
 

 

 

 

 

 

Pessoas e Atividades 

Movimentos Pendulares no Porto 

Relatório de Caraterização e Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abril 2018 



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 1  

Índice 

1.  Introdução ............................................................................................................................. 5 

2.  Notas metodológicas ............................................................................................................. 6 

3.  Mobilidade no Grande Porto ................................................................................................ 9 

3.1  Evolução global ............................................................................................................. 9 

3.2  Movimentos casa/trabalho ......................................................................................... 13 

3.3  Movimentos casa/local de estudo .............................................................................. 21 

4.  Mobilidade da população residente no Porto .................................................................... 26 

4.1  Evolução global ........................................................................................................... 26 

4.2  Movimentos casa/trabalho ......................................................................................... 29 

4.3  Movimentos casa/local de estudo .............................................................................. 32 

5.  Movimentos com destino ao Porto ..................................................................................... 34 

5.1  Evolução global ........................................................................................................... 34 

5.2  Repartição por meio de transporte ............................................................................. 35 

5.3  Tempos de percurso .................................................................................................... 37 

6.  Síntese Conclusiva ............................................................................................................... 39 

7.  Anexos ................................................................................................................................. 41 

ANEXO 1 – Indicadores concelhios .......................................................................................... 42 

ANEXO 2 – Indicadores à freguesia ......................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 2  

 

Índice Figuras 

Figura 1 – Áreas de residência na envolvente ao Porto 9 

Figura 2 – Emprego e deslocações casa-trabalho, 2011 13 

Figura 3 – Variação do emprego e da população residente empregada 15 

Figura 4 – Densidade do emprego, 2011 17 

Figura 5 – Movimentos casa-trabalho intra-concelhios, 2011 18 

Figura 6 – Evolução das deslocações casa-trabalho, por tipologia 18 

Figura 7 – Trabalhadores da saúde e ação social que exercem atividade no Porto, 2011 (%)* 19 

Figura 8 – Emprego nas indústrias transformadoras, 2011 20 

Figura 9 – Variação do número de estudantes, 2001/2011 22 

Figura 10 – Tipologia das deslocações casa-escola 24 

Figura 11 – Variação da população residente estudante por modo de transporte, 2001/2011 25 

Figura 12 – Movimentos pendulares para o exterior do concelho, 2011 27 

Figura 13 – Movimentos pendulares de automóvel, 2011 28 

Figura 14 – Movimentos pendulares de metro, 2011 28 

Figura 15 – Movimentos pendulares a pé, 2011 29 

Figura 16 – Movimentos pendulares de autocarro, 2011 29 

Figura 17 – População residente empregada com o ensino superior completo, 2011 30 

Figura 18 – População residente empregada nas atividades de saúde humana e apoio social, 2011 30 

Figura 19 – População residente empregada nas indústrias transformadoras, 2011 31 

Figura 20 – População residente empregada em alojamento, restauração e similares, 2011 32 

Figura 21 – População residente estudante que se desloca de automóvel, 2011 33 

Figura 22 – População residente estudante que se desloca a pé, 2011 33 

Figura 23 – Trabalhadores e estudantes que utilizam um segundo meio de transporte, 2011 (%) 36 

Figura 24 – Movimentos pendulares com tempos de percurso superiores a 60 minutos (%) 38 

Figura 25 – Movimentos pendulares com tempos de percurso iguais ou inferiores a 30 minutos (%) 38 

 

  



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 3  

 

Índice Gráficos 

Gráfico 1 - Tipologia das deslocações casa-trabalho e casa-escola, Grande Porto 10 

Gráfico 2 - Deslocações casa-trabalho e casa-escola segundo o modo de transporte, Grande Porto 11 

Gráfico 3 - Relação emprego/população residente em concelhos de Grande Porto e Grande Lisboa, 2011

 14 

Gráfico 4 - Relação entre o emprego e a população residente empregada nos Concelhos do Grande Porto

 15 

Gráfico 5 – Proporção de movimentos intra-concelhios face ao total de movimentos no Grande Porto, por 

ramo de atividade, 2011: os três mais e os três menos 21 

Gráfico 6 – Variação dos estudantes no Grande Porto e da população residente estudante no Grande 

Porto, 2001/2011 22 

Gráfico 7 – Proporção dos estudantes provenientes de outros concelhos 23 

Gráfico 8 - Movimentos pendulares com origem no Porto, segundo o destino 26 

Gráfico 9 - Movimentos pendulares com origem no Porto, segundo o modo de transporte 26 

 

  



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 4  

 

Índice Quadros 

Quadro 1 - Áreas de residência e principais vias de ligação ao Porto 8 

Quadro 2 - Variação das deslocações casa-trabalho e casa-escola, segundo o meio de transporte, Grande 

Porto (2001/2011) 12 

Quadro 3 - Evolução do emprego e da população residente empregada nos concelhos do Grande Porto 16 

Quadro 4 - Evolução do emprego e da população residente estudante do Grande Porto, por meio de 

transporte 25 

Quadro 5 – Número de pessoas que estudam ou trabalham no Porto, por corredor, em 2011 34 

Quadro 6 - Distribuição por meio de transporte de trabalhadores e estudantes e utilizadores de um 

segundo meio de transporte, 2011 (%) 35 

Quadro 7 - Distribuição por tempo de percurso dos movimentos casa/trabalho e casa/local de estudo (só 

de ida), por área de residência (%) 37 

Quadro 8 – Vulnerabilidades e pontos fortes do Porto, relativamente aos movimentos pendulares 40 

 

  



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 5  

 

1. Introdução 

O presente relatório insere-se no projeto mais amplo de revisão do Plano Diretor Municipal do 

Porto e visa explorar os dados dos últimos recenseamentos da população, de modo a 

caraterizar a evolução das deslocações casa/trabalho e casa/local de estudo ao longo do 

último intervalo inter-censitário (2001 a 2011), no Porto e sua envolvente territorial. Constitui, 

deste modo, um contributo para uma melhor compreensão do funcionamento da cidade e sua 

aglomeração urbana. A maior parte deste conteúdo é extraída do relatório “Censos 2011 – 

Mobilidade Casa/Trabalho e Casa/Local de estudo”, elaborado em 2014 por uma equipa 

interna da CMP. 

A informação disponível sobre os movimentos pendulares permite o cruzamento de diferentes 

dimensões das dinâmicas urbanas, incluindo as alterações relativas às infraestruturas e 

serviços de transporte, a recomposição da base económica, a transformação espacial dos 

padrões residenciais (que muitas vezes reflete a evolução do mercado imobiliário) e as 

alterações quanto à oferta escolar, entre outros aspetos. No entanto, esta fonte não fornece 

dados que permitam identificar as localizações de destino a uma escala intra-urbana, nem 

estudar movimentos relacionados com outros motivos que não o trabalho ou o ensino.  

O relatório encontra-se organizado em três pontos, para além da introdução e das notas 

metodológicas. O terceiro ponto aborda os aspetos mais gerais relacionados com a evolução 

dos movimentos pendulares no Grande Porto, no período compreendido entre 2001 e 2011, 

centrando-se sobretudo nos modos de transporte utilizados, no tipo de deslocações efetuado e 

sua relação com a configuração espacial e económica da aglomeração. O território de análise 

corresponde aos nove concelhos que à data do último recenseamento formavam a sub-região 

(NUT III) do Grande Porto. Sempre que tal se justifique, é efetuado o confronto com a 

aglomeração de Lisboa.  

O quarto ponto centra-se na mobilidade da população residente no Grande Porto, cruzando os 

padrões de distribuição espacial com variáveis associadas à distribuição espacial da oferta de 

transporte coletivo e de equipamentos escolares, às atividades económicas e qualificações da 

população empregada, entre outras. Os movimentos intra-concelhios são analisados à escala 

das freguesias do Porto, tal como definidas aquando do recenseamento de 2011, ou seja, 

antes da última reforma administrativa. 

O quinto ponto foca os movimentos de entrada no Porto, abrangendo uma “bacia de emprego” 

da cidade estruturada em áreas de residência definidas em função das principais 

infraestruturas de acesso à cidade. Pretende-se, neste ponto, caraterizar os movimentos de 

entrada quanto à repartição modal, aos tempos de percurso e à distribuição pelas diferentes 

infraestruturas de acesso ao Porto.  
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Em anexo, encontra-se informação estatística complementar, com destaque para as matrizes 

de origem/destino relativas aos movimentos pendulares referidos ao longo do texto. Pretende-

se, deste modo, proporcionar um equilíbrio entre a clareza da apresentação e o detalhe 

necessário ao tratamento de um vasto conjunto de informação estatística.  

 

2. Notas metodológicas 

Os movimentos pendulares referidos ao longo do documento correspondem a deslocações 

diárias entre a residência e o local de trabalho ou de estudo, realizadas pela população 

residente que vivia no respetivo alojamento a maior parte do ano1.  

Os movimentos casa/trabalho e casa/escola são analisados do ponto de vista da localização 

das residências dos trabalhadores e estudantes, assim como dos respetivos locais de trabalho 

ou estudo. Nesse sentido, as referências à “população residente empregada” e à “população 

residente estudante” reportam-se às lógicas de localização residencial, sendo as expressões 

“emprego” e “estudantes” referentes à localização dos postos de trabalho e dos locais de 

estudo, respetivamente. 

No que concerne à população residente empregada, esta corresponde ao universo dos 

inquiridos com mais de 15 anos de idade e que na semana em que foram recenseados 

encontravam-se numa das seguintes situações: 

 Tinham trabalhado durante pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma 

remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em 

géneros. 

 Tinham um emprego e não estavam ao serviço, mas mantinham uma relação formal 

com o seu emprego. 

 Tinham uma empresa, mas não estavam formalmente ao trabalho por uma razão 

específica. 

Atendendo à situação dos indivíduos na semana de referência, foi considerada parte integrante 

da população empregada: 

 A população a exercer uma profissão, qualquer que seja a sua situação na profissão. 

 Os indivíduos a fazer formação profissional e que mantêm um vínculo com a entidade 

empregadora. 

 Os militares de carreira. 

 Os indivíduos a prestar serviço militar obrigatório (no que respeita aos dados de 2001). 

                                                      
1 Refira-se, no entanto, que devido ao modo como os inquéritos censitários se encontram estruturados, os 

dados relativos à distribuição dos movimentos casa/trabalho por atividade económica englobam um 
universo ligeiramente mais amplo, dados incluir os que não residem no alojamento a maior parte do 
ano. 
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Os trabalhadores familiares não remunerados foram considerados população empregada se 

trabalharam pelo menos 15 horas na semana de referência. 

As atividades económicas abordadas no documento referem-se à classe de atividade 

desenvolvida pela empresa, estabelecimento ou entidade análoga onde o indivíduo exerceu a 

profissão principal, na semana de referência. Para o efeito, foi utilizada a Classificação das 

Atividades Económicas em vigor à data do recenseamento de 2011 (CAE-Rev.3). 

A população empregada com o ensino superior considerada no estudo inclui:  

 Os indivíduos que concluíram uma licenciatura, um bacharelato, um mestrado ou um 

doutoramento. 

 Os indivíduos que frequentam, ou frequentaram mas não completaram, um mestrado 

ou um doutoramento. 

Quanto à população residente estudante, foram excluídos os alunos do pré-escolar (que não 

tinham sido abrangidos pelo inquérito de 2001) e os estudantes-trabalhadores, que são 

contabilizados exclusivamente nos movimentos casa/trabalho. 

O “meio de transporte” referido no relatório é o utilizado diariamente na maior parte do trajeto 

de casa para o trabalho ou para o local de estudo. Em determinadas fases do estudo, é 

utilizada a expressão “modo de transporte”, correspondente à agregação dos meios de 

transporte referidos nos inquéritos censitários. Esta agregação foi efetuada da seguinte forma: 

 Modo de transporte individual: corresponde às deslocações em automóvel particular ou 

em veículo de duas rodas (motociclo ou bicicleta). 

 Modo de transporte coletivo: corresponde às deslocações em autocarro, comboio, 

metro, elétrico, e transporte coletivo da empresa ou da escola. 

 Outros modos: correspondem essencialmente às deslocações a pé, podendo abranger 

outros meios de transporte de utilização muito residual (o barco, por exemplo). 

De modo a compreender tendências mais globais, em determinadas fases do estudo os 

movimentos são agregados do seguinte modo: 

 Movimentos intra-concelhios, ou seja, com origem e destino no mesmo município. 

 Movimentos “radiais”, ou seja, com origem no Porto e destino noutro concelho do 

Grande Porto (e vice-versa). 

 Movimentos “transversais”, ou seja, com origem e destino em outros concelhos do 

Grande Porto que não o Porto. 

 Movimentos com origem ou destino em concelhos exteriores ao Grande Porto. 

Tal como referido anteriormente, o âmbito territorial combina diferentes escalas. A escala 

intermunicipal é abordada para o conjunto de municípios que à data do último recenseamento 

integravam a NUT III do Grande Porto (Porto, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Póvoa de 

Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). À escala intra-urbana, são consideradas 

as quinze freguesias que à mesma data integravam o Porto, sendo que neste caso as análises 
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realizadas circunscrevem-se aos movimentos de origem, dado que a informação censitária não 

indica freguesias de destino.   

O relatório inclui ainda uma análise por “áreas de residência”, frequentemente com a 

configuração de corredores dado encontrarem-se estruturadas em função dos principais eixos 

de acesso ao Porto. Para o efeito, foram selecionados 31 concelhos contíguos e 

suficientemente representativos, sendo que na maioria destes municípios pelo menos 200 

residentes exercem uma profissão ou estudam no Porto. Ao todo, representam cerca de 95 % 

do total de pessoas que exercem uma profissão ou estudam no Porto e não residem nesta 

cidade. O território considerado abrange 4.311 Km2 e 2.607.751 milhões de residentes. Destes, 

108.177 trabalham no Porto e 39.643 estudam na mesma cidade, perfazendo um total de 

147.820 movimentos pendulares diários. Pretende-se, com esta análise, proporcionar uma 

leitura abrangente dos movimentos de entrada. 

A delimitação das áreas de residência foi realizada em função dos principais eixos viários que 

servem o Porto (Quadro 1). Na maioria dos casos, estes eixos são representados pelas 

principais autoestradas e vias rápidas (A1, A3, A4, A28, A32, A43/IC29…), ou estradas 

nacionais (N13, N14 e N15), assim como pelas linhas de metro e comboios urbanos. A 

delimitação destas áreas foi realizada à escala da freguesia, pelo que os seus contornos nem 

sempre coincidem com os dos municípios (Figura 1). 

Se, na maioria dos casos, estas áreas correspondem a “corredores” de extensão variável, 

noutras situações a presença de uma estrutura viária mais complexa, a par de uma elevada 

concentração de residentes que trabalham ou estudam no Porto, obrigou a uma maior 

desagregação dos territórios em causa. É o caso, por exemplo, das áreas de 

“Ermesinde/Águas Santas” e “Rio Tinto/Fânzeres”. 

 

Quadro 1 - Áreas de residência e principais vias de ligação ao Porto 

Área de residência Eixos rodoviários Eixos ferroviários 

Corredor litoral Norte IC28, N13 Metro (Linhas A, B e E) 

Maia/Trofa N13, N14 Metro (Linha C) 

Rio Tinto/Fânzeres N15 
Metro (Linha F), Comboio (Linha 

do Minho) 

Ermesinde/Águas Santas A3, A4 Comboio (Linha do Minho) 

Ave/Braga A3 
Comboio (Linha do Minho, 

Ramais de Braga e Guimarães) 

Sousa/Tâmega A4, A41 Comboio (Linha do Douro) 

Gondomar/Valbom A43 (IC29)  

Gaia Nascente/S. J. Madeira A32  

Corredor central de Gaia/A1 A1, IC2 Metro (Linha B) 

Corredor litoral Sul A29 Comboio (Linha do Norte) 
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Figura 1 – Áreas de residência na envolvente ao Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mobilidade no Grande Porto 

3.1 Evolução global 

 

Tipologia dos movimentos 

Na década compreendida entre 2001 e 2011, o número de movimentos pendulares 

casa/trabalho e casa/local de estudo entre os concelhos do Grande Porto diminuiu, tendo 

passado de 735.387 para 661.879. As interações entre estes concelhos e a sua envolvente 

externa registaram, pelo contrário, um incremento de 109.362 para 116.000 movimentos. No 

entanto, esta evolução reflete tendências diversificadas do ponto de vista do tipo de 

movimento, do respetivo motivo e do meio de transporte utilizado. 

No que respeita à tipologia das interações, verifica-se que os movimentos intra-concelhios 

registaram um recuo na década passada, apesar de permanecerem maioritários (diminuíram 
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de 61,4% para 56,7%). Pelo contrário, os movimentos intermunicipais aumentaram a sua 

representatividade em termos relativos. Registou-se, no entanto, uma diminuição do número de 

deslocações que têm origem ou destino no Porto, uma tendência associada à descentralização 

da população residente, do emprego e da oferta de ensino observada na década passada 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Tipologia das deslocações casa-trabalho e casa-escola, Grande Porto 

 

Fonte: INE 

 

Esta descentralização foi, em grande medida, responsável pelo elevado dinamismo dos 

movimentos entre concelhos vizinhos do Porto (“transversais”), ou entre estes e os municípios 

que envolvem o Grande Porto. Em dez anos, o seu número cresceu em quase 20.000, 

representando já mais de um quinto do total das deslocações em 2011. 

Os dados censitários revelam ainda tendências diferentes quanto à repartição dos movimentos 

por motivo, tendo-se verificado um decréscimo dos movimentos relacionados com o trabalho e 

um incremento das deslocações realizadas por estudantes.  

A diminuição do número de fluxos relacionados com o trabalho (86.452) foi, no entanto, mais 

intensa do que o incremento do número de estudantes (16.166), refletindo a tendência para 

uma forte diminuição do volume de emprego, a par de uma melhoria dos índices de 

escolarização. Refira-se, no entanto, que em 2011 as deslocações relacionadas com o trabalho 

representavam ainda quase 70% do total (74%, em 2001). 

O Gráfico 1 permite ainda constatar que o predomínio das deslocações intra-concelhias é mais 

acentuado entre os estudantes. Com efeito, o número de movimentos internos aos municípios 

realizados por estudantes aumentou na década passada, embora a um ritmo inferior ao 

observado para o conjunto dos movimentos casa-escola. 
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Modos e meios de transporte 

 

A repartição dos movimentos pendulares por meio de transporte alterou-se, devido a 

modificações observadas simultaneamente do lado da procura e do lado da oferta.  

No que respeita à procura, deverão ser referidas as mudanças de residência dos trabalhadores 

e estudantes, as variações quanto à distribuição espacial do emprego, o encerramento e a 

construção de novos estabelecimentos de ensino. Por outro lado, a taxa de motorização não 

cessou de aumentar na década passada.  

No âmbito da oferta, verificaram-se transformações importantes quanto à disponibilidade de 

infraestruturas e serviços de transporte. Com efeito, em 2001 o Metro do Porto não se 

encontrava ao serviço, a rede da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) não 

tinha sido reestruturada e o sistema de integração bilhética intermodal “Andante” não estava 

ainda operacional. Desde então, a dotação de infraestruturas rodoviárias melhorou 

consideravelmente. 

Tendo-se verificado todas estas transformações, frequentemente de efeitos contraditórios, o 

dado que ressalta é que o número de movimentos realizados em automóvel individual 

aumentou na década passada, em detrimento do transporte coletivo e dos “outros modos”, 

onde se incluem essencialmente as deslocações a pé (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Deslocações casa-trabalho e casa-escola segundo o modo de transporte, Grande Porto 

 

Fonte: INE 

 

Conclui-se, deste modo, que a evolução dos movimentos pendulares foi favorável ao 

transporte individual, apesar das melhorias introduzidas na oferta de transporte coletivo. 
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O incremento da utilização do transporte individual foi no entanto desigual quando confrontado 

com o tipo de fluxos em causa. O recurso a este meio aumentou de forma mais evidente no 

caso dos movimentos internos aos municípios (muitas vezes substituindo deslocações a pé) e 

entre os concelhos vizinhos do Porto. Em contrapartida os movimentos “radiais” (ou seja, entre 

o Porto e os restantes concelhos do Grande Porto) registaram uma menor transferência de 

passageiros para o modo individual. 

O impacto da introdução do metro contribui para uma melhor compreensão desta evolução. 

Mais de metade dos movimentos pendulares associados a este meio de transporte é do tipo 

“radial”, em virtude da estrutura da sua rede centrada na “Baixa” (estação da Trindade).  

No entanto, tudo indica que os ganhos associados ao metro tiveram origem essencialmente em 

transferências provenientes do autocarro. Aos 18.559 movimentos pendulares “radiais” 

efetuados por metro em 2011 correspondeu uma quebra de 20.667 fluxos realizados em 

autocarro. Em contrapartida, assistiu-se no mesmo período a um incremento do recurso ao 

transporte individual equivalente a 3.249 movimentos com origem ou destino no Porto (Quadro 

2).  

 

Quadro 2 - Variação das deslocações casa-trabalho e casa-escola, segundo o meio de transporte, 

Grande Porto (2001/2011) 

Tipos de fluxos 
Transporte 
Individual 

Outros 
Modos 

Autocarro Metro Comboio 
Transp. 

Empresa / 
Escola 

Total 

Intra-concelhios 29.458 -67.358 -44.848 11.229 -760 -5.488 -77.767

Radiais 1.356 -756 -20.842 18.503 -3.725 -1.375 -6.839

Transversais 15.398 -1.292 -5.030 4.599 -940 -2.093 10.642

Porto/fora do GP 987 -259 -1.442 708 3.070 -5.268 -2.204

Outros/fora do GP 15.063 -862 -2.218 381 1.259 -3.941 9.682

Total 61.439 -70.544 -74.380 35.420 -1.096 -18.165 -67.326
Fonte: INE 

 

No caso das deslocações “transversais” (ou seja, entre concelhos vizinhos do Porto), 

relativamente às quais o metro encontra maiores dificuldades de ajustamento face à procura, o 

autocarro não registou um desempenho muito melhor, tendo perdido 5.030 fluxos no período 

considerado. Em contrapartida, o transporte individual registou um acréscimo de 15.398 

deslocações, surgindo como o meio de transporte que melhor se ajusta à diversidade de 

movimentos entre concelhos vizinhos do Porto. Se, em 2001, cerca de 70% dos movimentos 

“transversais” eram efetuados em transporte individual, decorridos dez anos essa proporção 

subia para quase 80%. 

Verifica-se, em suma, que a introdução do metro teve um impacto negativo sobretudo no 

autocarro e, em menor escala, nas deslocações a pé. O automóvel particular registou, pelo 

contrário, ganhos significativos relativamente a todo o tipo de movimentos. 
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3.2 Movimentos casa/trabalho 

 

O policentrismo do Grande Porto 

A presença de polos de emprego de dimensão apreciável em vários concelhos do Grande 

Porto, num contexto de forte dispersão residencial da população empregada, gerou uma 

crescente diversidade das deslocações intermunicipais ao longo da década passada. Como 

consequência desta evolução, o Grande Porto apresenta um padrão de movimentos 

pendulares casa/trabalho particularmente complexo (Figura 2), frequentemente mais 

policêntrico do que o observado noutras aglomerações urbanas de dimensão comparável, ou 

mesmo superior.  

 

Figura 2 – Emprego e deslocações casa-trabalho, 2011 
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Uma breve comparação entre os movimentos pendulares registados em 2011 no Grande Porto 

e na Região de Lisboa (compreendendo a Grande Lisboa e a Península de Setúbal), permite 

concluir que se mantêm, em traços gerais, as diferenças entre as duas principais aglomerações 

portuguesas observadas nos decénios anteriores.  

A Região de Lisboa é claramente menos policêntrica do que o Grande Porto, em virtude da 

elevada concentração na capital de serviços públicos e privados, assim como de importantes 

infraestruturas logísticas. O número de postos de trabalho concentrados em Lisboa ascende a 

91,5 por cada 100 residentes na cidade, quando no Porto essa relação desce para 72,8 por 

cada 100 residentes. Com exceção de Oeiras, os municípios vizinhos de Lisboa continuam a 

evidenciar uma acentuada especialização na função residencial, situação que não se verifica 

em vários concelhos do Grande Porto, com destaque para a Maia e para Matosinhos (Gráfico 

3). Ou seja, o Grande Porto permanece mais policêntrico do que a Região de Lisboa. 

 

Gráfico 3 - Relação emprego/população residente em concelhos de Grande Porto e Grande Lisboa, 

2011 

 

Fonte: INE 

 

O Grande Porto foi particularmente atingido pela crise económica dos últimos anos, tendo o 

volume de emprego dos nove concelhos descido de quase 600.000 postos de trabalho, em 

2001, para pouco mais de 510.000, em 2011. No entanto, os vários concelhos sentiram este 

problema de forma diferenciada. Apesar de continuar a concentrar o maior volume de emprego 

na aglomeração (quase 173.000 postos de trabalho em 2011), o Porto registou uma quebra 

particularmente acentuada de -17,8 %. A maioria dos restantes concelhos do Grande Porto, 

nomeadamente a Maia e Matosinhos, registaram uma evolução menos desfavorável (Figura 3).
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Figura 3 – Variação do emprego e da população residente empregada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, como a perda de população residente empregada (-25 %) foi no Porto superior à 

quebra do emprego, assistiu-se ao reforço da relação emprego/população residente 

empregada de 1,9 para 2,2 (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Relação entre o emprego e a população residente empregada nos Concelhos do Grande 

Porto 

 

Fonte: INE 
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Quanto aos restantes concelhos, verifica-se que Gondomar, Valongo e Vila Nova de Gaia 

reforçaram o perfil residencial que já os caraterizava em 2001, dado que a relação entre o 

volume de emprego e o da população residente empregada tornou-se ainda mais 

desequilibrada em favor da segunda. Espinho, Póvoa de Varzim e Vila do Conde apresentam 

um maior equilíbrio entre o emprego e a população residente empregada, situação que se 

manteve ao longo da década. Refira-se, no entanto, que as interações entre estes três 

concelhos e os restantes municípios do Grande Porto permanecem relativamente pouco 

significativas (apenas 3% do total). 

A perda de postos de trabalho foi menos intensa na Maia e em Matosinhos (Quadro 3), 

concelhos que concentram um volume de emprego apreciável (quase 125.000 postos de 

trabalho, em conjunto). Estes concelhos registaram ao longo da década variações negativas 

inferiores às do Grande Porto (-5,6% e -4,1%, respetivamente), facto que lhes permitiu manter 

uma densidade do emprego (medida pelo número de postos de trabalho por Km2) 

relativamente elevada (Figura 4). 

 

Quadro 3 - Evolução do emprego e da população residente empregada nos concelhos do Grande 

Porto 

Emprego 
População residente 

empregada 

Concelho 2001 2011 2001 2011 

Espinho 13.006 9.945 15.161 11.185 

Gondomar 43.827 35.421 76.684 65.381 

Maia 60.667 58.170 59.709 57.574 

Matosinhos 70.595 66.671 77.006 70.485 

Porto 210.160 172.856 110.402 82.486 

Póvoa de Varzim 26.941 22.891 28.737 23.865 

Valongo 29.073 23.117 40.940 37.484 

Vila do Conde 31.984 28.460 34.066 30.348 

Vila Nova de Gaia 110.956 93.226 136.940 117.625 

Grande Porto 597.209 510.757 579.645 496.433 

Fonte: INE 

 

Verifica-se, deste modo, que a geografia das funções residencial e de trabalho divergiu ao 

longo da década. Os concelhos fortemente especializados na função residencial ou de 

emprego reforçaram o respetivo perfil, tendo os restantes preservado a posição de 

relativo equilíbrio que detinham anteriormente. 
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Figura 4 – Densidade do emprego, 2011 

 

 

Tipologia dos movimentos casa/trabalho 

A evolução territorialmente contrastada da localização do emprego e da população residente 

empregada sugere um crescente afastamento entre os locais de residência e de trabalho. Com 

efeito, a proporção de movimentos intra-concelhios diminuiu ao longo da década em todos os 

municípios, tendo passado de 57% do total, em 2001, para cerca de 50% em 2011.  

A Figura 5, relativa à proporção das deslocações intra-concelhias face ao total das deslocações 

com origem e/ou destino em cada concelho, indica que os municípios mais “abertos” em termos 

relativos, são por vezes os mais especializados. É o caso do Porto, enquanto polo de emprego 

para onde convergem trabalhadores provenientes de todos os outros municípios e, no outro 

extremo, de Valongo, cuja população residente empregada se desloca, numa proporção 

elevada, para os concelhos vizinhos.  

Entre os concelhos que apresentam um maior equilíbrio entre emprego e a população 

residente empregada, os mais próximos do núcleo central metropolitano (Maia e Matosinhos) 

apresentam-se naturalmente mais “abertos” do que os concelhos geograficamente mais 

afastados. Verifica-se, ainda, uma diferença considerável entre Espinho (onde muitos 

residentes trabalham noutros municípios) e Vila Nova de Gaia, onde uma parcela considerável 

do emprego local é executada por residentes no próprio município.  
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Figura 5 – Movimentos casa-trabalho intra-concelhios, 2011 

 

 

Devido à redução do volume de emprego e da população residente no Porto, a capacidade de 

geração de movimentos “radiais” (com origem ou destino nesta cidade) diminuiu. Em 

compensação, aumentou consideravelmente o número de movimentos “transversais”, ou seja, 

entre os concelhos vizinhos do Porto (Figura 6). 

 

Figura 6 – Evolução das deslocações casa-trabalho, por tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Refere-se às deslocações da totalidade dos concelhos do Grande Porto, incluindo o Porto. 

Fonte: INE 
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Esta evolução traduz a crescente diversidade dos movimentos casa/trabalho num território que, 

como vimos, apresenta um padrão de deslocações pendulares consideravelmente mais 

policêntrico do que o observado na aglomeração de Lisboa.  

 

Movimentos por tipo de atividade económica 

A orientação territorial dos movimentos casa/trabalho relaciona-se, em grande medida, com as 

caraterísticas do tecido económico de cada concelho. A este respeito, devem ser distinguidos 

quatro grupos de atividades, correspondentes a outros tantos padrões de mobilidade. Um 

primeiro grupo inclui atividades tradicionalmente concentradas nas principais cidades, 

seja porque envolvem recursos humanos mais qualificados, seja porque são exercidas em 

equipamentos de grande dimensão. É o caso do setor financeiro, da consultoria, dos serviços 

de informação e comunicação ou da investigação e desenvolvimento, mas também da saúde e 

ação social. Devido à elevada concentração no Porto, estes serviços geram um grande número 

de movimentos pendulares “radiais”. Pelo facto de envolverem, em geral, mão-de-obra mais 

qualificada (logo, menos abundante), as deslocações geradas envolvem, frequentemente, 

distâncias superiores à média.  

A saúde e o apoio social contam-se entre as atividades mais centralizadas no Porto. Esta 

realidade é ilustrada pela Figura 7, que indica a proporção dos que trabalham no Porto face ao 

total dos profissionais de saúde e ação social residentes em cada concelho. No caso de 

Gondomar, por exemplo, mais de 55 % dos trabalhadores do setor deslocam-se ao Porto a fim 

de trabalhar, uma proporção que mantém-se acima dos 30 % em todos os concelhos 

geograficamente mais próximos da cidade central.  

Figura 7 – Trabalhadores da saúde e ação social que exercem atividade no Porto, 2011 (%)* 
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Um segundo conjunto de atividades privilegia, pelo contrário, localizações mais afastadas 

dos principais centros, seja pela sua associação a grandes infraestruturas portuárias ou 

aeroportuárias, seja por exigências ambientais, seja ainda porque envolvem um elevado 

consumo de solo. Os exemplos mais representativos são a construção, que em Portugal surgiu 

no período em análise muito associada a grandes obras públicas ou à produção de 

alojamentos na periferia das principais cidades, mas também os transportes, a armazenagem e 

as indústrias transformadoras (Figura 8). Tais atividades geram movimentos pendulares que, 

na sua maioria, não têm o Porto como origem ou destino. Os padrões de mobilidade gerados 

evidenciam uma forte presença de movimentos “transversais” ou de movimentos entre o 

Grande Porto e a sua envolvente externa.  

 

Figura 8 – Emprego nas indústrias transformadoras, 2011 

 

 

Um terceiro conjunto de atividades reúne o alojamento e restauração, assim como serviços que 

apresentam em comum a elevada disseminação geográfica. É o caso de diversos serviços 

às famílias ou às empresas, nomeadamente o serviço doméstico, a limpeza, a manutenção e 

as reparações, mas também do imobiliário. Pelo facto de apresentarem um elevado grau de 

disseminação e por envolverem, em diversos casos, uma mão-de-obra menos qualificada 

(logo, tendencialmente mais abundante) estas atividades recrutam, frequentemente, pessoas 

que residem nas proximidades do local de trabalho, gerando uma elevada proporção de 

movimentos intra-concelhios (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Proporção de movimentos intra-concelhios face ao total de movimentos no Grande 

Porto, por ramo de atividade, 2011: os três mais e os três menos 

 

Fonte: INE 

 

Finalmente a educação, o comércio e as atividades artísticas, desportivas e recreativas, 

combinam um grau de dispersão territorial apreciável e qualificações diversificadas, pelo que o 

padrão de deslocações gerado é variado, aproximando-se do observado para a totalidade dos 

movimentos casa/trabalho.  

 

3.3 Movimentos casa/local de estudo 

 

Principais polos de ensino 

Em 2011, residiam no Grande Porto 210.000 estudantes, mais 12.000 do que em 2001. No 

entanto, o ritmo de crescimento da população residente estudante foi inferior ao da oferta de 

ensino. Com efeito, em 2011, mais de 223.000 pessoas estudavam nos nove concelhos do 

Grande Porto, um incremento de 16.000 face a 2001.  

A evolução observada no Grande Porto ocorreu num contexto de descentralização da função 

escolar, na medida em que os concelhos vizinhos do Porto registaram um forte aumento quer 

da oferta escolar, quer do número de estudantes residentes, contrastando neste último aspeto 

com o declínio observado no Porto (Gráfico 6).  

Em alguns concelhos, o incremento da oferta escolar foi particularmente acentuado, sendo de 

destacar o caso da Maia, onde a taxa de crescimento no passado decénio aproximou-se dos 

0 10 20 30 40 50 60 70

Atividades de informação e
comunicação

Transportes e armazenagem

Eletricidade, gás e água

Imobiliário

Alojamento e restauração

Pessoal doméstico

(%)



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 22  

25 % (Figura 9). Em Valongo e Gondomar, concelhos com uma forte especialização na função 

residencial, o incremento da oferta escolar foi igualmente significativo. 

 

Gráfico 6 – Variação dos estudantes no Grande Porto e da população residente estudante no 

Grande Porto, 2001/2011 

 

Fonte: INE 

 

Figura 9 – Variação do número de estudantes, 2001/2011 
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no Porto é proveniente dos concelhos vizinhos, facto que em termos absolutos traduz-se numa 

variação positiva superior a 5.000 alunos.  

 

Gráfico 7 – Proporção dos estudantes provenientes de outros concelhos 

 

Fonte: INE 

 

Esta evolução deve-se, em grande medida, à elevada concentração de instituições de ensino 

superior no Porto, que exercem uma atratividade relevante sobre o resto do país. No que 

respeita aos restantes concelhos, verifica-se uma tendência quase generalizada para o 

incremento da proporção de estudantes provenientes de outros municípios (Valongo constitui 

uma exceção, a este respeito), situação que remete para a tipologia dos movimentos casa/local 

de estudo. 

 

Tipologia dos movimentos 

Tal como referido acima, o número de movimentos casa/local de estudo registou um 

incremento na década passada, contrariando a tendência de declínio observada no caso do 

trabalho. Para além desta divergência quanto ao número global de movimentos, verificam-se 

tendências igualmente contrastantes relativamente à origem e destino destes movimentos.  

Comparativamente ao observado para os movimentos casa/trabalho, a proporção de 

movimentos casa/local de estudo efetuados dentro do mesmo concelho é muito elevada, 

ascendendo a 74% do total. A componente “radial” destes movimentos (ou seja, de e para o 

Porto) acompanhou a tendência de crescimento generalizado (Figura 10). Este incremento foi, 

no entanto, inferior ao acréscimo do número de movimentos entre concelhos vizinhos do Porto 

e, principalmente, entre o Grande Porto e a sua envolvente externa. 
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Figura 10 – Tipologia das deslocações casa-escola 

 

(1) Refere-se às deslocações da totalidade dos concelhos do Grande Porto, incluindo o Porto. 

Fonte: INE 

 

 

Repartição por modos e meios de transporte 

Os estudantes tendem, naturalmente, a recorrer com maior frequência ao transporte coletivo, 

quando em comparação com a população empregada. Em 2011, cerca de 32% utilizavam este 

modo de transporte. O uso do transporte coletivo entre os estudantes registou, no entanto, um 

recuo considerável entre 2001 e 2011, principalmente entre os que residem em concelhos 

servidos por uma oferta mais ampla (Porto e Matosinhos). Cresceu, no entanto, em Valongo, 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde, situação que nos dois últimos casos poderá estar associada 

à introdução do Metro (Figura 11). 

Por outro lado, a elevada proporção de movimentos intra-concelhios entre os estudantes mais 

jovens permite uma maior frequência das deslocações “em outros modos” (ou seja, a pé), que 

em 2011 representavam cerca de 24 % do total dos movimentos. Verificou-se, no entanto, uma 

regressão face aos quase 35 % registados em 2001. 

O incremento do uso do transporte individual (de 30,5 % para 44,6 % do total de movimentos 

casa-escola, no período considerado) surge, deste modo, associado ao recuo simultâneo das 

deslocações a pé e em transporte coletivo. Embora significativo em todos os concelhos, este 

acréscimo foi menos saliente no caso do Porto, situação que se explica pelo declínio 

demográfico da cidade.  
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Figura 11 – Variação da população residente estudante por modo de transporte, 2001/2011 

 

Fonte: INE 

 

A repartição por meios de transporte (Quadro 4) evidencia o incremento generalizado das 

deslocações em automóvel, naturalmente que mais significativas na componente “como 

passageiro” devido ao facto de se tratar de uma população estudante. A entrada em 

funcionamento do Metro compensou apenas parcialmente o recuo do comboio e, sobretudo, do 

autocarro.  

 

Quadro 4 - Evolução do emprego e da população residente estudante do Grande Porto, por meio 

de transporte 

Meio de transporte 2001 2011 

A pé 72.372 52.396

Automóvel – como condutor 11.602 15.884

Automóvel – como passageiro 45.224 77.718

Autocarro 56.842 41.997

Metro  0 12.105

Comboio 4.266 3.587

Transporte escolar 5.413 4.774

Outro meio 1.609 1.075

TOTAL 197.328 209.536

Fonte: INE 
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4. Mobilidade da população residente no Porto 

4.1 Evolução global 

Apesar da crescente presença de movimentos intermunicipais, os residentes no Porto 

continuam a deslocar-se, na sua grande maioria (quase 80%) no interior do concelho a fim de 

trabalhar ou estudar, facto que se explica pela ainda elevada concentração de atividades 

económicas e de equipamentos de ensino (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 - Movimentos pendulares com origem no Porto, segundo o destino 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

A quebra da população residente no Porto refletiu-se, naturalmente, na diminuição do número 

de movimentos com origem nesta cidade (Gráfico 9). No entanto, a redução do número de 

movimentos em transporte individual foi menos intensa do que a observada relativamente aos 

outros modos. 

 

Gráfico 9 - Movimentos pendulares com origem no Porto, segundo o modo de transporte 

 

Fonte: INE 
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Verifica-se, deste modo, que à semelhança do ocorrido no conjunto do Grande Porto, também 

entre os residentes no Porto o transporte individual tem vindo a ganhar terreno, em termos 

relativos. Em 2011, mais de metade da população empregada residente no Porto deslocava-se 

de automóvel a fim de trabalhar ou estudar. 

 

Contiguidade das interações com os concelhos vizinhos 

Os residentes nas freguesias ocidentais e do Norte revelam uma tendência mais pronunciada 

para se deslocarem a outros concelhos, contrastando com o observado nas freguesias 

centrais. Os dados indicam, por outro lado, alguma atratividade relacionada com a proximidade 

geográfica. Com efeito, a proporção de residentes em Campanhã que trabalham ou estudam 

no vizinho concelho de Gondomar é superior à média. Do mesmo modo, os residentes em 

Massarelos e no Centro Histórico deslocam-se para Vila Nova de Gaia numa proporção 

superior à dos restantes e Matosinhos exerce uma atratividade importante sobre os que 

residem em Ramalde e em Aldoar (Figura 12).  

 

Figura 12 – Movimentos pendulares para o exterior do concelho, 2011 

 

 

Repartição por meio de transporte 

Os dados indicam ainda que a distribuição dos movimentos por meio de transporte é 

social e espacialmente segmentada. Com efeito, o recurso ao automóvel individual é mais 

intenso nas freguesias ocidentais, em particular em Nevogilde e na Foz do Douro (Figura 13), 

situação que se relaciona, pelo menos parcialmente, com os indicadores sócio-económicos 

registados nesta zona da cidade (claramente superiores à média), a par da menor oferta de 

transporte coletivo (nomeadamente do metro).  
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Figura 13 – Movimentos pendulares de automóvel, 2011 

 

 

Apesar da regressão observada ao longo de dez anos, os residentes no Porto continuam a 

recorrer ao transporte coletivo numa proporção superior à média dos residentes no Grande 

Porto (27% contra 23%, em 2011), para o que contribui a maior quantidade e diversidade da 

oferta dos diversos meios de transporte.  

O metro é, naturalmente, mais utilizado nas freguesias atravessadas pela rede, particularmente 

em Santo Ildefonso, onde confluem todas as linhas (Figura 14).  

 

Figura 14 – Movimentos pendulares de metro, 2011 

 

 

Do mesmo modo, os utilizadores do comboio concentram-se em maior número no Bonfim, em 

Campanhã e nas freguesias do Centro Histórico devido à localização das estações que servem 

a cidade. As deslocações a pé são mais frequentes entre os residentes nas freguesias centrais, 

situação que se explica pela elevada concentração de emprego e estabelecimentos de ensino 

nesta zona (Figura 15).  
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Figura 15 – Movimentos pendulares a pé, 2011 

 

 

O autocarro surge, aparentemente, como o meio de transporte utilizado como último recurso, 

uma vez que a sua incidência é mais elevada nas freguesias que não são servidas pelo metro, 

ou onde a situação sócio-económica da população residente é mais desfavorável (Figura 16).  

 

Figura 16 – Movimentos pendulares de autocarro, 2011 

 

Os restantes meios de transporte como o motociclo, a bicicleta, ou o transporte escolar e de 

empresa, para além de evidenciarem índices de utilização muito baixos, não apresentam um 

padrão de utilização específico do ponto de vista territorial. 

4.2 Movimentos casa/trabalho 

 

Atividades fortemente centralizadas 

À semelhança do observado no conjunto do Grande Porto, também entre as freguesias do 

Porto é possível distinguir padrões de mobilidade diferenciados em função do tipo de atividade 
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económica envolvida. Os residentes no Porto que trabalham no grupo de atividades fortemente 

concentradas nesta cidade, que integra o setor financeiro, as atividades de informação e 

comunicação, a consultoria, a investigação, a saúde e a ação social, tendem a residir nas 

freguesias ocidentais da cidade, em detrimento de Campanhã e do Centro Histórico. Tratando-

se de atividades geralmente exigentes quanto aos níveis de habilitações dos seus 

trabalhadores, estes tendem a residir em zonas de maior concentração de população com o 

ensino superior completo (Figura 17). 

 

Figura 17 – População residente empregada com o ensino superior completo, 2011 

 

 

Apesar das semelhanças quanto aos índices de qualificação e concentração no Porto, estas 

atividades apresentam diferenças relevantes entre si, seja no que respeita à freguesia de 

origem e destino, seja quanto ao meio de transporte utilizado. 

Nas freguesias mais ocidentais (Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Nevogilde e Ramalde) é maior 

a proporção dos que se dedicam ao setor financeiro e seguros, sendo muito significativa a 

presença de residentes que se desloca para o trabalho em automóvel particular (Figura 18).  

 

Figura 18 – População residente empregada nas atividades de saúde humana e apoio social, 2011 
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Em Cedofeita, Massarelos e Paranhos, onde é maior a proporção dos residentes que 

trabalham nas atividades de informação e comunicação, investigação e desenvolvimento e, 

sobretudo, na saúde e ação social, são também muitos os que trabalham na própria freguesia 

de residência e se deslocam a pé, de autocarro ou de metro, situação que se explica pela 

elevada concentração de emprego nestas freguesias, assim como pela densa oferta de 

transporte coletivo. 

 

Atividades que geram elevados movimentos de saída 

O segundo conjunto de atividades, que abrange a indústria, a construção, os transportes e a 

armazenagem, localiza-se preferencialmente fora do Porto. Como o perfil residencial dos 

trabalhadores destes setores é igualmente disperso, um grande número de movimentos 

pendulares é do tipo “periferia-periferia”.  

Entre os residentes no Porto, Campanhã concentra uma proporção mais elevada dos que 

trabalham nestas atividades, embora este indicador seja igualmente significativo em algumas 

freguesias do centro histórico, assim como em Aldoar e Nevogilde. No caso das indústrias 

transformadoras, o cruzamento com as habilitações da população empregada que reside nas 

freguesias do Porto (mais elevadas na zona ocidental), sugere que apesar de trabalharem no 

mesmo ramo de atividade, os residentes em Campanhã e nas freguesias ocidentais 

desempenham funções bastante diferentes (Figura 19).  

 

Figura 19 – População residente empregada nas indústrias transformadoras, 2011 

 

 

Atividades que geram elevados movimentos de proximidade 

O terceiro conjunto de atividades, que integra serviços muito disseminados que empregam 

sobretudo trabalhadores que residem nas proximidades do local de trabalho, concentra-se 

frequentemente no centro da cidade. O alojamento e a restauração (Figura 20) constituem 

exemplos significativos a este respeito. O facto das freguesias centrais e de Campanhã 



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 32  

apresentarem dos mais baixos índices de escolarização do Porto é coerente com o perfil de 

qualificações exigido nestas atividades, em geral inferior à média.  

 

Figura 20 – População residente empregada em alojamento, restauração e similares, 2011 

 

 

O imobiliário gera igualmente uma elevada proporção de deslocações casa/trabalho de 

proximidade. Difere, no entanto, das restantes atividades com este perfil por apresentar uma 

maior concentração relativa na zona ocidental da cidade. O facto de esta atividade exigir 

índices de qualificações mais elevados poderá contribuir para explicar esta divergência quanto 

ao seu padrão de localização. 

 

Atividades espacialmente disseminadas  

Por último o comércio, a educação e as atividades culturais, recreativas e desportivas 

combinam um elevado grau de disseminação pelo território do Grande Porto e índices de 

qualificação relativamente elevados, razão porque surgem associados a padrões de mobilidade 

próximos dos da cidade no seu conjunto. Os residentes no Porto que trabalham nestas 

atividades apresentam uma maior concentração relativa nas freguesias centrais, ainda que em 

termos absolutos a sua presença em Paranhos e Ramalde seja igualmente significativa. 

4.3 Movimentos casa/local de estudo 

 

O principal elemento diferenciador dos movimentos pendulares associados à população 

residente estudante do Porto relaciona-se com a repartição por meio de transporte. Tal como 

referido acima, a frequência de utilização do transporte individual é menor entre os estudantes, 

quando em comparação com a população empregada. Verifica-se, no entanto, que essa 

proporção atinge valores elevados no caso das freguesias mais ocidentais, sobretudo na Foz 

do Douro e em Nevogilde (Figura 21). 
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Figura 21 – População residente estudante que se desloca de automóvel, 2011 

 

A Figura 22 indica que o metro é, naturalmente, mais utilizado entre os estudantes que residem 

nas freguesias melhor servidas por este meio (Bonfim, Cedofeita, Ramalde e, sobretudo, Santo 

Ildefonso). Contando-se entre os que menos recorrem ao transporte individual, os estudantes 

que residem nas freguesias centrais revelam, por outro lado, uma maior tendência para se 

deslocarem a pé, facto que se explica pela maior concentração de estabelecimentos de ensino 

nesta área.  

 

Figura 22 – População residente estudante que se desloca a pé, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção da Foz do Douro e de Nevogilde, onde o recurso ao transporte individual é 

particularmente intenso, o autocarro tem uma maior utilização nas freguesias onde a oferta de 

metro é mais limitada (ou mesmo nula), ou onde os indicadores sócio-económicos são 

inferiores à média. Campanhã, algumas freguesias do Centro Histórico e Lordelo do Ouro 

reúnem pelo menos parte destas condições. 
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5. Movimentos com destino ao Porto 

5.1 Evolução global 

 

A distribuição da população que estuda ou trabalha no Porto evidencia uma presença 

significativa de interações entre o Porto e territórios relativamente afastados como Braga e os 

Vales do Sousa e Tâmega, por exemplo. Diariamente, entram no Porto quase 148.000 

indivíduos a fim de estudar ou trabalhar, sendo que os estudantes representam sensivelmente 

27% do total (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Número de pessoas que estudam ou trabalham no Porto, por corredor, em 2011 

Área de residência Total Trabalhadores Estudantes 

Corredor litoral Norte 23.187 16.062 7.125 

Maia/Trofa 16.204 11.792 4.412 

Rio Tinto/Fânzeres 14.072 10.676 3.396 

Ermesinde/Águas Santas 15.011 11.514 3.497 

Vale do Ave e Braga 9.604 6.323 3.281 

Vales do Sousa e Tâmega 18.044 13.177 4.867 

Gondomar e Valbom 10.052 7.713 2.339 

Gaia Nascente/S. J. Madeira 10.378 7.546 2.832 

Corredor central de Gaia/A1 17.824 13.400 4.424 

Corredor litoral Sul 13.444 9.974 3.470 

Total 147.820 108.177 39.643 

Fonte: INE 

 

A repartição por áreas de residência permite constatar que mais de 82.000 estudantes e 

trabalhadores entram na cidade pelo norte. Destacam-se, entre estes, os que recorrem à A3 e 

às linhas do Douro e Minho (cerca de 43.000), que são provenientes sobretudo de Ermesinde, 

de Valongo e de territórios mais distantes como Braga e os vales do Ave, Sousa e Tâmega. O 

corredor litoral Norte, servido pelo metro e pela autoestrada A28, representa uma parcela 

igualmente significativa das entradas no Porto (mais de 23.000), sendo seguido a Norte pelo 

eixo Maia/Trofa. 
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Os 41.646 estudantes e trabalhadores provenientes do Sul distribuem-se por três eixos, sendo 

mais relevante o corredor central, servido principalmente pela A1 e pela linha D do Metro. O 

corredor litoral, estruturado em torno da linha do Norte e da A29, contribui com mais 13.000 

movimentos diários de entrada. Abrangendo territórios de menor densidade populacional, o 

corredor nascente é servido sobretudo pela A32, sendo menos representativo a sul, dado 

“enviar” para o Porto pouco mais de 10.000 residentes. 

O Porto recebe ainda mais de 24.000 “utilizadores” da cidade provenientes de nascente 

(Gondomar), que entram sobretudo através da A43 (IC 29), da EN 15 e da linha F do Metro. 

 

5.2 Repartição por meio de transporte 

Sendo as áreas de residência definidas em função das principais infraestruturas de acesso ao 

Porto (tal como descrito no Ponto 2), a repartição dos trabalhadores e estudantes em função do 

principal meio de transporte utilizado reflete as caraterísticas da oferta presentes em cada um 

dos espaços considerados. Verifica-se, deste modo, que a dotação de transportes públicos 

atinge uma expressão mais significativa em zonas servidas pelo metro como o Corredor Litoral 

Norte (Matosinhos/Vila do Conde/Póvoa de Varzim), o centro de Vila Nova de Gaia ou a Maia 

(Quadro 6). O comboio atinge uma expressão significativa no corredor litoral sul (litoral de Vila 

Nova de Gaia/Ovar/Aveiro) e, sobretudo, nos vales do Sousa e Tâmega. Tal como observado 

relativamente a outras escalas geográficas, o autocarro ocupa o “vazio” deixado pela ausência 

de meios de transportes ferroviários, particularmente em certas freguesias dos concelhos de 

Gondomar e de Vila Nova de Gaia. 

Quadro 6 - Distribuição por meio de transporte de trabalhadores e estudantes e utilizadores de um 

segundo meio de transporte, 2011 (%) 

Área de residência Automóvel Autocarro Metro Comboio Outros 
2º 

meio 

Corredor litoral Norte 65,6 10,5 20,2 0,2 3,5 27,9

Maia/Trofa 67,7 13,1 15,7 0,2 3,3 27,9

Rio Tinto/Fânzeres 52,7 32,8 9,1 3,5 2,0 29,0

Ermesinde/Águas Santas 54,6 26,9 11,1 6,0 1,4 31,1

Ave/Braga 62,7 24,9 1,9 8,9 1,6 34,5

Sousa/Tâmega 53,9 10,8 0,6 26,8 7,9 37,0

Gondomar/Valbom 62,3 30,8 4,2 0,1 2,6 28,6

Gaia Nascente/S. J. Madeira 62,7 24,9 7,9 0,4 4,1 33,1

Corredor central de Gaia/A1 57,7 17,4 20,1 2,1 2,6 33,8

Corredor litoral Sul 69,9 11,9 1,8 14,4 2,0 33,0

Total 61,4 17,5 9,7 7,9 3,5 31,5
Fonte: INE 
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No entanto, o transporte individual mantém-se o principal meio utilizado em todas as áreas em 

estudo, oscilando a sua representatividade entre 53 % e 70 %. Refira-se que os maiores 

índices de utilização do automóvel surgem, frequentemente, em zonas com uma oferta 

razoável de transporte coletivo como é o caso da Maia e dos corredores litorais a norte e a sul 

do Porto, sugerindo que fatores como o poder de compra desempenham um papel relevante na 

seleção do meio de transporte utilizado. 

Mais de 30% das pessoas utilizam, no entanto, um segundo meio de transporte nas suas 

deslocações pendulares. Apesar dos dados censitários não indicarem as combinações de 

transportes usados nestas situações, o Quadro 4 e a Figura 23 permitem concluir que a 

utilização de um segundo meio é maior em territórios mais afastados do Porto e não muito 

distantes de linhas de transporte ferroviário. É o caso, por exemplo, dos eixos servidos pela 

Linha do Norte, pela Linha B do Metro e pelos Serviços de comboios urbanos com ligação a 

Braga e Guimarães ou a Caíde/Marco de Canaveses. Nas áreas de residência mais próximas 

do Porto, nomeadamente, Maia/Trofa e Gondomar/Valbom, a utilização de um segundo meio 

de transporte tende a ser mais limitada. 

 

Figura 23 – Trabalhadores e estudantes que utilizam um segundo meio de transporte, 2011 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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5.3 Tempos de percurso 

 

Cerca de 10 % dos que trabalham ou estudam no Porto e residem noutros concelhos demoram 

menos de 15 minutos nas suas deslocações pendulares (só de ida), uma proporção 

semelhante à dos que necessitam de mais de uma hora (Quadro 7).  

 

Quadro 7 - Distribuição por tempo de percurso dos movimentos casa/trabalho e casa/local de 

estudo (só de ida), por área de residência (%) 

Área de residência 
Até 15 

minutos 
De 16 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

Mais de 90 
minutos 

Corredor litoral Norte 17,5 45,0 31,1 5,6 0,8 

Maia/Trofa 14,9 52,6 29,6 2,6 0,3 

Rio Tinto/Fânzeres 15,5 51,0 30,0 3,2 0,5 

Ermesinde/Águas Santas 10,1 51,6 34,1 3,7 0,4 

Ave/Braga 2,6 20,1 56,7 17,1 3,5 

Sousa/Tâmega 2,0 22,7 51,1 19,4 4,8 

Gondomar/Valbom 10,4 45,4 35,6 7,6 1,1 

Gaia Nascente/S. J. Madeira 6,2 34,8 43,5 13,3 2,1 

Corredor central de Gaia/A1 9,0 47,9 37,3 5,0 0,7 

Corredor litoral Sul 6,5 42,7 42,7 7,1 1,0 

Total 10,1 42,2 38,2 8,0 1,5
Fonte: INE 

 

Os tempos de percurso revelam, naturalmente a tendência para aumentar com a distância, 

verificando-se que se o primeiro grupo é constituído maioritariamente por residentes em áreas 

contíguas ao Porto, no segundo caso predominam os que vivem em freguesias mais afastadas, 

principalmente a Leste e a Norte. A sub-região do Baixo Tâmega apresenta dificuldades 

maiores, já que nalgumas freguesias rurais dos concelhos de Baião, Cinfães ou Marco de 

Canaveses, por exemplo, mais de 60 % dos que trabalham ou estudam no Porto necessitam de 

mais de 60 minutos para deslocarem-se de casa ao local de trabalho ou estudo (Figura 24).  
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Figura 24 – Movimentos pendulares com tempos de percurso superiores a 60 minutos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Mais de metade dos estudantes e trabalhadores necessita, no entanto, de tempos de percurso 

iguais ou inferiores a 30 minutos. As maiores proporções de pessoas nesta situação 

encontram-se na “coroa” de freguesias adjacentes ao Porto, assim como em locais servidos 

diretamente pela rede de autoestradas da região (Figura 25).    

 

Figura 25 – Movimentos pendulares com tempos de percurso iguais ou inferiores a 30 minutos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE  
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6. Síntese Conclusiva 

Os dados apresentados ao longo do presente relatório indicam que, no que respeita às 

deslocações pendulares, existe ainda um longo caminho a percorrer até à adoção de um 

modelo de mobilidade mais sustentável. Com efeito, o Porto apresenta-se ainda como o 

principal polo de trabalho e estudo na Região Norte, facto que poderia contribuir para uma 

adoção mais generalizada do transporte coletivo em virtude da densidade de deslocações 

pendulares geradas neste concelho. Esta tendência teria sido reforçada pela entrada em 

funcionamento, no período em análise, do Metro, um meio de transporte com méritos 

inquestionáveis do ponto de vista da eficiência e do conforto proporcionados aos utilizadores.  

Contudo, tal não se verificou. O automóvel particular continuou a deter uma presença crescente 

nas deslocações pendulares, retirando utilizadores não só ao transporte público como aos 

chamados “modos suaves” (que no caso do Porto restringem-se essencialmente às 

deslocações a pé). O metro retirou utilizadores sobretudo ao autocarro, que deste modo 

transformou-se numa solução de último recurso que serve essencialmente os territórios mais 

desfavorecidos do ponto de vista da rede ferroviária, ou segmentos da população cujas 

condições económicas ou posicionamento face ao ciclo de vida inviabilizam o recurso ao 

automóvel. 

Paralelamente, assistimos a uma diminuição do peso do Porto no mercado de trabalho da 

aglomeração, motivada pela progressiva descentralização de postos de trabalho. Embora 

menos intensa do que a descentralização da população, esta tendência manifestou-se 

suficientemente forte para gerar um padrão mais descentralizado das deslocações casa-

trabalho. A proporção das deslocações “transversais” (periferia/periferia) e das deslocações 

intermunicipais aumentou, facto que contribuiu para aprofundar ainda mais as debilidades 

referidas no ponto anterior, na medida em que deslocações mais longas e diversificadas são 

geralmente mais difíceis de concretizar com recurso ao transporte coletivo ou aos modos 

“suaves”.  

O Grande Porto reforçou, deste modo, a sua componente policêntrica mas, paradoxalmente 

adota um modelo de policentrismo que se aproxima do “monocentrismo” caraterístico da 

aglomeração de Lisboa no que ele tem de pior, a necessidade de deslocações cada vez mais 

extensas. Talvez devido à rigidez do mercado de habitação, tanto as “cidades-dormitório” como 

os polos de emprego reforçaram a sua especialização funcional, inviabilizando a proximidade 

casa/trabalho que geralmente constitui a principal virtualidade das metrópoles policêntricas. O 

facto de este padrão não ser facilmente reprodutível no plano das deslocações casa/local de 

estudo pouco contribui para atenuar um padrão globalmente desfavorável (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Vulnerabilidades e pontos fortes do Porto, relativamente aos movimentos pendulares  

 

O facto de os dados analisados serem relativamente datados e abordarem uma realidade 

parcial da mobilidade no Grande Porto deixa margem para algumas interrogações, cujas 

respostas apenas poderão ser obtidas após a divulgação do inquérito à Mobilidade, atualmente 

em elaboração pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Com efeito, os dados censitários não permitem captar dinâmicas mais recentes, 

potencialmente favoráveis à adesão ao transporte coletivo e aos modos “suaves”, incluindo as 

deslocações em bicicleta. A crise económica, que atingiu o seu momento mais gravoso após a 

realização do último recenseamento, constitui indiscutivelmente o fator mais relevante, mas 

também a crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental nos hábitos quotidianos e, 

sobretudo, o papel da intermodalidade. A este respeito, é significativo o facto de mais de 30 % 

das deslocações com destino ao Porto serem intermodais, o que poderá constituir uma 

consequência da introdução do “Andante” na década passada (e cujos efeitos seriam, 

provavelmente, ampliados no caso de uma eventual reformulação e simplificação deste 

sistema). Acima de tudo, os dados censitários incidem exclusivamente nas deslocações 

pendulares, quando provavelmente algumas das transformações mais significativas no plano 

da mobilidade relacionam-se com deslocações com objetivos diferentes do trabalho ou do 

estudo.  

 

 

 

 

Vulnerabilidades Pontos Fortes 

Apesar da introdução do Metro, a proporção de 
utilizadores de transporte individual continuou a 
aumentar, à custa do transporte coletivo e das 
deslocações a pé. 

O Porto permanece o principal polo de emprego da 
Região Norte, facto que permite garantir, apesar do 
declínio, alguma diversidade e qualidade da oferta de 
transporte coletivo. 

O Metro retirou utilizadores sobretudo ao autocarro, mais 
do que ao transporte individual.  

As deslocações tornaram-se mais diversificadas, devido 
ao incremento das deslocações “transversais” (periferia-
periferia) e intermunicipais. O ajustamento do transporte 
coletivo e dos modos “suaves” a esta evolução é 
particularmente difícil. 

A representatividade do Porto, enquanto polo de ensino, 
é ainda maior do que em relação ao trabalho, facto 
positivo na medida em que a apetência dos estudantes 
pelo transporte coletivo e pelos modos “suaves” é 
particularmente elevada. 

Existem disparidades intra-urbanas acentuadas, no que 
respeita à distribuição da população residente pelos 
diferentes meios de transporte, facto que se explica em 
parte pela cobertura desigual da oferta de transporte 
coletivo. 

Mais de 30 % das deslocações com destino ao Porto são 
intermodais, facto que poderá ter sido facilitado pela 
maior diversidade da oferta (introduzida pelo Metro) e 
pelo sistema “Andante”. 

A proporção de utilizadores de bicicletas permanece 
irrelevante. 
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7. Anexos 
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ANEXO 1 – Indicadores concelhios 

 

 

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO, 2001 

 
 Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 

Póvoa 
de 

Varzim
Valongo

Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 8.611 23 89 102 988 4 11 8 1.648 11.484 3.677 15.161

Gondomar 64 36.355 3.609 3.319 23.604 67 2.155 227 3.410 72.810 3.874 76.684

Maia 31 1.026 31.783 5.919 12.789 135 1.576 1.083 1.254 55.596 4.113 59.709

Matosinhos 65 622 6.312 44.021 18.617 192 460 1.114 1.974 73.377 3.629 77.006

Porto 159 1.824 4.412 7.129 84.560 184 740 647 4.397 104.052 6.350 110.402

Póvoa de Varzim 13 21 315 322 1.294 21.283 10 3.270 80 26.608 2.129 28.737

Valongo 28 1.508 4.223 1.731 8.905 37 20.089 185 840 37.546 3.394 40.940

Vila do Conde 9 44 1.843 1.312 2.054 2.851 73 23.337 208 31.731 2.335 34.066

Vila Nova de Gaia 1.691 972 2.761 3.886 27.318 109 356 270 91.316 128.679 8.261 136.940

Total Grande Porto 10.671 42.395 55.347 67.741 180.129 24.862 25.470 30.141 105.127 541.883 37.762 579.645

Total extra Grande Porto 2.335 1.432 5.320 2.854 30.031 2.079 3.603 1.843 5.829 55.326     

TOTAL 13.006 43.827 60.667 70.595 210.160 26.941 29.073 31.984 110.956 597.209   

              

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO, 2011 

 
 Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 

Póvoa 
de 

Varzim
Valongo

Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 5.530 26 115 122 905 8 10 15 1.601 8.332 2.853 11.185

Gondomar 80 27.284 4.011 3.835 20.250 83 2.030 360 3.577 61.510 3.871 65.381

Maia 48 1.164 27.093 6.703 12.785 247 1.563 1.340 1.764 52.707 4.867 57.574

Matosinhos 70 713 6.369 37.394 17.395 237 544 1.353 2.404 66.479 4.006 70.485

Porto 130 1.593 3.942 6.171 59.093 223 710 617 4.403 76.882 5.604 82.486

Póvoa de Varzim 12 28 428 418 1.192 16.317 21 3.017 149 21.582 2.283 23.865

Valongo 43 1.806 4.649 2.358 8.415 70 14.812 268 1.083 33.504 3.980 37.484

Vila do Conde 13 68 1.877 1.594 2.039 2.975 101 18.678 286 27.631 2.717 30.348

Vila Nova de Gaia 1.603 1.227 3.482 4.378 25.611 115 505 463 70.917 108.301 9.324 117.625

Total Grande Porto 7.529 33.909 51.966 62.973 147.685 20.275 20.296 26.111 86.184 456.928 39.505 496.433

Total extra Grande Porto 2.416 1.512 6.204 3.698 25.171 2.616 2.821 2.349 7.042 53.829     

TOTAL 9.945 35.421 58.170 66.671 172.856 22.891 23.117 28.460 93.226 510.757   

Fonte: INE, Censos 
 

 

Origem 
Destino 

Origem 
Destino 
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DESLOCAÇÕES CASA-ESCOLA, 2001 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim

Valongo
Vila do 
Conde

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 4.093 1 16 17 515 0 0 0 152 4.794 328 5.122

Gondomar 5 17.998 676 305 6.101 8 417 17 218 25.745 420 26.165

Maia 2 137 12.653 1.011 4.049 16 627 56 94 18.645 441 19.086

Matosinhos 5 22 396 20.093 5.901 22 32 27 138 26.636 196 26.832

Porto 7 126 319 668 37.959 27 44 42 341 39.533 430 39.963

Póvoa de Varzim 2 1 51 34 617 8.784 0 346 21 9.856 262 10.118

Valongo 3 176 420 178 2.135 4 10.765 11 79 13.771 247 14.018

Vila do Conde 0 1 221 149 968 571 12 9.492 27 11.441 220 11.661

Vila Nova de Gaia 664 47 206 342 6.218 4 27 16 36.015 43.539 824 44.363

Total Grande Porto 4.781 18.509 14.958 22.797 64.463 9.436 11.924 10.007 37.085 193.960 3.368 197.328

Total extra Grande Porto 626 193 900 238 8.788 305 542 135 1.179 12.906     

TOTAL 5.407 18.702 15.858 23.035 73.251 9.741 12.466 10.142 38.264 206.866   

DESLOCAÇÕES CASA-ESCOLA, 2011 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim

Valongo
Vila do 
Conde

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 3.651 2 31 15 485 0 1 2 142 4.329 361 4.690

Gondomar 4 20.689 807 332 5.812 1 384 43 367 28.439 521 28.960

Maia 5 179 15.245 1.287 4.403 23 685 104 150 22.081 464 22.545

Matosinhos 7 29 628 20.210 6.190 9 38 89 179 27.379 334 27.713

Porto 11 131 317 717 33.885 10 64 65 376 35.576 456 36.032

Póvoa de Varzim 0 1 94 42 689 9.117 4 501 30 10.478 475 10.953

Valongo 3 333 587 232 2.287 1 12.250 23 92 15.808 423 16.231

Vila do Conde 0 2 370 249 1.218 869 5 9.979 46 12.738 387 13.125

Vila Nova de Gaia 824 104 313 373 7.144 0 30 39 39.296 48.123 1.164 49.287

Total Grande Porto 4.505 21.470 18.392 23.457 62.113 10.030 13.461 10.845 40.678 204.951 4.585 209.536

Total extra Grande Porto 949 245 1.400 403 12.071 370 688 291 1.664 18.081     

TOTAL 5.454 21.715 19.792 23.860 74.184 10.400 14.149 11.136 42.342 223.032   

Fonte: INE, Censos 
 

 

 

 

Origem 

Destino 

Origem 

Destino 
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DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA, 2001 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim

Valongo
Vila do 
Conde

Vila 
Nova 

de Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 12.704 24 105 119 1.503 4 11 8 1.800 16.278 4.005 20.283

Gondomar 69 54.353 4.285 3.624 29.705 75 2.572 244 3.628 98.555 4.294 102.849

Maia 33 1.163 44.436 6.930 16.838 151 2.203 1.139 1.348 74.241 4.554 78.795

Matosinhos 70 644 6.708 64.114 24.518 214 492 1.141 2.112 100.013 3.825 103.838

Porto 166 1.950 4.731 7.797 122.519 211 784 689 4.738 143.585 6.780 150.365

Póvoa de Varzim 15 22 366 356 1.911 30.067 10 3.616 101 36.464 2.391 38.855

Valongo 31 1.684 4.643 1.909 11.040 41 30.854 196 919 51.317 3.641 54.958

Vila do Conde 9 45 2.064 1.461 3.022 3.422 85 32.829 235 43.172 2.555 45.727

Vila Nova de Gaia 2.355 1.019 2.967 4.228 33.536 113 383 286 127.331 172.218 9.085 181.303

Total Grande Porto 15.452 60.904 70.305 90.538 244.592 34.298 37.394 40.148 142.212 735.843 41.130 776.973

Total extra Grande Porto 2.961 1.625 6.220 3.092 38.819 2.384 4.145 1.978 7.008 68.232     

TOTAL 18.413 62.529 76.525 93.630 283.411 36.682 41.539 42.126 149.220 804.075   

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA, 2011 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim

Valongo
Vila do 
Conde

Vila 
Nova 

de Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 
GERAL

Espinho 9.181 28 146 137 1.390 8 11 17 1.743 12.661 3.214 15.875

Gondomar 84 47.973 4.818 4.167 26.062 84 2.414 403 3.944 89.949 4.392 94.341

Maia 53 1.343 42.338 7.990 17.188 270 2.248 1.444 1.914 74.788 5.331 80.119

Matosinhos 77 742 6.997 57.604 23.585 246 582 1.442 2.583 93.858 4.340 98.198

Porto 141 1.724 4.259 6.888 92.978 233 774 682 4.779 112.458 6.060 118.518

Póvoa de Varzim 12 29 522 460 1.881 25.434 25 3.518 179 32.060 2.758 34.818

Valongo 46 2.139 5.236 2.590 10.702 71 27.062 291 1.175 49.312 4.403 53.715

Vila do Conde 13 70 2.247 1.843 3.257 3.844 106 28.657 332 40.369 3.104 43.473

Vila Nova de Gaia 2.427 1.331 3.795 4.751 32.755 115 535 502 110.213 156.424 10.488 166.912

Total Grande Porto 12.034 55.379 70.358 86.430 209.798 30.305 33.757 36.956 126.862 661.879 44.090 705.969

Total extra Grande Porto 3.365 1.757 7.604 4.101 37.242 2.986 3.509 2.640 8.706 71.910     

TOTAL 15.399 57.136 77.962 90.531 247.040 33.291 37.266 39.596 135.568 733.789   

Fonte: INE, Censos 

 

 

 

 

Origem 
Destino 

Origem 

Destino 
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DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM TRANSPORTE COLETIVO, 2001 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grand
e Porto

TOTAL 

Espinho 1.656 5 30 32 723 1 0 0 611 3.058 1.001 4.059

Gondomar 26 12.431 1.132 1.105 14.702 21 779 76 1.289 31.561 1.241 32.802

Maia 6 302 7.467 1.606 6.666 31 492 181 302 17.053 779 17.832

Matosinhos 14 171 1.634 15.114 9.651 52 116 220 468 27.440 826 28.266

Porto 47 712 1.371 2.371 37.329 55 233 200 1.639 43.957 1.363 45.320

Póvoa de Varzim 6 7 65 95 834 3.565 1 700 20 5.293 569 5.862

Valongo 13 611 1.430 656 6.146 11 6.052 65 360 15.344 825 16.169

Vila do Conde 1 8 304 399 1.245 788 12 6.162 68 8.987 679 9.666

Vila Nova de Gaia 655 226 639 1.075 14.971 23 82 70 32.273 50.014 1.937 51.951

Total Grande Porto 2.424 14.473 14.072 22.453 92.267 4.547 7.767 7.674 37.030 202.707 9.220
211.92

7
Total extra Grande 
Porto 929 739 1.859 1.043 18.631 561 1.869 496 2.285 28.412     

TOTAL 3.353 15.212 15.931 23.496 110.898 5.108 9.636 8.170 39.315 231.119   

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM TRANSPORTE COLETIVO, 2011 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grand
e Porto

TOTAL 
GERAL

Espinho 898 4 35 32 735 2 0 5 385 2.096 523 2.619

Gondomar 28 9.212 1.016 1.068 11.797 18 513 95 840 24.587 976 25.563

Maia 6 185 5.257 1.432 6.275 54 360 161 350 14.080 577 14.657

Matosinhos 14 123 1.239 10.490 8.376 46 77 226 499 21.090 636 21.726

Porto 37 461 1.094 1.931 25.575 54 149 209 1.325 30.835 961 31.796

Póvoa de Varzim 4 4 110 126 930 2.722 2 433 53 4.384 438 4.822

Valongo 18 432 834 592 5.416 20 3.825 40 321 11.498 657 12.155

Vila do Conde 2 2 270 359 1.443 563 9 4.611 66 7.325 498 7.823

Vila Nova de Gaia 498 169 732 967 13.895 10 71 108 19.592 36.042 2.018 38.060

Total Grande Porto 1.505 10.592 10.587 16.997 74.442 3.489 5.006 5.888 23.431 151.937 7.284
159.22

1
Total extra Grande 
Porto 815 486 1.186 738 16.101 478 875 324 1.894 22.897     

TOTAL 2.320 11.078 11.773 17.735 90.543 3.967 5.881 6.212 25.325 174.834   

Fonte: INE, Censos 

Transporte 
individual: automóvel particular ou veículo de duas rodas (motociclo ou bicicleta) 

Transporte coletivo:  
autocarro, comboio, metro, elétrico, e transporte coletivo da empresa ou 
escola 

Outros modos:  a pé ou com recurso a outros modos de transporte. 

Origem 
Destino 

Origem 

Destino 



 Movimentos pendulares no Porto 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 46  

 

 

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM TRANSPORTE INDIVIDUAL, 2001 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo 
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grand
e Porto

TOTAL 

Espinho 4.651 19 74 84 763 3 11 8 1.135 6.748 2.849 9.597

Gondomar 42 20.678 2.667 2.459 14.542 53 1.730 164 2.280 44.615 2.925 47.540

Maia 24 769 23.166 5.119 9.889 119 1.514 921 1.014 42.535 3.635 46.170

Matosinhos 56 463 4.924 27.369 14.300 157 368 898 1.612 50.147 2.859 53.006

Porto 117 1.155 3.302 5.188 45.853 155 539 480 3.018 59.807 5.215 65.022

Póvoa de Varzim 7 15 294 252 1.018 13.522 9 2.594 78 17.789 1.720 19.509

Valongo 16 1.038 2.935 1.213 4.793 30 11.438 129 545 22.137 2.722 24.859

Vila do Conde 8 37 1.716 1.018 1.744 2.207 70 14.709 161 21.670 1.791 23.461

Vila Nova de Gaia 1.565 769 2.259 3.082 18.129 77 297 210 59.407 85.795 6.795 92.590

Total Grande Porto 6.486 24.943 41.337 45.784 111.031 16.323 15.976 20.113 69.250 351.243 30.511 381.754

Total extra Gr Porto 1.942 846 4.159 1.941 18.914 1.763 2.206 1.417 4.507 37.695     

TOTAL 8.428 25.789 45.496 47.725 129.945 18.086 18.182 21.530 73.757 388.938   

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM TRANSPORTE INDIVIDUAL, 2011 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo 
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grand
e Porto

TOTAL 
GERAL

Espinho 4.377 23 111 105 649 6 11 12 1.312 6.606 2.608 9.214

Gondomar 55 27.189 3.555 3.077 14.036 65 1.860 301 3.089 53.227 3.332 56.559

Maia 47 1.087 28.582 6.479 10.672 215 1.754 1.261 1.559 51.656 4.677 56.333

Matosinhos 63 613 5.665 32.026 14.667 200 503 1.205 2.074 57.016 3.614 60.630

Porto 102 1.212 3.130 4.767 42.432 178 624 468 3.405 56.318 4.940 61.258

Póvoa de Varzim 8 25 406 331 918 15.091 23 2.892 123 19.817 2.257 22.074

Valongo 27 1.692 4.231 1.985 5.261 50 14.862 250 848 29.206 3.682 32.888

Vila do Conde 11 68 1.947 1.465 1.783 2.950 96 17.383 265 25.968 2.544 28.512

Vila Nova de Gaia 1.817 1.154 3.041 3.748 18.616 105 461 390 68.309 97.641 8.276 105.917

Total Grande Porto 6.507 33.063 50.668 53.983 109.034 18.860 20.194 24.162 80.984 397.455 35.930 433.385

Total extra Gr Porto 2.500 1.260 6.322 3.326 20.087 2.471 2.592 2.286 6.659 47.503     

TOTAL 9.007 34.323 56.990 57.309 129.121 21.331 22.786 26.448 87.643 444.958   

Fonte: INE, Censos 

Transporte individual: 
automóvel particular ou veículo de duas rodas (motociclo ou 
bicicleta) 

Transporte coletivo:  
autocarro, comboio, metro, elétrico, e transporte coletivo da 
empresa ou escola 

Outros modos:  
a pé ou com recurso a outros modos de 
transporte. 

 

Origem 
Destino 

Origem 

Destino 
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DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM OUTROS MODOS, 2001 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo 
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 

Espinho 6.397 0 1 3 17 0 0 0 54 6.472 155 6.627

Gondomar 1 21.244 486 60 461 1 63 4 59 22.379 128 22.507

Maia 3 92 13.803 205 283 1 197 37 32 14.653 140 14.793

Matosinhos 0 10 150 21.631 567 5 8 23 32 22.426 140 22.566

Porto 2 83 58 238 39.337 1 12 9 81 39.821 202 40.023

Póvoa de Varzim 2 0 7 9 59 12.980 0 322 3 13.382 102 13.484

Valongo 2 35 278 40 101 0 13.364 2 14 13.836 94 13.930

Vila do Conde 0 0 44 44 33 427 3 11.958 6 12.515 85 12.600

Vila Nova de Gaia 135 24 69 71 436 13 4 6 35.651 36.409 353 36.762

Total Grande Porto 6.542 21.488 14.896 22.301 41.294 13.428 13.651 12.361 35.932 181.893 1.399
183.29

2

Total extra Gr Porto 90 40 202 108 1.274 60 70 65 216 2.125     

TOTAL 6.632 21.528 15.098 22.409 42.568 13.488 13.721 12.426 36.148 184.018   

DESLOCAÇÕES CASA-TRABALHO E CASA-ESCOLA EM OUTROS MODOS, 2011 
 
 

  

Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto 
Póvoa 

de 
Varzim 

Valongo 
Vila do 
Conde 

Vila 
Nova 

de 
Gaia 

Total 
Grande 
Porto 

Total 
extra 

Grande 
Porto 

TOTAL 
GERAL

Espinho 3.906 1 0 0 6 0 0 0 46 3.959 83 4.042

Gondomar 1 11.572 247 22 229 1 41 7 15 12.135 84 12.219

Maia 0 71 8.499 79 241 1 134 22 5 9.052 77 9.129

Matosinhos 0 6 93 15.088 542 0 2 11 10 15.752 90 15.842

Porto 2 51 35 190 24.971 1 1 5 49 25.305 159 25.464

Póvoa de Varzim 0 0 6 3 33 7.621 0 193 3 7.859 63 7.922

Valongo 1 15 171 13 25 1 8.375 1 6 8.608 64 8.672

Vila do Conde 0 0 30 19 31 331 1 6.663 1 7.076 62 7.138

Vila Nova de Gaia 112 8 22 36 244 0 3 4 22.312 22.741 194 22.935

Total Grande Porto 4.022 11.724 9.103 15.450 26.322 7.956 8.557 6.906 22.447 112.487 876
113.36

3

Total extra GrPorto 50 11 96 37 1.054 37 42 30 153 1.510     

TOTAL 4.072 11.735 9.199 15.487 27.376 7.993 8.599 6.936 22.600 113.997   

Fonte: INE, Censos 

Transporte individual: 
automóvel particular ou veículo de duas rodas (motociclo ou 
bicicleta) 

Transporte coletivo:  
autocarro, comboio, metro, elétrico, e transporte coletivo da empresa 
ou escola 

Outros modos:  
a pé ou com recurso a outros modos de 
transporte. 

 

Origem 
Destino 

Origem 

Destino 
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ANEXO 2 – Indicadores à freguesia 

 

Movimentos pendulares no Grande Porto, segundo o tipo de movimento e a 
atividade económica, 2011  

Tipo de movimento pendular 

Atividade económica 
Intra-

concelhios 
Radiais Transversais 

Extra 
Grande 
Porto 

TOTAL 

Indústrias transformadoras 
49.366 8.454 15.559 21.885 95.264

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 
frio 1.474 929 518 1.002 3.923

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 2.232 534 653 768 4.187

Construção 
18.311 4.120 4.196 15.221 41.848

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 60.373 18.538 18.522 16.956 114.389

Transportes e armazenagem 
9.386 4.356 5.725 6.010 25.477

Alojamento, restauração e similares 
22.632 6.971 3.366 3.160 36.129

Actividades de informação e de comunicação 
5.127 4.660 2.072 3.246 15.105

Actividades financeiras e de seguros 
6.085 5.458 1.370 2.545 15.458

Actividades imobiliárias 
2.462 873 481 474 4.290

Actividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 14.197 7.458 3.303 5.750 30.708

Actividades administrativas e dos serviços de 
apoio 14.603 6.490 3.363 3.289 27.745

Administração Pública e Defesa; Segurança 
Social Obrigatória 14.142 6.949 2.817 8.649 32.557

Educação 
27.676 10.283 4.965 11.735 54.659

Actividades de saúde humana e apoio social 
23.579 15.506 4.566 8.633 52.284

Actividades artísticas, de espectáculos, 
desportivas e recreativas 3.530 1.287 649 1.177 6.643

Outras actividades de serviços 
7.855 2.570 1.236 1.261 12.922

Actividades das famílias empregadoras de 
pessoal doméstico e actividades de produção das 
famílias para uso próprio 8.075 2.161 616 1.104 11.956

Outras atividades 
5.191 188 565 1.845 7.789

TOTAL 296.296 107.785 74.542 114.710 593.333

Fonte: INE, Censos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa técnica 

Carlos Oliveira 

Marta Gomes 

 

 

 

 

 

 

D i r e ç ã o  M u n i c i p a l  d e  U r b a n i s m o  
Departamento Municipal de Planeamento Urbano 

Divisão Municipal de Planeamento e Ordenamento do Território 

Contacto: dmpot@cm-porto.pt      


