecido um
progressivo aumento. No ano de 2005, os trabalhadores
mais qualificados representavam 20% no total dos
trabalhadores, em 2009, o valor do indicador situou-se em
25%.
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Em 2009, o Porto possui a proporção mais elevada de
trabalhadores com ensino superior quando comparado
com o Grande Porto e País, cuja proporção era
respetivamente, de 17% e de 15%,

2009
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Grande Porto
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País
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SAÚDE
Proteção na saúde

Mortalidade

Morbilidade

A saúde dos indivíduos e das comunidades é influenciada por um conjunto de determinantes relacionados com o
contexto social, económico e ambiental que interferem na qualidade de vida e saúde das populações.
A existência de uma rede de cuidados de saúde à população é uma condição importante para assegurar o bem-estar de
uma comunidade assim como é importante a criação de condições de equidade no acesso a cuidados de saúde, que
permitam a resposta às necessidades de todos os grupos da população. Estes constituem de resto alguns dos eixos
estratégicos do Plano Nacional de Saúde para o período 2011-2016.
Utentes sem médico de família
A evolução do número de utentes sem médico de
família nos centros de saúde, no Porto, tem vindo a
aumentar entre 2006 e 2012, tendo passado de 9 %
para 12%.

%
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Em valores absolutos existiam, no ano de 2012,
38.085 utentes inscritos sem médico de família na
cidade do Porto.
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Proteção na saúde
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Morbilidade

A situação da saúde da população pode ser caraterizada a partir de um extenso conjunto de indicadores. No que diz
respeito às medidas selecionadas, pode salientar-se a mortalidade infantil como um dos indicadores cuja evolução
positiva nos últimos anos é mais expressiva.
No conjunto das doenças responsáveis pela mortalidade e, à semelhança do que se verifica na Europa, são de salientar
as doenças do aparelho circulatório, como sendo aquelas que mais mortalidade causam.
No entanto, as tendências recentes mostram que outras doenças com impacto na mortalidade estão em crescimento,
como é o caso dos óbitos por tumores.
Taxa quinquenal de mortalidade infantil
No último quinquénio para que existem dados disponíveis
– 2007/2011 – registaram-se, no Porto, aproximadamente
4 casos de mortes em crianças (com menos de 1 ano) por
1000 habitantes.

‰
4,0
3,8

3,6

Analisando a evolução da mortalidade infantil no Porto, em
períodos quinquenais, sobressai o seu progressivo
decréscimo desde o ano de 2003.
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Fonte: INE

Comparativamente, o Grande Porto e Continente,
apresentam valores mais baixos de mortalidade infantil, no
quinquénio 2007/2011, que se aproximam das 3 mortes
por criança com menos de 1 ano de idade.

2007/2011

Grande Porto

2,8

Continente

3,2

Taxa de mortalidade precoce
‰

A mortalidade precoce, inferior a 65 anos registou, no
Porto, nos últimos 5 anos valores que oscilaram entre 2 e
2,4 casos em cada mil. Excetuando o ano de 2009, em que
se registou um valor ligeiramente mais elevado na
mortalidade precoce (2,4 ‰), a tendência de evolução no
período foi em sentido decrescente.
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No Grande Porto e Continente registaram-se, em 2011,
valores mais baixos de mortalidade precoce que não
chegaram a atingir os 2 casos em cada mil (1,7 ‰).
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Óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório
Na análise dos óbitos por causas de morte, as doenças do
aparelho circulatório destacaram-se, no conjunto das
doenças responsáveis pela mortalidade na população,
como sendo a doença que lidera nos óbitos por doença,
apresentando uma oscilação entre 26-28%, no período
analisado.
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Comparativamente, o Grande Porto registou um valor de
27% e o Continente destacou-se por apresentar o valor
mais elevado, da ordem dos 32%, na mortalidade por
doenças do aparelho circulatório.

2010
Grande Porto

27,4

Continente

31,9

Óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório
Os óbitos por doenças do aparelho respiratório
representaram 12%, no ano de 2010, equivalendo a 2916
mortes, o que se traduziu num acréscimo relativamente ao
ano de 2008, cujo valor se situava em 10%.
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Comparativamente, os valores registados em 2010, no
Grande Porto e Continente, rondavam os 11%.
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Óbitos devido a Tumores
Os óbitos por tumores constituem uma das doenças em
crescimento nos últimos anos, tendo-se registado no Porto
uma variação positiva de 8%, entre o ano de 2006 e 2010.
Neste último ano, os óbitos causados por tumores
representavam 26%.
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No Grande Porto o valor observado foi ligeiramente
superior (27%). No Continente o valor foi de apenas 24%.
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Em saúde, há um conjunto de indicadores cuja monitorização é fundamental para a vigilância do estado de saúde da
população. É o caso das doenças infeto-contagiosas, cujo diagnóstico e acompanhamento merece a atenção
permanente das autoridades de saúde pública.
Algumas doenças, pelo impacto negativo que representam na saúde dos indivíduos e na sua limitação para a vida ativa,
como é o caso do VIH/SIDA e da tuberculose, são importantes na perspetiva de se acompanhar a sua evolução assim
como no sentido de monitorizar os progressos alcançados no seu controlo.
Taxa de incidência de casos notificados de doenças de declaração obrigatória
A taxa de incidência das doenças de declaração
obrigatória (DDO´s), na cidade do Porto, não chegou a
atingir um em cada mil casos, no ano de 2008, ano para
o qual estão disponíveis os últimos dados. É de salientar
o facto de a taxa de DDO´s, apesar do curto período em
análise, ter baixado em 2008 face ao ano de 2005.
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Sendo a taxa de incidência das DDO´s mais baixa nos
outros âmbitos geográficos, observou-se ainda uma
tendência de decréscimo dos casos notificados, no
período em análise. Em 2010, os valores apontavam para
0,3 e 0,4 no Grande Porto e Continente, respetivamente.
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(A taxa de DDO inclui doenças como: tuberculose respiratória, outras
salmoneloses, febre escaro-nodular, parotidite epidérmica, hepatite por
vírus B, outros casos).

Taxa de variação dos casos notificados de VIH/Sida
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A sida constitui uma doença com uma trajetória de
evolução favorável, como se verifica pela tendência geral
de decréscimo dos respetivos casos notificados. Entre
2006 e 2011 o indicador apresentou, no Porto, um
decréscimo que se traduziu numa variação negativa
aproximada de 52%.
Em 2010, o número de casos notificados de sida foi de
90 enquanto em 2006 tinha sido de 184 casos
notificados.
De referir que o total de casos notificados inclui as
diferentes situações da doença: Sida, Portadores
assintomáticos (PA) e casos Complexos Relacionados
com Sida (CRS).
Esta evolução favorável, no período em análise, também
se verificou no País, ainda que à escala nacional a
redução dos casos de sida se tenha ficado pelos 25%.

Porto
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Taxa de variação dos casos notificados de Tuberculose
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A tuberculose constitui uma das doenças infecciosas
que apresenta, no Porto, uma tendência de
decréscimo nos últimos anos.
Em valores absolutos, o Porto registou 104 casos de
tuberculose, em 2010, o que representou menos 90
casos face aos registados em 2006.
Procurando comparar a situação do Porto com o País,
verifica-se que, em ambos os casos, a evolução é em
sentido decrescente. De qualquer modo, a taxa de
notificação de casos de tuberculose por 1000 hab
registou um valor superior no Porto (0,4 casos por
1000 hab) face ao País (0,2 casos por 1000 hab).
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Dinâmicas de mercado

Habitação social

Condições habitacionais

Fortemente associada às condições de vida da população, o acesso a habitação condigna e que vá ao encontro das
características do agregado familiar é uma das principais preocupações das políticas e estratégias de combate à
pobreza e exclusão social. Local de abrigo, de construção da vida familiar, mas também de convivência social e,
sobretudo, integração em sociedade, a casa representa uma das necessidades humanas mais elementares, sendo
ainda um fator que comprovadamente influi na saúde física e psicológica das pessoas.
Enquanto bem de consumo, o custo de uma casa está, desde logo, condicionado pelas características da mesma e
pelas externalidades oferecidas pela sua localização, mas também depende fortemente das dinâmicas do mercado de
habitação.
Do ponto de vista social, um menor custo da habitação é mais favorável aos indivíduos e às famílias, por significar um
menor encargo com um bem que representa um peso significativo nos orçamentos familiares.
Custo médio de aquisição
No período em análise – 2006 a 2012 –, verificou-se, em
termos gerais, a diminuição do preço médio de aquisição
de habitação no Porto, o qual se situou em 1.282,1 €/m2
(a preços constantes) nesse último ano, menos 616,8
€/m2 do que em 2006.
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À escala intra-urbana, em 2012, e na ausência de valores
para as freguesias do Centro Histórico, os valores médios
mais elevados foram praticados na Foz do Douro, Lordelo
do Ouro e Nevogilde (1.600,7 €/m2, a preços constantes
de 2012); os valores mais baixos verificaram-se no
conjunto das freguesias do Bonfim, Cedofeita, Massarelos
e Santo Ildefonso (1.182,7 €/m2, a preços constantes de
2012).
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973,9 €/m2
1.039,5 €/m2

O custo médio de aquisição reflete a avaliação dos imóveis
pelas instituições bancárias, pelo que é condicionado por
fatores relacionados com as características das casas e
com as externalidades associadas à sua localização, mas
também com as dinâmicas do mercado e com a conjuntura
económico-financeira de cada momento.

Custo médio de arrendamento
Na cidade, a tendência de evolução do custo médio de
arrendamento (a preços constantes de 2012) é de
decréscimo contínuo ao longo do período em análise. De
2006 para 2012, o valor médio das rendas diminuiu 2,7€
por m2 de área útil das habitações, situando-se, neste
último ano, nos 6,7€ por m2.
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Fonte: Confidencial Imobiliário

Fogos em oferta no mercado de arrendamento (nº)
2006

2007
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726

890

1.368

2.723

2.448

3.027

3.370

DMU/DMPU/DMPOT

Para esta diminuição dos valores, favorável para os
cidadãos do ponto de vista social, poderá ter contribuido o
crescimento do número de fogos em oferta neste
segmento do mercado habitacional, como de resto se
verifica a nível nacional.
À escala intraurbana, em 2012, o valor médio das rendas
mais elevado registou-se na freguesia de Miragaia
(8,6€/m2, a preços constantes) e o valor mais baixo
verificou-se no Bonfim (5,8€/m2, a preços constantes).
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A habitação social, enquanto «habitação a custos controlados que se destina a agregados familiares carenciados,
mediante contrato de renda apoiada ou regime de propriedade resolúvel» (Fonte: INE, 2013) é, regra geral, detida
e promovida pelos municípios ou por entidades como o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) ou
o Instituto da Segurança Social (ISS).
O parque habitacional com vocação social constitui uma alternativa para quem não tem condições económicas que
possibilitem aceder, por via do mercado de habitação, a uma casa.
Fogos de habitação social
A auscultação de entidades detentoras de habitação social
– município, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social –
permite contabilizar um total de 14.095 fogos em 2011 na
cidade do Porto, tendo ocorrido, em termos evolutivos, um
decréscimo de 0,5% face ao valor de 2009.
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Portugal

118.570 (nº)

Nos dois momentos temporais em análise, o Porto
representa 46% da oferta de habitação a custos
controlados destinada a famílias carenciadas existente na
totalidade dos 9 concelhos constituintes do Grande Porto e
12% do parque de habitação social do País.

Fogos de habitação social municipal
Em 2012, existiam na cidade 12.626 fogos de habitação
social municipal.
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Face a 2007, o número total de fogos de habitação do
município diminuiu, o que se deveu designadamente à
demolição do Bairro de S. João de Deus e ao início do
desmantelamento do Bairro do Aleixo.

2007
Fonte: CMP/Domus

2011

2012

Ao nível da freguesia, em 2012, 29,0% do total de fogos de
habitação social municipal situava-se em Campanhã,
22,8% em Paranhos e 18,4% em Lordelo do Ouro.

Distribuição do número de fogos de habitação social
municipal por freguesia - 2012
Ramalde
2.023

Santo
Ildefonso Aldoar
28
1.034 Bonfim
485

Campanhã
3.664

Paranhos
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Massarelos
145
Fonte: CMP/Domus
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Cedofeita
40
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Valor médio anual das rendas de habitação social
A renda média das habitações sociais existentes no
concelho do Porto situou-se nos 55€ anuais em 2011,
mais 5€ do que o valor verificado em 2009.
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Valor médio anual das rendas de habitação social municipal
O valor médio anual da renda de habitação social
pertencente ao município do Porto situava-se em 61€ em
2012.
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Face a 2007, verificou-se um aumento deste valor de cerca
de 7,6€.
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Fonte: CMP/Domus Social

População residente em habitação social municipal
Em 2011, 12% da população residente na cidade vivia em
fogos sociais municipais.

nº
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Em termos evolutivos, e comparando com 2007, houve um
decréscimo de 1 ponto percentual da proporção de
população nesta situação.

31.000
29.000

27.000

Sem
dados

Sem
dados

Sem
dados

2008

2009

2010

25.000
2007

2011

2012

Apesar de não dispormos de dados para a população
residente total em 2012, o quantitativo dos moradores em
habitação social municipal reflete, em valores absolutos,
um aumento deste valor – 28.500 em 2011 e 29.463 em
2012.

Fonte: CMP/Domus Social
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População idosa residente em habitação social municipal

30

Em 2012, 26,6% da população residente em habitação
social do município do Porto tinha 65 ou mais anos de
idade.

%

28

De 2007 para 2012 o peso desta faixa etária registou o
acréscimo de 2,5 pontos percentuais.
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Fonte: CMP/Domus Social

Analisando à escala intraurbana, em 2012, o peso dos
idosos no total de residentes em fogos sociais municipais
era maior no Bonfim, representando 36,8%. Cedofeita era,
no mesmo ano, a freguesia com a menor proporção de
idosos em fogos sociais – 18,5% do total de moradores.

População idosa residente em habitação social
municipal por freguesia - 2012
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O acesso a uma habitação condigna, que reúna as condições que vão ao encontro das necessidades dos agregados
familiares, é considerado um dos direitos fundamentais para a dignidade humana.
Aferir a situação do parque habitacional ao nível da sua dotação em infraestruturas elementares consideradas
essenciais para os atuais padrões de conforto e bem-estar é fundamental para avaliar a situação da cidade ao nível das
condições habitacionais em que vivem os seus residentes.
Alojamentos familiares sem infraestruturas básicas
Atendendo aos dados censitários, em 2011, no Porto,
apenas 0,2% dos alojamentos familiares de residência
habitual não dispunha de pelo menos uma das seguintes
infraestruturas básicas: água, instalações sanitárias ou
instalações de banho.

%
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A nível intraurbano, e apesar de estarem em causa valores
inferiores a 1%, existem diferenças entre as freguesias.
Campanhã foi a que registou, em 2011, o maior valor
percentual de alojamentos familiares sem infraestruturas
básicas (0,7%).
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Por razões de alteração da forma de recolha dos dados, os
valores apresentados para 2001 não são comparáveis com
os dados de 2011, na medida em que para o primeiro
momento temporal em análise o indicador inclui também
os alojamentos sem eletricidade.

Fonte: INE
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0,2%

Portugal
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Em termos comparativos, verifica-se que a situação do
Porto, em 2011, é mais favorável do que a verificada a
nível nacional.

Alojamentos familiares com sistema de aquecimento
%
86

No Porto, em 2011, cerca de 86% dos alojamentos
familiares de residência habitual possuía uma forma de
aquecimento: aquecimento central, lareira aberta,
recuperador de calor, aparelhos móveis (aquecedores
elétricos, a gás ou outros aparelhos) ou aparelhos fixos
(salamandra, aquecedor de parede ou outros).
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Em termos evolutivos, verificou-se uma melhoria da
situação verificada em 2001.
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À escala intraurbana, em 2011, os valores assumidos por
este indicador apresentavam alguma variabilidade entre
freguesias: em Nevogilde 97% dos alojamentos estavam
dotados com sistema de aquecimento enquanto em São
Nicolau a proporção de alojamentos equipados era de
66%.
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Edifícios muito degradados
10

Em termos de estado de conservação, no Porto, em 2011,
2,6% dos edifícios apresentavam-se muito degradados,
situação mais favorável do que a verificada em 2001
(7,8%).
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Ao nível das freguesias a situação era díspar. Em 2011,
São Nicolau era a freguesia com maior proporção de
edifícios nesta situação (13,5%), sendo que, em situação
oposta, Aldoar, Lordelo do Ouro e Miragaia eram as
freguesias onde a expressão de edifícios muito degradados
era menor (1,0%).

Edifícios acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada
%

Em 2011, no Porto, 31,4% dos edifícios construídos
estruturalmente para possuir 3 ou mais alojamentos
familiares apresentavam entrada acessível à circulação em
cadeira de rodas.
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À escala intra-urbana, a situação em termos de edifícios
com 3 ou mais alojamentos com entrada acessível a
pessoas com mobilidade condicionada era variável,
oscilando entre a situação mais favorável verificada em
Nevogilde, com 63,4% dos edifícios com este tipo de
acessibilidade, e a mais desfavorável em São Nicolau,
onde apenas 2,6% dos edifícios eram acessíveis com
cadeira de rodas.

Fonte: INE
2011
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O crime e a desordem constituem ameaças ao bem-estar das populações alimentando o sentimento de insegurança da
comunidade.
A incidência de criminalidade é um dos indicadores mais diretos para aferir a segurança, individual e coletiva, de um
dado território e, neste sentido, constitui um dos pilares fundamentais para avaliar a sua qualidade de vida.
A violência doméstica, constituindo um crime autónomo, constitui também uma das formas de agressão sobre as
pessoas e constitui indubitavelmente uma medida do bem-estar geral da sociedade.
Taxa de criminalidade
Em 2012, o valor da taxa de criminalidade na cidade do
Porto foi de 68,5 crimes por 1000 habitantes. No
horizonte temporal em análise o valor mais elevado
ocorreu em 2009 com 72,1 crimes por 1000 habitantes.
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De acordo com os dados disponíveis a taxa de
criminalidade no concelho é, para o período considerado,
muito mais elevado que nos outros âmbitos geográficos
de referência.
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Fonte: INE/DGPJ

Os crimes contra o património são os que assumem
maior expressão, independentemente do âmbito
territorial e do ano em análise. Em 2012, no concelho do
Porto, registam-se 36,7 crimes por mil habitantes. O
Grande Porto e o Continente registam valores inferiores
com, respectivamente, 21,4 e 21 crimes por mil
habitantes.

Participações de violência doméstica em Portugal Continental
Em termos absolutos o número de participações por
violência doméstica, no Continente, regista uma ligeira
quebra de 2011 para 2012 (menos 3.076 casos).

nº
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No concelho do Porto, e analisando os dados referentes
aos anos de 2011 e 2012, verifica-se um ligeiro
aumento: de 1445 para 1490 participações.
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Participações de violência doméstica sobre as mulheres
Quando desagregadas por género, verifica-se que as
vítimas do crime de violência doméstica são
fundamentalmente do sexo feminino qualquer que seja o
âmbito territorial em análise.
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Analisados os dois últimos anos para os quais se dispõe de
dados, verifica-se que no Grande Porto e no Continente a
incidência de participações de violência doméstica sobre
as mulheres diminui ligeiramente. No concelho do Porto
regista-se um ligeiro aumento.
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A sinistralidade rodoviária em meio urbano constitui uma das preocupações das autoridades locais, as quais, em
cooperação com os organismos nacionais competentes, têm contribuído para a concretização das metas e objetivos
inscritos na Estratégia Nacional da Segurança Rodoviária.
Criar melhores condições de mobilidade dentro da cidade, sensibilizar os cidadãos para um comportamento cívico
adequado, atuar ao nível da prevenção e da segurança constituem vertentes-chave das estratégias para melhorar os
níveis de sinistralidade em meio urbano.
Taxa de variação de acidentes de viação com vítimas
Analisada a taxa de variação de acidentes rodoviários com
vítimas no concelho do Porto verifica-se que a tendência é
favorável registando-se uma diminuição contínua do
número de ocorrências.
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No grande Porto e no Continente o número de acidentes
rodoviários com vítimas tem igualmente diminuído.
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Peões mortos ou feridos gravemente em atropelamentos
Considerando a evolução dos peões mortos ou feridos com
gravidade, ao longo dos últimos cinco anos, no concelho do
Porto, verifica-se que o seu número tem vindo a registar
algumas oscilações.
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No concelho do Porto, em 2012, houve oito peões
acidentados, dois mortos e seis feridos graves.
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Mortos em acidentes de viação
nº
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Analisando os dados disponíveis para o concelho do Porto
relativos ao número de mortos por acidentes de viação
constata-se que este tem vindo a registar oscilações. No
que diz respeito ao intervalo analisado destaca-se o ano de
2010 como aquele em que ocorreram menos mortes (3).
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As crianças e jovens em risco constituem um grupo particularmente vulnerável – até porque essa vulnerabilidade se
pode repercutir no futuro - cuja sinalização e acompanhamento tem merecido uma atenção crescente.
Às Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) compete avaliar as sinalizações que lhes são feitas e
acompanhar os casos que estão dentro da sua esfera de competências. Anualmente, e partindo de informação de base
territorializada (cada CPCJ elabora um relatório anual), a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
(CNPCJR) produz um relatório síntese que permite analisar a evolução do fenómeno.
Os dados aí contidos são tratados, predominantemente, tendo como unidade geográfica de base o distrito, razão pela
qual nem sempre é possível, a partir dos relatórios da CNPCJR, leituras mais desagregadas que permitam analisar a
evolução do fenómeno à escala da cidade ou do Grande Porto.
A maioria das medidas de proteção aplicadas corresponde, em todos os anos analisados, a medidas em meio natural de
vida (apoio junto dos pais, apoio junto de outro familiar, confiança a pessoa idónea, apoio para autonomia de vida) por
contraposição às medidas de colocação (acolhimento familiar e acolhimento institucional). Tal facto denota porventura a
enorme preocupação em encontrar soluções que não acrescentem sofrimento ou danos às crianças e jovens em
acompanhamento.
Crianças e Jovens acompanhados pelas Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ's)
O número de crianças e jovens acompanhados pelas
CPCJ's aumentou em Portugal no período em análise
apesar de no ano de 2011 ter registado uma ligeira
quebra.
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Crianças e jovens acompanhados pelas CPCJ's por tipo de medida aplicada
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No horizonte temporal em análise, a medida de
protecção predominante é a de apoio junto dos
pais (79,4% em 2007 e 75,1% em 2011), seguida
pela medida de apoio junto de outro familiar
(10,9% em 2007 e 12% em 2011).
A medida de acolhimento institucional tem
aumentado ligeiramente ao longo de período em
análise (6,6% em 2007 e 9,8% em 2011).
Assinala-se ainda o carácter residual de medidas
de protecção como o apoio para a autonomia de
vida e de acolhimento familiar.

Apoio junto de outro familiar
Apoio para autonomia de vida
Acolhimento institucional
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A evolução demográfica do País acompanha, em grande medida, as principais tendências demográficas da Europa. As
alterações demográficas das últimas décadas apontam para um envelhecimento global da população. Uma maior
longevidade constitui um sinal extremamente positivo para o qual relevam importantes avanços civilizacionais. Mais
positivo ainda se à longevidade se puder somar qualidade de vida (qualquer que seja o domínio de análise).
As origens da exclusão social na vida adulta são variadas e complexas. Existem contudo algumas características
comuns que parecem contribuir para a exclusão dos mais idosos como sejam a desagregação das relações familiares
muitas vezes despoletada por situações de viuvez, a ausência de laços relacionais, os baixos rendimentos, as condições
habitacionais (nem sempre adaptadas para as transformações que ocorrem ao longo da vida), etc.
No caso concreto da cidade do Porto a questão do isolamento social dos idosos - os idosos com 65 ou mais anos que
residem sós representam quase ¼ no total dos idosos residentes na cidade – assume contornos muito vincados. A
situação é particularmente expressiva nas freguesias mais centrais da cidade. As (in)acessibilidades dos edifícios
existentes nesta zona da cidade conjugadas com menor mobilidade característica desta faixa etária muito
provavelmente acentuam questões de isolamento e imobilidade.
O género é também um dado importante a ter em conta na análise dos idosos enquanto grupo social vulnerável
porquanto as trajectórias contributivas entre homens e mulheres se manifestam diferentemente nas prestações sociais
(motivado por uma entrada tardia no mercado de trabalho, uma maior intermitência contributiva, etc.) o que coloca as
últimas numa situação de maior vulnerabilidade económica.
População idosa com 85 e mais anos
%

Registando 3,1% de idosos com 85 ou mais anos de
idade o Porto apresenta valores para esta faixa etária
mais elevados do que o País (2,2%), a Região Norte
(1,9%) e o Grande Porto (1,8%).

5,0

4,0

Numa escala de análise mais fina verifica-se que em
todas as freguesias a proporção de idosos com 85 ou
mais anos de idade é sempre superior à do País.
Freguesias há em que o grupo etário em análise
representa mais de 4% da população: Bonfim e
Cedofeita (4%), Santo Ildefonso (4,1%), Sé (4,4%),
Vitória (4,6%).
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No mesmo sentido apontam os valores para a
categoria dos idosos com 75 e mais anos de idade.
Portugal apresenta valores na ordem dos 9,1%, a
Região Norte 8%, o Grande Porto 7,5% enquanto o
Porto já ultrapassa os dois dígitos (11,7%).
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População idosa com 85 e mais anos por sexo
No intervalo etário em causa e para qualquer uma das
unidades territoriais em análise há sempre mais
mulheres que homens.

Porto

No concelho do Porto a diferença, apesar de menor,
continua a ser elevada com 29,7% de homens e
70,3% de mulheres.
País

25%

Vitória

Sé

Santo Ildefonso

No País, para a faixa etária com 85 e mais anos de
idade, 14,8% são homens e 85,2% são mulheres, isto
é, quase seis vezes mais mulheres que homens.
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Homens

Mulheres

Idosos residentes em habitação social municipal que vivem sós
Na cidade do Porto, em 2012, o fenómeno do isolamento
dos mais idosos também se manifesta com intensidade nos
bairros de habitação social municipal.
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A expressão do fenómeno é visível em freguesias como
Campanhã (564), Paranhos (470), Ramalde (425) Lordelo
do Ouro (278), Aldoar (157) e Bonfim (108).
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Óbitos de idosos por principal causa de morte
Porto
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No concelho do Porto, a principal causa de morte entre os
idosos prende-se, à semelhança do que se verifica no
Continente, com doenças do aparelho circulatório ainda
que com uma incidência relativamente inferior (30% para o
Porto e 36% para o Continente em 2010).
As outras duas principais causas de morte (tumores e
aparelho respiratório) no Porto encontram-se alinhadas
com o resto do País.
A trajectória que as principais causas de morte fazem ao
longo dos últimos anos não regista grandes oscilações em
nenhuma das unidades geográficas em análise.
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Óbitos de idosos por principal causa de morte por sexo
Homens
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Mulheres
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Relativamente ao género, não existindo diferenças quanto
às principais causas de morte, existe diferença quanto à
sua incidência por género.
Analisando apenas os óbitos masculinos verifica-se que os
óbitos por tumores e por doenças do aparelho circulatório
possuem expressões idênticas no concelho do Porto (27%).
No Continente a situação é distinta registando-se 26% de
óbitos por tumores e 31% por doenças do aparelho
circulatório.
A incidência de tumores é muito maior no total dos homens
(27%) que no total de mulheres (18%).
Quando se analisa apenas o total de óbitos do sexo
feminino, a principal causa de morte no concelho do Porto
prende-se com as doenças relacionadas com o aparelho
circulatório (32%), seguindo-se por importância os tumores
(18%) e as doenças do aparelho respiratório (13%).
As doenças do aparelho circulatório, constituindo-se como
a principal causa de morte entre os idosos, têm incidências
diferentes consoante o sexo, sendo superior no total das
mulheres (32% no Porto e 39% no Continente) face à
expressão desta causa de morte no grupo dos homens
(27% no Porto e 31% no Continente), para o último ano em
análise).

aparelho circulatório
outras causas
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A emigração acontece na maioria das vezes na tentativa de se traçar um novo rumo de vida das pessoas obrigando-as a
procurar fora aquilo que não se consegue no próprio País (melhor condições sociais, económicas, políticas,
educacionais, etc.).
Na viragem do milénio, Portugal, com uma tradição de emigração, torna-se destino de imigração e, simultaneamente,
porta preferencial de entrada na Europa para os que falam português. A crise económica do final da primeira década,
porventura associada com a entrada na União Europeia de países com cidadãos com qualificações mais elevadas, veio
atenuar esta tendência.
Os censos da população, face às características intrínsecas ao próprio recenseamento, são os que com maior rigor
permitem aferir o número de estrangeiros residentes e, foram os que se utilizaram neste painel.1
População residente estrangeira
A proporção de residentes de nacionalidade estrangeira,
entre 2001 e 2011, aumentou de 2,3 para 3,2% no País, de
1,1% para 1,5% no Grande Porto e de 1,6% para 2,5% no
concelho do Porto.
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Numa escala infra-urbana existem contudo freguesias com
uma evolução negativa deste indicador. As freguesias da Foz
do Douro, de Nevogilde e de S. Nicolau registaram quebras
de, respectivamente, 0,7pp, 0,7pp e 0,5 pontos percentuais.
Nas restantes freguesias da cidade, sobretudo nas freguesias
mais centrais, a proporção de residentes estrangeiros
aumentou mais generosamente. As freguesias de Santo
Ildefonso (6,6%) e da Sé (6,2%) registam evoluções
favoráveis na casa dos 4 pontos percentuais. As freguesias
do Bonfim e de Cedofeita registam uma proporção de 3,6%
de residentes estrangeiros e a freguesia da Vitória 3,2%.
A evolução do peso dos estrangeiros no total de residentes é
de sinal positivo. No Porto verifica-se que o crescimento da
proporção de estrangeiros é mais acentuado nas freguesias
mais centrais – o que contraria a tendência de deslocação da
população residente para a periferia e revelando uma
eventual maior atração destas zonas.

1

Os dados relativos aos estrangeiros residentes são fornecidos numa base anual pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e referem-se apenas
aos estrangeiros que solicitaram estatuto legal de residência pelo que têm de ser lidos à luz desse facto. Do mesmo modo,quando se lê o indicador
Estrangeiros que recebem RSI também se tem que observar algum cuidado dado que um dos requisitos para requerer esta prestação social é possuir
residência legal em Portugal. Poderão portanto existir situações de elevada precariedade económica que, por não possuírem a sua situação
regularizada, não se podem candidatar à prestação de rendimento social de inserção.
DMU/DMPU/DMPOT
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População estrangeira que recebe RSI
%
14,0

Relativamente aos beneficiários de RSI com nacionalidade
estrangeira verifica-se que, qualquer que seja o âmbito
geográfico em análise, parece existir uma tendência
crescente, ainda que bastante mais acentuada no caso do
concelho do Porto.
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Assim, em 2011, no Porto, 13% dos beneficiários de RSI
residentes na cidade eram cidadãos de origem estrangeira,
enquanto para o continente o valor ficava pelos 6,6%.
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As alterações introduzidas no último recenseamento deste domínio tornam muito difícil, para já, avaliar a evolução dos
indicadores selecionados face a 2001.
Numa análise desagregada à escala da freguesia a cidade mostra disparidades muito vincadas no que concerne às
condições de acessibilidade dos edifícios. As freguesias do Centro Histórico revelam dados preocupantes em termos de
acessibilidade, facto que associado ao progressivo envelhecimento da sua população merece reflexão.
População residente por tipo de dificuldade
%
7,0

6,4% da população com quinze ou mais anos residente na
cidade terá problemas de mobilidade, referindo dificuldades
em andar ou subir escadas. A segunda dificuldade mais
referida será a da visão com 5,8%.
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Uma leitura por tipo de dificuldade revela contudo que
espacialmente as dificuldades assumem proporções díspares.
Assim, quando se analisam apenas a proporção de indivíduos
que assume ter problemas de mobilidade (andar ou subir
degraus), a intensidade é muito diferente. As freguesias de S.
Nicolau (13,8%), Vitória (11%), Miragaia (9%) e Sé (8%)
registam muito mais casos. Nevogilde destaca-se pela razão
inversa com 2,2%.
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Memória ou concentração
Tomar banho ou vestir-se sozinho
Compreender os outros ou fazer-se compreender

A proporção de indivíduos com problemas de visão também é
mais acentuada nas freguesias do Centro Histórico: São
Nicolau regista 11,1%, Vitória 10,1%, Miragaia 7,6% e Sé
6,9%., Por oposição as freguesias de Nevogilde (1,4%) e da
Foz do Douro (3,2%) apresentam valores muito inferiores.
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A idade da população residente não será alheia a este tipo de
disparidade. O mesmo acontecerá com o factor acessibilidade
nas freguesias mais centrais.
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População com pelo menos uma dificuldade que reside em edifícios com três ou mais alojamentos sem entrada
acessível a indivíduos com mobilidade condicionada
A esmagadora maioria da população da cidade com
dificuldades, que reside em edifícios com três ou mais
alojamentos, não possui entradas acessíveis (65,2%).
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Mas à escala intra-urbana a situação pode ainda agravar-se.
É o caso das freguesias de S. Nicolau (98.4%), da Vitória
(92,7%), de Miragaia (87.7%) e da Sé (77,7%).
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De sinal contrário temos as freguesias de Nevogilde (31.6%)
e da Foz do Douro (37,9%).
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Recorrendo adicionalmente ao indicador relativo à proporção
de edifícios com acessibilidade através de cadeira de rodas
até ao alojamento verifica-se que o concelho do Porto regista,
em termos globais, uma proporção de edifícios com
acessibilidade muito reduzida – apenas 25,8% dos edifícios
possui acessibilidade através de cadeira de rodas até ao
alojamento. A proporção para o País era superior (29,8%) e
para o Grande Porto ainda mais expressivo (35,6%).
A proporção de edifícios com condições de acessibilidade até
ao alojamento nas freguesias de S. Nicolau (3,7%), Miragaia
(4,2%), Vitória (5,7%) e Sé (6%) nem sequer atinge os dois
dígitos. Nas freguesias de Santo Ildefonso (15,9%),
Campanhã (17,2%) e Cedofeita (24,3%), a situação apesar de
mais favorável mostra ainda que mais de três quartos dos
edifícios não possuem condições de acessibilidade através
de cadeira de rodas até ao alojamento. No extremo oposto
destaca-se a freguesia de Nevogilde em que 64,8% dos
edifícios possui essa acessibilidade.
Quando se analisa outro dos indicadores disponíveis relativo
à proporção de edifícios com acessibilidade através de
cadeira de rodas a situação é ligeiramente melhor apesar de
ainda se detectarem muitas lacunas. A cidade, regista, em
termos globais, uma proporção de edifícios com
acessibilidade de 31,4%. A proporção para o País situava-se
nos 40,9% e para o Grande Porto em 42,9%.
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Face aos reajustamentos na dependência funcional das Equipas de Tratamento (ET) de alguns Centros de Respostas
Integradas (CRI) ocorridos em meados de 2007, impõem-se algumas cautelas na leitura comparativa dos dados
regionais com anos anteriores a 2008 (Fonte: IDT, Relatório Anual).
Atendendo a que, a partir de 2008, os utentes com problemas relacionados com o consumo de álcool passaram a
recorrer às estruturas tradicionais de tratamento da toxicodependência talvez resida aqui a explicação para um
aumento desta ordem de grandeza.
Utentes em tratamento nos Centros de Respostas Integradas (CRI)
No horizonte temporal em análise, o concelho do Porto, à
semelhança aliás do que acontece no País, registou um
crescimento acentuado de utentes em tratamento nos CRI
de 2007 para 2008.
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Utentes em primeiras consultas nos Centros de Respostas Integradas (CRI)
Não existe um padrão evolutivo quanto ao número de
utentes em primeiras consultas nos Centros de respostas
integradas no concelho do Porto.
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De acordo com os dados fornecidos as freguesias com
maior proporção de utentes em primeiras consultas são
Campanhã (20,9%), Bonfim (14,5%), Paranhos (11,3%) e
Lordelo do Ouro (10,3%).
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A situação de sem-abrigo é provavelmente o fim da linha quando se fala de grupos particularmente vulneráveis razão
pela qual este indicador foi selecionado para integrar o painel.
Os números relativos às situações de sem-abrigo recenseadas pelos Censos de 2011 são de tal forma díspares dos que
têm vindo a ser divulgados pelos organismos oficiais que se optou por não os incluir neste retrato.

DMU/DMPU/DMPOT
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4) Anexo: Lista de Indicadores

Domínio

Tema
Movimento da
população

Estrutura etária
Demografia

Família

Precariedade
laboral

Indicadores
Taxa de variação da população residente

%

Taxa de crescimento natural

%

Taxa de crescimento migratório

%

População jovem (0 - 14 anos)

%

População idosa (65 ou mais anos)

%

População idosa (65 ou mais anos) por sexo

%

Taxa de fecundidade

‰

Taxa bruta de divorcialidade

‰

Proporção de casamentos entre portugueses e estrangeiros

%

Famílias monoparentais

%

Idosos (65 ou mais anos) a viver sós

%

Trabalhadores por conta de outrem com vínculos contratuais precários

%

Trabalhadoras por conta de outrem com vínculos contratuais precários

%

Trabalhadores por conta de outrem com regime de duração do trabalho a tempo parcial
Desempregados inscritos nos centros de emprego

Emprego
Desemprego

%

Desempregados de longa duração inscritos nos centros de emprego

%

Desempregados inscritos nos centros de emprego por faixa etária

%

Educação e
Formação

Alunos no sistema
de ensino
Habilitações dos
trabalhadores
Proteção na saúde

Mortalidade
Saúde

Morbilidade

DMU/DMPU/DMPOT

%

Rendimento coletável declarado em sede de IRS

€/hab.

Remuneração média mensal dos trabalhadores

€

Remuneração média mensal por sexo

€

Remuneração média mensal dos trabalhadores com Ensino superior

€

Salário e
disparidade salarial Remuneração média mensal dos trabalhadores com Ensino superior por sexo
Remuneração média mensal dos trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos

Apoio social

%
nº/1000 hab.

Desempregados inscritos nos centros de emprego por sexo

Desempregados inscritos nos centros de emprego sem subsídio de desemprego

Rendimento e
desigualdades

Unidade

€
€

Remuneração média mensal dos trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos por sexo

€

Quociente entre os percentis 80 e 20 da remuneração média mensal

nº

Quociente entre os percentis 80 e 20 da remuneração média mensal por sexo

nº

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)

%

Beneficiários de RSI com primeiro processamento

%

Beneficiários de RSI que receberam a prestação nos 12 meses do ano

%

Pensionistas por tipo de pensão

%

Valor médio mensal da prestação do RSI por beneficiário

€

Valor médio anual das pensões

€

Alunos em educação pré-escolar

nº

Taxa de retenção/desistência no Ensino básico

%

Taxa de transição/conclusão no Ensino secundário

%

Trabalhadores com o 9º ano de escolaridade ou menos

%

Trabalhadores com o Ensino superior

%

Utentes sem médico de família

%

Taxa quinquenal de mortalidade infantil

‰

Taxa de mortalidade precoce

‰

Óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório

%

Óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório

%

Óbitos devido a Tumores

%

Taxa de incidência de casos notificados de doenças de declaração obrigatória

‰

Taxa de variação dos casos notificados de VIH/Sida

%

Taxa de variação dos casos notificados de Tuberculose

%
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Domínio

Tema
Dinâmicas de
mercado

Habitação social
Habitação

Condições
habitacionais

Criminalidade
Segurança
Segurança
rodoviária
Crianças e jovens
em risco

Idosos
Grupos
sociais
vulneráveis

Imigrantes
Pessoas com
deficiência
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Indicadores

Unidade
2

Custo médio de aquisição

€/m

Custo médio de arrendamento

€/m

2

Fogos de habitação social

nº

Fogos de habitação social municipal

nº

Valor médio anual das rendas de habitação social

€

Valor médio anual das rendas de habitação social municipal

€

População residente em habitação social municipal

%

População idosa residente em habitação social municipal

%

Alojamentos familiares sem infraestruturas básicas

%

Alojamentos familiares com sistema de aquecimento

%

Edifícios muito degradados

%

Edifícios acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada

%

Taxa de criminalidade

‰

Participações de violência doméstica

nº

Participações de violência doméstica sobre as mulheres

%

Taxa de variação dos acidentes de viação com vítimas

%

Peões mortos ou feridos gravemente em atropelamentos

nº

Mortos em acidentes de viação

nº

Crianças e jovens acompanhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ’s)

nº

Crianças e jovens acompanhados pelas CPCJ's por tipo de medida aplicada

%

População idosa com 85 e mais anos

%

População idosa com 85 e mais anos por sexo

%

Idosos residentes em habitação social municipal que vivem sós

nº

Óbitos de idosos por principal causa de morte

%

Óbitos de idosos por principal causa de morte por sexo

%

População residente estrangeira

%

População estrangeira que recebe RSI

%

População residente por tipo de dificuldade
População com pelo menos uma dificuldade que reside em edifícios com três ou mais
alojamentos sem entrada acessível a indivíduos com mobilidade condicionada

%

Utentes em tratamento nos Centros de Respostas Integradas (CRI)

nº

Utentes em primeiras consultas nos Centros de Respostas Integradas

nº

Pessoas Sem-Abrigo

nº

%
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