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Introdução  

O conceito de coesão territorial representa um desafio para a construção de um território mais 

equilibrado e capaz de reduzir as disparidades sociais e urbanas, orientando a atuação dos 

agentes urbanos para objetivos de promoção do bem-estar e qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

Nesta lógica de apoio à vida quotidiana, os equipamentos de utilização coletiva são elementos 

fundamentais na forma como a população utiliza o território e na estruturação do tecido urbano, 

desempenhando desde logo um papel fundamental na forma como determinam o modelo de 

organização espacial do território e estruturam os padrões de mobilidade das populações.  

Os equipamentos de utilização coletiva contribuem igualmente para a identidade e vitalidade do 

território. Com efeito, a existência de uma rede de equipamentos diversificada e qualificada, 

assim como a oferta de comércio e serviços de utilização frequente, são fatores que reforçam a 

atratividade do território, contribuindo para a animação da economia urbana e para a 

dinamização das áreas onde se localizam. 

Ao promoverem o encontro de diferentes grupos de pessoas os equipamentos coletivos 

desempenham ainda um importante papel no campo da integração social e do desenvolvimento 

do sentimento de comunidade e coesão social. 

Face às transformações sociais – desde logo as demográficas mas também de regeneração 

urbana nomeadamente ao nível das áreas que estão a reforçar a sua atratividade residencial e 

mesmo as lógicas de reconfiguração da própria prestação/provisão dos serviços - importa avaliar 

as necessidades das infraestruturas sociais. 

Na perspetiva do planeamento urbano é incontornável perceber se o território tal como está 

estruturado se encontra ajustado e responde às necessidades quotidianas de todos quantos, nas 

diferentes áreas de atividade e pelos mais variados motivos, utilizam a diversidade de serviços 

que os equipamentos existentes na cidade oferecem. 

Há domínios absolutamente inquestionáveis em que a satisfação destas necessidades deve 

estar assegurada. É de fundamental importância o conhecimento atualizado quanto às dinâmicas 

da população, os estilos de vida e a procura de serviços permitindo antecipar algum tipo de 

necessidades sociais que exigem repensar a forma como se organizam e distribuem os recursos 

disponíveis no território.  

Não basta a avaliação absoluta do número de unidades e a sua distribuição espacial. A 

acessibilidade constitui igualmente um aspeto da maior importância, sempre que se trata de 
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assegurar a igualdade de acesso a equipamentos no território urbano. O tempo despendido a 

percorrer distâncias e a facilidade de deslocação contribuem fortemente para determinar a 

acessibilidade aos pontos de interesse, neste caso a equipamentos de utilização coletiva, sendo 

cada vez mais importante avaliar a possibilidade de recorrer aos transportes públicos e aos 

modos suaves deslocação. 

Esta questão adquire particular relevância quando o conhecimento da situação social da cidade 

aponta para a existência de grupos de população particularmente vulneráveis (idosos, famílias 

com crianças) em áreas residenciais onde a acessibilidade a equipamentos de utilização coletiva 

pública representa ainda um ónus difícil de ultrapassar.  

Garantir a equidade na distribuição dos recursos disponíveis afigura-se como uma questão 

determinante num território que se pretende afirmar pela sua qualidade de vida e coesão social. 

Nos últimos anos tem vindo a enfatizar-se a importância do “paradigma da proximidade” 

associado a um modelo de cidade mais sustentável, quer do ponto de vista ambiental quer do 

ponto de vista social. A possibilidade de, no quadro de vida local, os cidadãos poderem aceder 

a um conjunto de equipamentos de utilização coletiva essenciais à vida quotidiana sem que para 

tal tenham de dispensar muito tempo ou recursos, traduz-se num ganho significativo em termos 

de qualidade de vida e bem-estar.  
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1. Metodologia adotada 

Com este relatório pretende-se caracterizar a rede de equipamentos de utilização coletiva no 

concelho do Porto, perceber a sua dotação e espacialização. 

Apresenta-se um retrato da situação da cidade do Porto no que respeita à dotação e localização 

dos equipamentos de utilização coletiva, nas seguintes tipologias: 

- Saúde; 

- Educação; 

- Solidariedade e Segurança Social; 

- Cultura; 

- Desporto; 

- Segurança;  

- Proteção Civil 

- Defesa; 

- Justiça. 

 

Existe ainda um conjunto de outros equipamentos de utilização coletiva no território urbano de 

outra natureza, como por exemplo, os equipamentos de culto, os cemitérios e canis bem como 

a generalidade dos serviços prestados pela administração pública central, com representação 

no território local e administração local. 

A caraterização da oferta dos equipamentos de utilização coletiva, nas suas diferentes áreas, foi 

precedida da inventariação exaustiva da totalidade das unidades existentes e atendendo às 

diferentes valências para a totalidade do território concelhio. Para tal foi desenvolvida uma base 

de dados geográfica na qual se incluíram os atributos / as especificações que se consideraram 

mais pertinentes para caracterizar os equipamentos de utilização coletiva. 

O acesso à informação sobre equipamentos de utilização coletiva foi possível, na maioria das 

situações, por consulta às bases de dados existentes na DMPOT (Divisão Municipal de 

Planeamento e Ordenamento do Território) atualizadas no ano de 2015 e nalguns casos em 

2016, por outros serviços municipais e por consulta a sítios oficiais de alguns ministérios 

(Educação, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Justiça). 
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Enquadramento normativo sobre Equipamentos de Utilização Coletiva 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, estabelece o novo Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT)1. No capítulo I, Secção II, Subsecção I, no que concerne à 

coordenação das intervenções, são abordados os interesses públicos com expressão territorial 

nos quais se inserem as redes de infraestruturas e equipamentos coletivos. No artigo 21.º é 

referido que: 

1 – “As redes de infraestruturas e os equipamentos de nível fundamental que promovem 

a qualidade de vida, apoiam a atividade económica e asseguram a otimização do acesso 

à cultura, à educação, à justiça, à saúde, à segurança social, ao desporto e ao lazer, são 

identificadas nos programas e nos planos territoriais.”; 

2 – “(…) os programas e os planos territoriais definem uma estratégia coerente de 

instalação, de conservação e de desenvolvimento das infraestruturas ou equipamentos, 

considerando as necessidades sociais e culturais da população e as perspetivas de 

evolução económicas e sociais.” 

 

Os conceitos técnicos a utilizar nos instrumentos de gestão territorial encontram-se fixados pelo 

Decreto Regulamentar 9/2009 de 29 de Maio2. Na Ficha n.º 25 é definido o conceito de 

equipamentos de utilização coletiva nos seguintes termos:  

 

 

 

 

Complementarmente, é referido também que:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 https://dre.pt/home/-/dre/67212743/details/maximized?print_preview=print-preview  
2 https://dre.pt/application/conteudo/494182  

“Os equipamentos de utilização coletiva são as edificações e os espaços não edificados afetos 

à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, 

designadamente nos domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da 

segurança social, da segurança pública e da proteção civil.” 

 

No conceito de equipamentos de utilização coletiva não estão incluídas as infraestruturas 

urbanas e territoriais. 

Os equipamentos de utilização coletiva podem ser de natureza pública ou privada. Quando os 

bens ou serviços são providos por entidades públicas, direta ou indiretamente através de 

concessão ou outra forma prevista na lei, devem designar-se por “equipamento de utilização 

coletiva de natureza pública”. 

As necessidades coletivas dos cidadãos cuja satisfação é provida através de equipamentos de 

utilização coletiva correspondem a um conjunto dinâmico reconhecido em cada momento no 

quadro político e normativo. 

As edificações e os espaços não edificados referidos na definição são normalmente adaptados 

às finalidades prosseguidas pelo equipamento a que respeitam. 

https://dre.pt/home/-/dre/67212743/details/maximized?print_preview=print-preview
https://dre.pt/application/conteudo/494182
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2. Caracterização da rede de equipamentos 

 Equipamentos de Saúde 

 

A oferta de equipamentos de saúde representa uma componente crucial para se promover o 

bem-estar da população. São múltiplos os fatores que ao longo dos últimos anos têm vindo a 

alterar a procura ao nível dos cuidados e serviços de saúde, entre os quais cabe destacar o 

envelhecimento crescente da população mas também o surgimento de novos tratamentos e 

tecnologias que estão a mudar a forma de provisão tradicional. 

De acordo com as Normas da DGOTDU (para a Programação e Caracterização de 

Equipamentos Coletivos, 2002), as câmaras municipais intervêm apenas ao nível da localização 

dos seguintes equipamentos de saúde: 

- no caso dos centros de saúde, em articulação com a Administração Regional de Saúde 

(ARS) e a Direção-Regional do Ambiente e de Ordenamento do Território (DRAOT);  

- no caso dos hospitais, apenas em regime de colaboração com a Direcção-Geral das 

Instalações e Equipamentos de Saúde (DGIES) e com a ARS.  

O Decreto-Lei n.º 310/20033, de 10 de dezembro, e que altera a Lei n.º 159/99, de 14/09, 

estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, 

bem como de delimitação da intervenção da administração central e local, estipulando, no seu 

Art. 22.º, entre outras alíneas, que compete aos órgãos municipais:  

a) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios;  

e) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do SNS;  

h) Cooperar no sentido da compatibilização da saúde pública com o planeamento estratégico 

de desenvolvimento concelhio.  

Também o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, que procede à revisão do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, determina que as redes de infraestruturas e os 

equipamentos de nível fundamental que promovem a qualidade de vida, apoiam a atividade 

económica e asseguram a otimização do acesso à cultura, à educação, à justiça, à saúde, à 

segurança social, ao desporto e ao lazer, sejam identificadas nos programas e nos planos 

territoriais. 

                                                      

3 https://dre.pt/application/conteudo/429407 
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No quadro deste relatório considerou-se equipamento de saúde, todo o equipamento que preste 

cuidados de saúde aos cidadãos (cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde 

primários), de natureza pública ou privada. Foram considerados neste levantamento os hospitais 

públicos e privados da cidade, os centros de saúde (USF4, UCSP5, USP6, UCC7, URAP8), as 

ordens/casas de saúde, institutos públicos com funções específicas na saúde pública dos 

cidadãos.   

Constituem preocupação comum da Administração Regional de Saúde do Norte, IP e da Câmara 

Municipal do Porto a localização e as condições físicas das unidades de CSP na área da cidade 

do Porto, de modo a garantir condições adequadas de prestação de cuidados e o melhor acesso 

possível aos cidadãos que se pretende servir. 

Em 2015, a Câmara Municipal do Porto, em parceria com a Administração Regional de Saúde 

do Norte, elaborou a Carta dos Equipamentos de Saúde Primários9, onde elencou um conjunto 

de dados e diagnosticou o estado de saúde na cidade no que diz respeito ao serviço público 

prestado nos Agrupamentos de Centros de Saúde - ACES. A partir desse trabalho e da consulta 

das bases de dados disponíveis (INE, Portal da Saúde e ARS- Norte) inventariam-se aqui os 

equipamentos de saúde do concelho. 

É ao nível de maior proximidade e da acessibilidade que os cuidados de saúde apresentam maior 

impacto na satisfação das pessoas, sobretudo nas mais idosas, bem como os cuidados ao 

domicílio reforçando a coesão social e a promoção dos cuidados primários de saúde. Atentos 

aos fenómenos demográficos, a que se tem vindo a assistir e às novas dinâmicas sociais (as 

alterações das estruturas familiares), terão de ser consideradas novas formas de articulação 

intersectorial, para responder aos desafios que a sociedade exige. 

O Porto apresenta um conjunto de oito Centros de Saúde (distribuídos por 20 

extensões/edifícios), seis hospitais públicos sendo que dois são considerados hospitais centrais 

– o Centro Hospitalar de S. João e o Centro Hospitalar do Porto (Quadro 1). Estes dois hospitais 

são considerados hospitais de referência e abrangem o norte do país de acordo com as zonas 

de influência. O mesmo acontece com os hospitais de especialidade: Instituto Português de 

Oncologia e Centro Materno Infantil do Norte que está integrado no Centro Hospitalar do Porto, 

bem como o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto Português do Sangue, o Instituto de Medicina 

Legal e o Instituto de Genética Médica. 

                                                      

4 Unidade de Saúde Familiar 
5 Unidade de Cuidados de Saúde Primários 
6 Unidade de Saúde Pública 
7 Unidade de Cuidados Continuados 
8 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 
9 http://www.cm-
porto.pt/assets/misc/Carta%20de%20Equipamentos%20de%20Cuidados%20de%20Saude%20Primarios%20do%20Po
rto.pdf 
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O Porto possui onze hospitais privados (com diferentes designações – Hospital, Ordem e/ou 

Casa de Saúde) com diferentes especialidades e serviços. Acresce que se encontra em 

construção em Campanhã um novo hospital privado do Grupo Trofa Saúde.     

O Hospital Militar, apesar de ser um hospital público, só presta cuidados a militares ou familiares 

dos mesmos. 

Quadro 1 – Equipamentos de saúde, por tipologia e natureza do equipamento 

Tipologia Público Privado Solidário 

Hospitais 5 11 1 

Institutos Públicos 4   

Centros de Saúde 20   

Hospital Militar 1   

Centro de Respostas Integradas 3   

Fonte: CMP-DMPOT/ARS Norte 

 

Na Figura 1 observa-se ainda a existência de um equipamento solidário: trata-se do Centro 

Hospitalar do Conde de Ferreira, gerido pela Santa Casa de Misericórdia do Porto, ainda que 

com um protocolo com a Administração Regional de Saúde. 

                                  

Figura 1 – Natureza Jurídica dos Equipamentos de Saúde 

 

Fonte: CMP-DMPOT/ARS Norte 
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Figura 2 – Equipamentos de Saúde na Cidade do Porto 

  

Fonte: CMP-DMPOT/ARS Norte 

 
 

Do ponto de vista da distribuição geográfica verifica-se que a freguesia de Campanhã e as 

freguesias do litoral ocidental são as que têm menor número de equipamentos de saúde, 

verificando-se uma maior concentração de equipamentos de saúde no centro da cidade, mais 

concretamente da União de Freguesias que integra a zona histórica, quer ao nível de 

equipamentos de saúde públicos e privados com proximidade geográfica. 

De um modo geral, no Porto não ocorreram grandes alterações quanto à distribuição espacial 

dos cuidados primários de saúde, a cidade apresenta um panorama bastante razoável ao nível 

dos equipamentos de saúde, quer por possuir hospitais centrais, quer por ter determinadas 

especialidades que só existem em grandes centros urbanos, uma vez que esta concentração de 

especialização em matéria de cuidados hospitalares, também está associado ao ensino 

universitário de medicina, e deve-se ao facto destes hospitais terem uma área de influência 

regional ou nacional, de que é exemplo o Instituto Português de Oncologia. 

No entanto, e como referido anteriormente estes equipamentos não servem exclusivamente a 

cidade do Porto, mas sim toda região Norte e concelhos limítrofes e, apesar de serem 

equipamentos próximos da população da cidade, logo, terem à partida situação mais favorável 

em termos de acessibilidade, não implica necessariamente que sejam priorizados em termos de 

resposta. 
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O Porto apresenta um conjunto de equipamentos de saúde, integrados no Sistema Nacional de 

Saúde, que em termos de resposta só existem a nível público tais como: os Institutos Públicos, 

os Centros de Saúde e os Centros de Respostas Integradas. 

Relativamente aos institutos públicos, e apesar de estes equipamentos se encontrarem no Porto 

também têm uma circunscrição regional. Os centros de respostas integradas tem um âmbito 

concelhio. 

Refira-se que a rede dos centros de saúde proposta já foi aprovada para ser executada. O Centro 

de Saúde Rainha Dona Amélia /Batalha encontra-se em fase adiantada de trabalhos, o de 

Ramalde em fase de elaboração da proposta e o do Cerco do Porto já foi publicado em Diário da 

República para execução (Figura 3). 

A Câmara Municipal do Porto assumiu no último ano um compromisso com a Administração 

Regional de Saúde Norte no sentido de serem recuperados alguns equipamentos de saúde e 

construídos dois novos centros de saúde10. 

 

Figura 3 – Unidades de Saúde existentes e propostas  

 

Fonte: CMP-DMPOT/ARS Norte 

 

O ACES Porto Ocidental tem inscrita uma população de 174.334 mil utentes e o ACES Porto 

Oriental tem inscrita uma população de 140.370 utentes. Verifica-se assim que os centros de 

saúde do concelho dão resposta a um número de utentes que é muito superior ao número de 

residentes.  

No caso do ACES Oriental esse diferencial atinge os 18% face ao número de residentes e no 

ACES Ocidental 33%, de acordo com os censos de 2011. Tal pode ficar a dever-se ao facto de 

                                                      

10 Carta de Equipamentos de Cuidados de Saúde Primários do Porto; 2015 
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os utentes poderem optar por manter o médico de família ainda que mudem de local de 

residência.  

Em termos de cuidados hospitalares, os dois ACES gozam de condições excelentes, em virtude 

de se articularem com dois hospitais centrais, universitários e com serviços de urgência 

polivalentes, possuindo tempos de resposta dos mais curtos a nível nacional (quer para a 

consulta externa, quer para a cirurgia) e sendo considerados pelos diferentes rankings como dos 

melhores hospitais portugueses. De sublinhar a boa articulação existente entre as direções 

destas estruturas de saúde, possibilitando a criação de projetos que facilitem o acesso dos 

utentes aos cuidados de saúde. Uma realidade bem diferente da média portuguesa em que 

95,6% dos utentes frequentadores destes ACES possuem Médico de Família (o valor para 

Portugal estará nos 92,7% segundo dados do Retrato da Saúde 201811).  

Em termos de faixa etária destes utentes, verifica-se a existência de uma população idosa 

significativa, que coloca problemas em termos da prestação de cuidados de saúde, exigindo um 

planeamento adequado dos serviços de saúde, nomeadamente quanto à localização e tipologia 

das unidades, bem como quanto ao apoio domiciliário requerido.  

Como se pode verificar, a atual rede de unidades de saúde encontra-se dispersa pelo concelho 

do Porto de forma adequada, respondendo com proximidade às necessidades atuais dos 

cidadãos (Figura 4). 

Por outro lado, as novas unidades propostas, em termos de acessibilidade, não estabelecem 

aumentos relevantes na distância (a pé ou por viatura), sendo na sua maioria servidas por 

transportes coletivos (ainda que tal possa novamente ser negociado com o STCP, de forma a 

adequar a oferta à procura dos cidadãos, nomeadamente em termos de carreiras e horários). 

Também não será previsível que as novas unidades provoquem impacto no movimento 

rodoviário, em função do número de utentes que em simultâneo se prevê possam ser atendidos 

em qualquer um dos locais referidos. 

 

  

                                                      

11 Ministério da Saúde (2018), Retrato da Saúde, Portugal. 
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Figura 4 – Distância média às Unidades de Saúde Local existentes 

 

Fonte: CMP-DMPOT/ARS Norte 

A reforma dos equipamentos tem de ser entendida pelos cidadãos como uma melhoria na 

prestação dos cuidados de saúde, sendo para tal indispensável um correto planeamento da 

mobilidade e a transmissão da informação de uma forma adequada. 

Em relação aos Centros de Respostas Integradas - CRI - estes serviços acolhem utentes, 

predominantemente referenciados pelas diferentes instituições da cidade ou áreas limítrofes 

desde que estejam devidamente identificados.  

Os Centros de Respostas Integradas, são estruturas locais de cariz operativo, referenciadas ao 

território que executam programas de intervenção local no que respeita à prevenção dos 

comportamentos aditivos e dependências, bem como prestam cuidados integrados e globais a 

pessoas com comportamentos aditivos e dependências, em regime ambulatório.  
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 Equipamentos de Educação 

A educação visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 

que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.  

O acesso à educação constitui, ainda, um fator decisivo para a preparação dos recursos 

humanos com vista ao desenvolvimento e competitividade da base económica da cidade. 

Neste entendimento, a educação representa um pilar fundamental para o futuro de uma 

sociedade e, em particular, dos jovens, constituindo-se como um meio de promoção de igualdade 

de oportunidades e de justiça social, decisiva para o desenvolvimento intelectual e harmonioso 

do indivíduo. Daí a aposta no prolongamento da escolaridade mínima obrigatória, que se 

pretende que se estenda, o mais possível, a toda a população.  

No concelho do Porto, em termos de ensino público, existem 51 escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico que, no letivo de 2016-2017, garantiram a frequência de 6754 crianças distribuídas pelos 

diferentes estabelecimentos de ensino, 1814 crianças nos 45 Jardins de Infância, 10374 alunos 

nas 16 escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 5246 alunos nas 13 Escolas Secundárias 

(Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Equipamentos de educação, por tipologia e natureza do equipamento 

Tipologia Público Privado 

Jardim de Infância 45 103 

Escola Básica do 1º Ciclo 51 33 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos 16 20 

Escola Secundária 13 27 

 

Fonte: CMP-DMPOT/DME; Ministério da Educação 

 

 

Relativamente a todos estes níveis de ensino, o Porto possui igualmente uma oferta alargada de 

estabelecimentos de ensino privado que, à exceção do nível correspondente ao 1º Ciclo do EB, 

ultrapassa mesmo o número de unidades que integram a rede pública.  

Globalmente, e do ponto de vista da repartição espacial, observa-se uma distribuição 

relativamente equilibrada destes equipamentos educativos na cidade (Figura 5).  
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Figura 5 – Equipamentos de educação do Ensino Básico e Secundário, por natureza jurídica  

 

Fonte: CMP-DMPOT 

No que diz respeito concretamente à rede pública, apresenta-se de seguida a distribuição 

espacial dos estabelecimentos que asseguram a oferta dos diferentes níveis de ensino. 

Quanto aos Jardins de Infância (Figura 6), verifica-se uma distribuição por todo a cidade com 

algumas assimetrias, sendo que a zona ocidental se encontra menos bem dotada da rede pública 

de jardins de Infância e a zona da Boavista. As freguesias de Campanhã e Bonfim são as que 

possuem uma maior cobertura de jardins-de-infância públicos. 

Figura 6 – Estabelecimentos de Ensino Públicos com Jardim de Infância 

 

Fonte: CMP-DMPOT 
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No que diz respeito ao 1º Ciclo do Ensino Básico, tal como refere a Carta Educativa do Porto, 

aprovada em 2017, a restruturação da rede de equipamentos de educação já foi efetuada. Ainda 

que certos territórios se apresentem claramente mais dotados em relação a outros, os 

equipamentos existentes respondem presentemente às necessidades de procura (Figura 7). 

 

Figura 7 – Estabelecimentos de Ensino Públicos 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Fonte: CMP-DMPOT 

Quanto à cobertura das Escolas EB 2/3 apesar de todas as freguesias estarem servidas, a 

dotação é mais desequilibrada (Figura 8). Neste contexto Campanhã emerge como o território 

onde as distâncias casa /escola a percorrer são, em média, maiores. 

  



 Rede de Equipamentos de Utilização Coletiva 

 

CMP | DMU | DMPU | DMPOT 19  

Figura 8 – Estabelecimentos de Ensino Públicos com 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

 

Fonte: CMP-DMPOT 

 

As escolas secundárias, à semelhança dos outros níveis de ensino, estão distribuídas por todas 

as freguesias da cidade evidenciando-se, contudo, uma concentração significativa da oferta na 

área central (Figura 9). 

 

Figura 9 – Estabelecimentos de Ensino Públicos com Ensino Secundário 

 

Fonte: CMP-DMPOT 
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Importa fazer aqui uma referência ao ensino profissional que está a ser ministrado em seis das 

escolas secundárias do ensino regular que, paralelamente, apresentam este tipo de valência 

complementar, disponibilizando planos formativos em diferentes áreas. Em termos de ensino 

profissional público importa sublinhar a existência da Escola Profissional Infante D. Henrique, 

criada em 1990, com características muito particulares advindas do facto de ser a única Escola 

a nível nacional tutelada em parceria pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça. 

Esta escola ministra cursos no domínio da restauração. 

Existe ainda um conjunto de escolas privadas que possuem ensino profissional. 

Em síntese, poderá afirmar-se que a cobertura da cidade em termos de equipamentos de 

educação básica e secundária é satisfatória verificando-se, no entanto, que relativamente a 

alguns níveis de ensino, como é o caso do pré-escolar, a oferta privada é cerca de 60 % superior 

à do ensino público.  

Relativamente ao Ensino Superior no Porto distribui-se pelos diferentes estabelecimentos de 

ensino da Universidade do Porto e do Instituto Politécnico do Porto e pelos diferentes 

estabelecimentos de ensino superior privado (Quadro 3) 

No seu conjunto, estes estabelecimentos garantem uma oferta que cobre, genericamente, todas 

as áreas do saber, bem como, todos os ciclos de formação superior. 

 

Quadro 3 – Ensino Superior, por tipologia e natureza do equipamento 

Tipologia Público Privado 

Faculdade12 16 10 

Instituto Superior 5 2 

Escola Superior 3 2 

Universidade 1 6 

Fonte: CMP-DMPOT; UP; IPP; Ensino Particular e Cooperativo 

 

A oferta localizada no Porto exerce um forte poder de atração, não só sobre os municípios 

vizinhos, mas sobre toda a região envolvente. Nos últimos anos, e na sequência da crescente 

afirmação da qualidade do ensino ministrado e das condições infraestruturais, esta capacidade 

de atração tem vindo a aumentar, tanto ao nível nacional, como internacional. 

O Ensino Superior público concentra-se sobretudo em duas áreas da cidade: a Asprela e o 

Campo Alegre, ainda que existam festabelecimentos dispersos um pouco por toda a cidade 

(Figura 9).  

                                                      

12 Todas as Faculdades públicas integram a Universidade do Porto. 
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O Pólo da Asprela, situado na freguesia de Paranhos concentra, quer o maior número de 

estabelecimentos de ensino - públicos e privados - quer de alunos. O Pólo do Campo Alegre 

também concentra um elevado número de estabelecimentos de ensino superior, na sua maioria 

integrados no setor público.  

Figura 10 – Equipamentos de Ensino Superior por natureza jurídica 

 
Fonte: CMP-DMPOT 

 

Sobretudo no caso da Asprela, verifica-se uma grande concentração de unidades de 

investigação e de interfaces investigação/empresa, associada à forte presença do ensino 

superior.  
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 Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social 

 

Os serviços e equipamentos sociais da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais – RSES – 

dirigem-se a toda a população, numa perspetiva de adequação às diferentes necessidades 

sociais.  

Por equipamento social entendem-se as estruturas físicas onde se encontram instaladas as 

diferentes respostas sociais ou os serviços de enquadramento a determinadas respostas (caso 

do serviço de apoio domiciliário – SAD) que se prestam diretamente em casa do utente. 

A Carta Social é a ferramenta dinâmica do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - GEP/MSSS - onde estão inscritas todas as 

respostas sociais organizadas em quatro grandes áreas de intervenção - Infância e Juventude, 

População Adulta, Família e Comunidade e Grupo Fechado – áreas de intervenção que são as 

adotadas neste relatório. 

No concelho do Porto existem 302 equipamentos sociais que garantem a prestação de 515 

respostas sociais distribuídas pelas áreas da Infância e Juventude (46%), População Adulta 

(45%) e Família e Comunidade (9%) (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Respostas sociais no concelho do Porto, por área de intervenção 

Área de intervenção N.º % 

Infância e Juventude 237 46,0 

População Adulta 233 45,2 

Família e Comunidade 45 8,7 

Fonte: Carta Social – GEP/MSSS 

 

 

As respostas sociais Creche e Estabelecimento de Educação Pré-escolar são as que registam 

maior expressão no concelho, registando 18% e 14%, respetivamente. O Serviço de Apoio 

Domiciliário a Idosos (13%) e a Estrutura Residencial para Idosos (12%) constituem as respostas 

que se seguem em termos de frequência. 
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Gráfico 1 - Respostas sociais mais frequentes 

 

Fonte: Carta Social – GEP/MSSS 

 

Nota: Na categoria outros agregam-se todas as outras respostas sociais que percentualmente não registam 

valores acima dos 5% ou cuja resposta não configura necessariamente a existência de um equipamento 

(por exemplo: Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens, Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo, 

Equipa de Intervenção Direta, Imprensa Braille). 

A distribuição dos equipamentos pelo território concelhio faz-se conforme mostra a Figura 12, 

revelando uma concentração de um grande número de equipamentos (101) na União de 

Freguesias de Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória. Efetivamente nesta 

união de freguesias estão concentrados quase 34% dos equipamentos de solidariedade e ação 

social da cidade. As freguesias de Campanhã, Bonfim e Paranhos acolhem, cada uma, nos seus 

territórios cerca de 13% desse tipo de equipamentos. 

 

Figura 11 – Equipamentos de Solidariedade e Ação Social 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 
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Gráfico 2 - Equipamentos de utilização coletiva, por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

No que concerne à natureza jurídica das entidades proprietárias, a esmagadora maioria das 

respostas enquadra-se na denominada Rede Solidária (63,8%), enquanto as entidades com fins 

lucrativos enquadram 31,2% das respostas identificadas. Existe ainda um valor quase residual 

de respostas prestadas por serviços públicos (5%). 

À semelhança do que atrás foi referido, as respostas que registam maior representatividade 

dirigem-se à infância e, territorialmente, também encontram maior expressão na União de 

Freguesias de Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória, designadamente 

nas valências Creche (37,4%), Estabelecimentos de educação pré-escolar (31,4%) e Centro de 

Atividades de Tempos Livres, vulgo ATL (34,2%).  

 

Gráfico 3 – Equipamentos dirigidos à infância 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 
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Figura 12 – Creches e estabelecimentos de educação pré-escolar, por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

Figura 13 – Centros de atividades de tempos livres por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

No que concerne às respostas mais direcionadas para a população idosa, verifica-se que as 

valências Estrutura residencial para idosos - ERPI, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio 

Domiciliário – SAD, constituem as mais frequentes respostas sociais. E que assumem maior 

expressão territorial também na União de Freguesias de Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo 

Ildefonso, Sé e Vitória, designadamente nas valências ERPI (28,3%) e SAD (33,8%). 
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Gráfico 4 – Equipamentos direcionados para a população idosa 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

As Estruturas residenciais para idosos, pela sua especificidade, ainda que preferencialmente 

possam responder a necessidades das freguesias em que se localizam, também recebem 

utentes que podem ser encaminhados/provenientes de outros territórios. 

 

Figura 14 – Estruturas Residenciais para Idosos por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

O aumento da esperança média de vida, conjugado com os ritmos de vida da população adulta, 

faz com que as redes familiares e de solidariedade, não sejam suficientes para responder às 

necessidades quotidianas dos idosos e/ou dependentes.  
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O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social desenvolvida a partir de um equipamento, 

que “ (…) consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não 

possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou 

as atividades da vida diária.”13  

Traduz-se na prestação de um conjunto de serviços que pode ir desde a higiene pessoal, à 

higiene habitacional, ao serviço de lavandaria (tratamento de roupas) e ao fornecimento de 

refeições. Este tipo de apoio face às necessidades básicas revela-se fundamental para aqueles 

que se encontram em situação de dependência e/ou maior vulnerabilidade permitindo-lhes 

continuar a residir nas suas habitações, nos seus espaços de referência, com qualidade de vida 

– um dos maiores desafios da atualidade.  

 

Figura 15 – Serviços de Apoio Domiciliário por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

As valências Centro de Dia e Centro de Convívio desenvolvem-se em equipamento próprio. De 

acordo com a Carta Social o Centro de Dia consiste na prestação de um conjunto de serviços 

que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sociofamiliar enquanto o 

Centro de Convívio consiste numa resposta social de apoio a atividades sócio recreativas e 

culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas de uma 

determinada comunidade.  

Os centros de dia registam maior frequência nas freguesias de Campanhã e Paranhos (18,6%) 

e na União de Freguesias mais central da cidade com 16,3%. 

                                                      

13 http://www.cartasocial.pt/  
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Figura 16 – Centros de Dia por freguesia 

 

Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 

 

A valência Centro de Convívio assume maior expressão territorial na União de Freguesias de 

Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória (27,8%), Campanhã (25%) e União 

de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (22,2%). 

 

Figura 17 – Centros de Convívio por freguesia 

 Fonte: CMP; Carta Social – GEP/MSSS 
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 Equipamentos de Cultura 

 

A cultura tem constituído, nos anos mais recentes, um importante alicerce da estratégia municipal 

muito apostada na dinamização do setor do turismo e na captação de investimento para a cidade.  

A cidade ocupa uma posição cimeira no contexto regional, desde logo pela atração turística que 

exerce o seu centro histórico classificado pela UNESCO com património da Humanidade e 

dispõe atualmente de uma rede local de equipamentos culturais diversificada onde se incluem 

tipologias diferenciadas e que fazem do centro urbano um polo dinamizador de uma área 

metropolitana alargada.  

Tal como é referido no Plano Municipal de Cultura: “Pode encontrar-se uma grande diversidade 

de equipamentos, disseminados por toda a cidade, de tipologias muito diferenciadas. Cada um 

com a sua função, prestam serviços distintos em áreas muito diversas, proporcionam à cidade 

uma importante capacidade de gerar eventos que se destinam não só à população residente 

mas também a todos aqueles que a visitam”.  

Ao longo das últimas décadas, o investimento realizado na promoção da cultura e do património, 

suportada por uma rede dinâmica de agentes culturais, de natureza pública e privada ou mista, 

tem-se traduzido na capacidade de gerar eventos muito diversos que fazem do Porto uma cidade 

com uma oferta culturalmente rica e diversificada, apesar mesmo dos condicionalismos 

económicos que o País enfrentou.   

O Porto apostou na consolidação da sua rede pública de equipamentos de cultura procurando 

qualificar a oferta, em termos dos recursos disponíveis e apostando numa programação de 

qualidade capaz de atrair públicos diversificados. No caso da rede municipal de equipamentos 

culturais, são de realçar as estratégias de programação e animação destes espaços numa 

articulação estreita do município com a sociedade civil, o que permite ao município colocar-se 

como um interlocutor privilegiado entre a oferta e a procura cultural. A vertente educativa dos 

equipamentos culturais e a programação disponível (nomeadamente para as escolas e famílias) 

é um bom exemplo da colaboração mútua entre os diversos intervenientes locais na área da 

cultura.  

A oferta disponibilizada pela rede de equipamentos culturais existente na cidade contempla a 

seguinte diversidade de tipologias de equipamento que o Quadro 5 apresenta.  
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Quadro 5 – Equipamentos culturais no Porto, por tipologia de equipamento 

Tipologia N.º 

Arquivos 2 

Auditórios 22 

Bibliotecas 2 

Museus 29 

Salas de cinema 3 

Salas de espetáculo 12 

Teatros 9 

Fonte: CMP 

 

Analisando a espacialização geográfica dos equipamentos culturais na cidade, que a Figura 18 

permite observar, verifica-se uma maior concentração dos diferentes tipos de equipamento em 

toda a área central da cidade. À exceção de alguns museus, em freguesias limítrofes da cidade, 

como Campanhã, Paranhos e Ramalde é notória a reduzida presença de equipamentos de 

cultura.  

Figura 18 – Equipamentos culturais por tipologia de equipamento  

 

Fonte: CMP 
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Museus 

A cidade do Porto dispõe do Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) - instalado no Palácio 

dos Carrancas, construção de finais do séc. XVIII e que esteve sujeito a várias adaptações para 

esta nova função.  

Este museu tem acompanhado a dinâmica de crescimento verificada no país nos anos recentes, 

à semelhança de muitos outros museus, destacando-se como um dos museus mais visitados no 

país. A evolução dos “visitantes de museus” indica uma taxa de crescimento entre 2011 e 2016 

que se fixou nos 97%, de acordo com dados divulgados pela Direção Geral do Património 

Cultural. Para além do MNSR, o Porto dispõe de uma rede de museus bastante diversificada 

onde se incluem alguns museus privados e os museus da rede pública municipal. 

Quadro 6 – Museus da rede pública municipal 

Arqueosítio da Rua de D. Hugo 

Arquivo Histórico do Porto (Casa do Infante) 

Casa Museu Guerra Junqueiro  

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio 

Casa Oficina António Carneiro 

Casa Tait  

Museu do Carro Elétrico 

Museu do Vinho do Porto  

Palacete dos Viscondes de Balsemão 

Fonte: CMP 

 

Bibliotecas Municipais  

O Porto dispõe de duas bibliotecas públicas municipais localizadas no centro da cidade.  

A Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) é uma moderna biblioteca de leitura pública 

localizada nos Jardins do Palácio de Cristal, criada em 2001. A Biblioteca disponibiliza em livre-

acesso uma coleção com cerca de 90.000 documentos (livros, publicações periódicas e 

audiovisuais) que podem ser consultados no local ou requisitados através do serviço de 

empréstimo domiciliário. Possibilita ainda o acesso livre e gratuito à internet em postos fixos e 

Wireless.  

A Biblioteca dispõe de um auditório de 200 lugares, equipado com sistema de som, iluminação 

de cena e projeção que é cedido para atividades externas mediante solicitação. A BMAG 

disponibiliza ainda um serviço de leitura itinerante, o Bibliocarro, que presta um serviço de 

empréstimo de livros e animação da leitura para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo. 

A Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), fundada em 1833, está instalada no antigo 

Convento de Santo António da Cidade, em frente ao Jardim de S. Lázaro. É uma das maiores e 
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mais antigas bibliotecas públicas portuguesas. O acervo patrimonial da biblioteca é, quantitativa 

e qualitativamente, significativo. Constituída sobretudo por bibliografia nacional, a BPMP conta 

com mais de 1.500.000 documentos impressos, sendo ainda, depositária de diversos e 

relevantes fundos e coleções especiais: manuscritos, impressos raros, cartografia, iconografia, 

espólios literários. 

Se tivermos em consideração a população jovem residente no concelho (até aos 14 anos) e a 

distribuição das escolas públicas em presença no território, facilmente se deduz que o 

equipamento biblioteca não constitui um equipamento de proximidade encontrando-se distante 

das freguesias onde predomina a população jovem do concelho, particularmente nas freguesias 

com mais população residente da cidade. No entanto, existe um conjunto significativo de 

bibliotecas escolares inseridas nos diferentes estabelecimentos de ensino, assim como em 

diversas instituições. 

 

Arquivos 

No Porto existe um Arquivo Histórico Municipal que tem por missão a organização do sistema de 

informação administrativa da CMP, bem como a documentação que testemunha a história da 

cidade, desde a sua origem até à atualidade.  

Existe ainda na cidade o Arquivo Distrital do Porto, cujos arquivos distritais são arquivos regionais 

com atribuições específicas relativamente ao território em que se situam, visando a promoção 

do conhecimento, a fruição do património arquivístico e a garantia dos direitos do Estado e dos 

cidadãos, nomeadamente pela utilização dos documentos na atividade administrativa. 

 

Auditórios 

O Porto dispõe de uma rede de auditórios, enquadrados em instituições de natureza pública, de 

natureza privada e mista, que de um modo geral estão disponíveis para suportar a realização de 

eventos de escala local e nacional, mediante a cedência de instalações e/ou serviços prestados. 

Alguns desses auditórios, pela capacidade instalada de que dispõem, permitem a realização de 

eventos nacionais e internacionais (como cimeiras e conferências). Outros auditórios existem, 

de menor dimensão, que permitem dar resposta à comunidade local onde se encontram 

inseridos. 

Relativamente à sua distribuição espacial estes auditórios situam-se predominantemente na 

União de Freguesias que corresponde ao denominado Centro Histórico e na União de Freguesias 

de Lordelo do Ouro e Massarelos.  
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Quadro 7 – Auditórios  

Arquivo Histórico do Porto (Casa do Infante) 

Auditório do Centro Unesco do Porto 

Auditório do Clube Fenianos Portuenses 

Auditório EDP  

Auditório da Fundação António da Mota  

Auditório Horácio Marçal (Junta Freguesia Paranhos) 

Auditório da Junta de Freguesia do Bonfim 

Auditório da Junta de Freguesia de Campanhã 

Auditório da Junta de Freguesia de Ramalde 

Auditório UF de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

Auditório da UF de Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e 
Vitória 

Auditório da UF de Lordelo do Ouro e Massarelos 

Auditório do Planetário do Porto 

Casa das Artes 

Casa Jorge de Sena - INATEL 

Fundação Eng. António de Almeida 

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda 

Fundação Montepio - Associação Mutualista 

Fundação de Serralves 

Museu Nacional Soares dos Reis 

Museu dos Transportes e Comunicações - Edifício da Alfândega 

Seminário de Vilar 

Fonte: CMP 

 

Salas de teatro 

O Porto possui dois teatros municipais, o Teatro Municipal do Porto e o Teatro do Campo Alegre, 

apresentando uma programação multidisciplinar, aberta a diversos tipos de público. Alguns 

eventos importantes, de dimensão internacional, têm lugar nestas salas de teatro e são 

responsáveis por atrair um número elevado de pessoas à cidade. O Fantasporto e o Fitei são 

Festivais que constituem exemplo disso mesmo. 

Outros teatros existem, com outras salas, dispondo de programação regular e que estão 

enquadrados na dinâmica cultural e educativa das instituições que os albergam. De referir, por 

exemplo, a sala do teatro Sá da Bandeira, edifício que o município pretende ver classificado 

como património municipal e, deste modo, protegido pela sua eventual classificação.  
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Quadro 8 – Salas de teatro  

Teatro de Belomonte (Teatro de Marionetas do Porto) 

Teatro do Bolhão (Palácio das Artes) - Academia Contemporânea do 
Espetáculo 

Teatro do Campo Alegre 

Teatro de Carlos Alberto 

Teatro Helena Sá e Costa 

Teatro Municipal Rivoli 

Teatro Nacional de S. João 

Teatro Sá da Bandeira 

Teatro da Vilarinha  

Fonte: CMP 

Salas de cinema 

Após um processo de encerramento das diferentes salas de cinema da cidade nas décadas 

recentes, a cidade dispõe ainda de algumas salas de cinema e tenta reconquistar alguns edifícios 

emblemáticos, atualizando-os nas suas funções culturais. É este o caso do cinema Batalha, que 

será renovado e do cinema Trindade que, desde o início de 2017, voltou a entrar no circuito de 

cinema, exibindo diariamente filmes. Outras salas de cinema existem em espaços comerciais 

como é o caso das salas de cinema Lusomundo. 

 

Salas de Espetáculo 

As salas de espetáculo da cidade constituem o suporte essencial para a realização dos eventos 

culturais da cidade, na diversidade que os carateriza: música, teatro/revista, artes performativas, 

dança, cinema, entre outras.  

Quadro 9 – Salas de espetáculo  

Casa da Música 

Coliseu do Porto 

Mercado Ferreira Borges 

Teatro de Belomonte (Teatro de Marionetas do Porto) 

Teatro do Bolhão (Palácio das Artes) - Academia Contemporânea do 
Espetáculo 

Teatro do Campo Alegre 

Teatro de Carlos Alberto 

Teatro Helena Sá e Costa 

Teatro Municipal Rivoli 

Teatro Nacional de S. João 

Teatro Sá da Bandeira 

Teatro da Vilarinha  

Fonte: CMP 
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 Equipamentos de Desporto 

É de reconhecimento generalizado que a atividade física e desportiva é um fator determinante 

essencial para o bem-estar e saúde dos indivíduos, contribuindo para a sua saúde física e 

emocional, pelo que a disponibilidade de instalações desportivas contribui grandemente para 

este objetivo. No território, o acréscimo ou a qualificação/redimensionamento de instalações 

desportivas constitui um fator de valorização na resposta a necessidades existentes que se 

reflete como um contributo positivo para a coesão territorial.  

De um modo geral, a cidade do Porto dispõe de equipamentos desportivos que cobrem a 

totalidade do território concelhio. Em 2009, foi editado pela CMP o documento “Atlas Desportivo 

da Cidade do Porto”, atualizado pela Porto Lazer em 2016, e que faz um diagnóstico da cidade 

no que respeita à oferta existente em equipamentos desportivos, instituições promotoras e 

respetivas instalações desportivas. Neste sentido, remete-se para esse documento a informação 

disponível sobre instalações desportivas existentes no município. 

Nos anos recentes, a atuação do município tem estado menos orientada para a construção de 

novos equipamentos desportivos e mais centrada na requalificação/remodelação dos 

equipamentos desportivos existentes como forma de dar resposta à procura identificada e às 

necessidades, preferências e expectativas da população utilizadora.  

A dinâmica desportiva da cidade do Porto fica a dever-se à vitalidade das suas instituições, as 

quais desempenham um papel relevante no apoio à atividade desportiva a nível local. Aqui se 

inclui a diversidade dos seus agentes, nomeadamente estabelecimentos de ensino, 

coletividades, instituições desportivas privadas, todas elas com funções de responsabilidade na 

promoção e difusão do desporto. 

Por outro lado, a promoção/incentivo à atividade desportiva por parte de promotores privados 

tem contribuído para, paulatinamente, ir alterando positivamente os hábitos desportivos dos 

portuenses. A prática generalizada da atividade física em ginásios (health club), cuja oferta está 

dispersa um pouco por toda a cidade, é disso exemplo.  

Considerando a propriedade dos equipamentos desportivos, salienta-se que as principais 

instituições proprietárias são, por ordem de grandeza, as instituições da administração municipal 

e as entidades privadas, que no total detêm mais de 50% dos equipamentos na cidade. O sistema 

escolar público e o movimento associativo são proprietários, respetivamente, de 16% e 13% dos 

equipamentos desportivos localizados na cidade. O restante valor, na ordem dos 20%, tem como 

proprietários o sistema escolar privado, as instituições militares e paramilitares e as instituições 

da administração central. 
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Instalações desportivas  

Em termos globais e segundo dados atualizados pela empresa municipal Porto Lazer, a rede de 

instalações desportivas na cidade abrange uma diversidade de tipologias de equipamento, 

vocacionadas para a prática das diferentes modalidades desportivas. Na sua totalidade, no ano 

de 2016 existiam 377 instalações desportivas que integravam 1051 equipamentos desportivos, 

(Figura 19). 

Figura 19 – Instalações desportivas no Porto 

 

Fonte: Atlas Desportivo, dados atualizados pela Porto Lazer em 2016 

À semelhança do que consta no Atlas Desportivo, efetua-se a leitura dos equipamentos 

desportivos existentes na cidade, considerando aqui aquelas que são as suas principais 

categorias de equipamento.  

Equipamentos desportivos de base formativos 

Incluem-se nesta categoria os equipamentos de maior polivalência e abrangência e que dão 

resposta a atividades físicas organizadas assim como ao processo de treino desportivo. Muitos 

deles permitem a realização de competições desportivas, principalmente nos escalões jovens. 

Aqui se incluem as seguintes tipologias: grandes campos de jogos, pistas de atletismo, pavilhões 

polidesportivos, campos de ténis, salas polivalentes e piscinas desportivas.  

Esta constitui a categoria com maior expressão na cidade, num total aproximado de 650 

equipamentos desportivos, representando mais de 60% da oferta desportiva da cidade (Figura 

20). As salas polivalentes constituem a tipologia mais representativa dos equipamentos 

formativos, presente em todas as freguesias da cidade. Este tipo de equipamento é dotado de 

grande multifuncionalidade, permitindo a prática de muitas modalidades diferentes, com 

predomínio das modalidades individuais. 
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Figura 20 - Instalações desportivas com oferta de base formativa 

 

Fonte: Atlas Desportivo, dados atualizados pela Porto Lazer em 2016 

Equipamentos desportivos especializados 

Incluem-se nesta categoria os equipamentos especiais destinados a modalidades particulares 

que necessitam de uma grande organização. Aqui se incluem as seguintes tipologias: os campos 

de minigolfe, os campos de squash, as salas especializadas ou os picadeiros. Nesta categoria 

de equipamentos, devido às suas caraterísticas e à sua especialização, numericamente são 

menos expressivas na cidade comparativamente às restantes categorias de equipamentos 

(Figura 21).   

Figura 21 - Equipamentos desportivos especializados 

 

Fonte: Atlas Desportivo, dados atualizados pela Porto Lazer em 2016 
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Equipamentos desportivos de competição e espetáculo 

Incluem-se nesta categoria os equipamentos desportivos de competição e espetáculo orientados 

para a prática de competições de alto nível, nacional e internacional e com capacidade para 

grandes públicos. Aqui se incluem os estádios de futebol, os pavilhões multiusos e as piscinas 

olímpicas (Figura. 22). 

Figura 22 - Equipamentos desportivos de competição e espetáculo 

 

Fonte: Atlas Desportivo, dados atualizados pela Porto Lazer em 2016 

 

 

A rede de Equipamentos Desportivos Municipais 

A Câmara Municipal do Porto possui um total de 293 equipamentos desportivos. De acordo com 

informação do Atlas Desportivo, o município é responsável apenas pela gestão de 81 

equipamentos, sendo os restantes geridos, maioritariamente, por instituições do sistema escolar 

público. 

Chama-se a atenção para o facto de, nos anos recentes, um conjunto de equipamentos 

desportivos terem sido sujeitos a obras de requalificação que beneficiaram as instalações 

existentes, como é o caso do Parque Desportivo de Ramalde (Inatel).  
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Quadro 10 – Equipamentos desportivos municipais 

Rede Municipal de Piscinas 

Piscinas de Cartes 

Piscina da Constituição 

Piscina Eng.º Armando Pimentel 

Rede Municipal de Pavilhões Polidesportivos 

Pero Vaz de Caminha 

Nicolau Nasoni 

Fontes Pereira de Melo 

Lagarteiro 

Irene Lisboa 

Viso 

Equipamentos Desportivos Especializados 

Complexo do Monte Aventino (salas squash, campos ténis, cardiofitness) 

Campo de Mini-golfe - Parque da Cidade 

Clube Mini-golfe do Porto 

Campo Mini-golfe CCDT da CMP 

Picadeiro 

Equipamentos de Competição e Espetáculo 

Palácio de Cristal- Pavilhão Rosa Mota. 

Piscina de Campanhã 

Equipamentos Base Formativos 

Grandes campos de jogos municipais 

Campo Sintético do Viso 

Campo Municipal de Campanhã 

Polidesportivo Exterior dos Choupos. 

Parque Desportivo de Ramalde (Inatel). 

Recantos desportivos - tabelas de basquetebol e outros equipamentos dispersos pela cidade 

 

Fonte: Atlas Desportivo, dados atualizados pela Porto Lazer em 2016 
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 Equipamentos de Segurança 

A Segurança é hoje um dos fatores mais importantes da sociedade moderna. O facto de os 

cidadãos se sentirem seguros e confiantes torna as cidades mais coesas e atrativas e com 

melhor qualidade de vida. A segurança é uma das funções essenciais do Estado, assegurada 

através das diferentes forças de segurança existentes, de acordo com a organização de cada 

país. 

A cidade do Porto apresenta um conjunto de forças e Serviços de Segurança, que estão 

distribuídas da seguinte forma: Polícia de Segurança Pública (PSP) e Polícia Municipal. 

O Porto além de possuir o Comando Distrital da Região Norte da PSP, possui treze esquadras 

distribuídas pela cidade. No entanto, como se pode verificar, constata-se que existem freguesias 

na cidade que não possuem qualquer esquadra no seu território, revelando uma espacialização 

assimétrica pela cidade (Figura 23). Com a política de restrição/contenção orçamental, foram 

sendo fechadas esquadras que se encontravam espalhadas na cidade em edifícios pouco dignos 

para os fins a que se destinavam. As esquadras que fecharam foram incorporadas em esquadras 

existentes. Sempre que acontece o encerramento de uma esquadra num determinado local, 

existe uma reação por parte da população local, devido a receios de insegurança. Em 

consequência da redução no número de esquadras, a distância média à esquadra mais próxima 

aumentou. 

Figura 23 - Equipamentos de Segurança Pública (esquadras) 

 

Fonte: Comando Metropolitano do Porto 
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A Polícia Municipal é uma unidade orgânica da Câmara Municipal do Porto que exerce funções 

específicas ao nível do território concelhio e está diretamente ligada à esfera de decisão do 

Município. Não se enquadra na espacialização da Figura 23. 

 

 Equipamentos de Proteção Civil 

 

A Proteção Civil Municipal tem como objetivos: 

 

a) Prevenir no território municipal dos riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe deles resultantes; 

b) Atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das 

ocorrências anteriormente descritas; 

c) Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; 

d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município afetadas 

por acidente grave ou catástrofe. 

 

Os Bombeiros Sapadores do Porto têm como missão  garantir a proteção de pessoas, de bens 

e do ambiente, principalmente na área do município do Porto, prevenindo as situações que os 

coloquem em perigo, ou limitando as suas consequências, minimizando os danos pessoais, de 

acordo com padrões de elevada qualidade, profissionalismo, por forma a constituir uma 

referência nas áreas de prevenção e da prestação de socorro em Portugal e por sua vez o 

Comandante dos Bombeiros Sapadores é o Comandante Operacional Municipal. 

Além dos Bombeiros Sapadores do Porto, existem ainda os Bombeiros Voluntários do Porto, e a 

Associação Humanitária dos Voluntários Portuenses, bem como o Posto de Comando Distrital 

Operações de Socorro - CDOS, este sediado junto à Autoridade Nacional de Proteção Civil - 

ANPC, na freguesia de Paranhos. 

Os quartéis de bombeiros atualmente existentes localizam-se na União de Freguesias de 

Cedofeita, Miragaia, Santo Ildefonso, Sé, São Nicolau e Vitória e na Freguesia de Ramalde 

(Figura 24). 
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Figura 24 - Quartéis de Bombeiros (sapadores e voluntários) 

 

Fonte: CMP/DMPOT 
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 Equipamentos de Defesa 

 

A defesa nacional está adstrita ao Ministério da Defesa e nela se enquadram as forças 

militarizadas: o Exército (quartéis) e a Guarda Nacional Republicana – GNR. Cada uma destas 

forças de Segurança tem competências próprias ainda que o tronco comum seja a defesa e 

segurança dos cidadãos. 

O conceito estratégico de defesa nacional define os aspetos fundamentais da estratégia global 

a adotar pelo Estado para a consecução dos objetivos da política de segurança e defesa 

nacional.  

No quadro das políticas de segurança e defesa nacional estão definidos como objetivos 

permanentes, garantir: 

• A soberania do Estado, a independência nacional, a integridade do território e os valores 

fundamentais da ordem constitucional; 

• A liberdade e a segurança das populações, bem como os seus bens e a proteção do 

património nacional; 

• A liberdade de ação dos órgãos de soberania, o regular funcionamento das instituições 

democráticas e a possibilidade de realização das funções e tarefas essenciais do Estado; 

• A manutenção ou o restabelecimento da paz em condições que correspondam aos 

interesses nacionais; 

• O fortalecimento das capacidades de coesão da comunidade nacional, de modo a que possa 

prevenir ou reagir pelos meios adequados a qualquer agressão ou ameaça externas.14 

A cidade do Porto possui dois fortes que serviram de equipamentos de defesa, embora no 

momento atual as instalações sirvam outros fins que não a defesa (situam-se na União de 

freguesias Aldoar, Foz e Nevogilde), como se pode constatar através da Figura 27. 

Relativamente a Quartéis ativos no concelho existem três (quartel da Praça da República, Quartel 

da Senhora da Hora e o Quartel da Manutenção Militar), encontrando-se mais de 50% dos 

equipamentos de estruturas militares devolutos na área geográfica do concelho do Porto.  

Existem ainda os quartéis da Guarda Nacional Republicana, situado na União de Freguesias de 

Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória, que concentra um conjunto de 

serviços da Região Norte, bem como outro na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 

                                                      

14 https://www.defesa.pt/Documents/20130405_CM_CEDN.pdf 

https://www.defesa.pt/Documents/20130405_CM_CEDN.pdf
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Massarelos, sendo esta a Unidade de Ação Fiscal, mais concretamente ligada à parte 

alfandegária.  

De acordo com a Figura 25 verifica-se uma concentração de Equipamentos de Defesa no centro 

da cidade (ainda que devolutos), mais concretamente na União de Freguesias de Cedofeita, 

Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória. 

  

Figura 25 - Equipamentos de Defesa 

 

Fonte: CMP/DMPOT 
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 Equipamentos de Justiça 

A Figura 26 apresenta os equipamentos que integram o Círculo Judicial do Porto e a Polícia 

Judiciária uma vez que esta também está sob a tutela do Ministério da Justiça. 

Figura 26 - Círculo Judicial do Porto e Polícia Judiciária 

 

Fonte: CMP 

Os Julgados de Paz são tribunais incomuns dotados de características próprias de 

funcionamento e organização.15 A sua criação e instalação, em estreita parceria entre o Estado 

e o poder local, possibilitou a institucionalização de uma nova forma de administração da justiça 

no ordenamento jurídico. 

Os princípios orientadores e caracterizadores dos julgados de paz, ao permitirem e pugnarem 

pela participação e responsabilização das partes na superação dos conflitos, pelo recurso a um 

meio não adversarial de resolução de litígios, a mediação, ou submissão ao julgamento pelo juiz 

de paz, consubstanciam-se num contributo assinalável na ambicionada mudança do sistema de 

administração da justiça, no sentido de a tornar mais acessível aos cidadãos. 

No contexto legal atual, os Julgados de Paz têm competência para apreciar e decidir ações 

declarativas cíveis, com exceção das que envolvam matérias de direito da família, direito das 

sucessões e direito do trabalho, cujo valor não ultrapassasse os € 15.000.16 

                                                      

15 http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/informacao.asp 
16 idem 
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O Decreto-Lei n.º 9/2004, de 9 de Janeiro, consagrou a constituição do Julgado de Paz do 

Concelho do Porto – funciona na Rua Ferreira de Castro, 14 - tendo por circunscrição territorial 

todas as freguesias do concelho. 

 Outros Equipamentos 

2.10.1. Juntas de Freguesia 

A junta de freguesia é o órgão executivo colegial de cada freguesia e a autarquia mais próxima 

dos cidadãos.  

O concelho do Porto, na sequência da última reforma administrativa autárquica passou de quinze 

para sete freguesias: Bonfim, Campanhã, Paranhos, Ramalde, a União das Freguesias de 

Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, a União das Freguesias de Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, 

Santo Ildefonso, Sé e Vitória e a União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.  

Duas das uniões de freguesia criadas mantiveram contudo polos de atendimento 

descentralizados que permitam atender com maior proximidade a generalidade dos seus 

fregueses. A União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde tem a sua sede em 

Aldoar mas mantém dois polos na Foz do Douro e em Nevogilde. A União das Freguesias de 

Cedofeita, Miragaia, S. Nicolau, Santo Ildefonso, Sé e Vitória tem a sua sede em Cedofeita e 

mantém polos em Miragaia, Santo Ildefonso, S. Nicolau, Sé e Vitória.  
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Figura 27 - Juntas de freguesia 

 

Fonte: CMP 
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2.10.2. Equipamentos de Culto 

Os equipamentos religiosos na cidade do Porto constam da listagem dos “Imóveis de Interesse 

Patrimonial” que se encontra publicada no Diário da república, 2ª série – nº 217 de 25 de outubro 

de 2012 (anexo I do Regulamento do Plano Diretor Municipal). Inclui-se na classificação de 

equipamentos religiosos o património edificado que abarca as diferentes Igrejas: a Igreja católica, 

cujos edifícios são maioritários, a Igreja evangélica, a Igreja ortodoxa, a Sinagoga, o Cenáculo e 

as capelas; algumas destas de natureza privada (Figura 28).  

Para além de fazerem parte do património histórico e da identidade da cidade, assumindo um 

lugar de destaque na malha urbana, os equipamentos religiosos como espaços de culto que são, 

estão habitualmente localizados na proximidade das populações, permitindo a experiência 

religiosa e espiritual, na diversidade e pluralidade das suas confissões.  

No Porto, os equipamentos religiosos estão presentes em todas as freguesias da cidade, sendo 

no centro histórico e na área central da cidade que principalmente se encontram localizados.  

Para além da informação oficial sobre Igrejas e capelas que constam da “lista do património”, há 

ainda um conjunto de igrejas na cidade cujo levantamento efetuado foi acrescido à informação 

existente. Na maior parte das situações trata-se de igrejas construídas nas últimas décadas.  

 

Figura 28 - Equipamentos religiosos  

 

Fonte: CMP 
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2.10.3. Cemitérios e Crematórios 

 

O Porto tem doze cemitérios, nove de natureza pública e os restantes privados (Figura 29).  

Os cemitérios de maior capacidade são os municipais de Agramonte, na zona ocidental da 

cidade, e do Prado do Repouso, na zona oriental. Existem ainda três cemitérios privados, 

pertencendo a Ordens/Irmandades religiosas. 

 

Figura 29 - Cemitérios 

 

Fonte: CMP 

 

Existem três crematórios no concelho (Figura 30). A criação do Crematório do Porto, em 1995, 

inscreveu-se num plano de renovação dos cemitérios municipais, dando lugar a uma opção até 

então inexistente na cidade. 

Os crematórios da Lapa (de natureza privada, resulta de uma parceria entre a Venerável Ordem 

da Lapa e a empresa Servilusa) e de Paranhos (ainda que propriedade da Junta de Freguesia 

de Paranhos, de natureza pública portanto, serve toda a região) operam desde 2014 e 2015, 

respetivamente.  
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Figura 30 - Crematórios 

 

Fonte: CMP 

Tem-se verificado nos anos recentes uma procura crescente pela prática da cremação, um pouco 

à semelhança do que vem acontecendo no resto do país.  

A cremação constitui uma alternativa funerária que responde eficazmente a uma cada vez maior 

escassez de solo nas cidades para esse fim.  
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2.10.4. Outros serviços municipais 

Neste sub-conjunto de outros serviços municipais incluem-se a Águas do Porto, o Gabinete do 

Inquilino Municipal – GIM, o Gabinete do Munícipe – GM, a Polícia Municipal, o Mercado do 

Bolhão e o Canil. 

Figura 31 - Outros serviços municipais 

 

Fonte: CMP 
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2.10.5. Postos dos CTT 

O concelho dispõe de uma rede de postos dos CTT relativamente numerosa (25 postos) que 

presta à população um importante serviço de proximidade (Figura 32). 

Figura 32 - Postos dos CTT 

 

Fonte: CMP; CTT 
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2.10.6. Administração Central 

No concelho do Porto, fruto da sua centralidade relativamente a toda a região norte, situa-se uma 

série de organismos da administração central que se tenta espelhar no cartograma seguinte 

incluindo apenas aqueles que possuem edifícios independentes, ainda que não estejam 

classificados como equipamento. 

Figura 33 – Administração Central 

 

Fonte: CMP 
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3. Síntese Conclusiva 

O território não é só o espaço onde residem as pessoas, é também o espaço social onde se 

estabelecem interações sociais que tornam possível a vivência no espaço urbano coletivo. 

A identificação e caraterização dos equipamentos de utilização coletiva, nas suas diferentes 

áreas (saúde, de pessoas e bens educação, ação social, cultura e desporto, defesa, segurança 

e proteção civil e outros equipamentos), permitiu obter um retrato geral da cidade quanto à sua 

localização e distribuição territorial.  

O Porto dispõe no momento presente de um elevado e diversificado número de equipamentos 

de utilização coletiva que garantem uma resposta alargada na prestação de bens e serviços não 

só à população residente, como ainda desempenha uma importante função de âmbito territorial 

supramunicipal. Isto acontece particularmente em relação a certas tipologias de equipamentos 

coletivos com grande procura, nomeadamente na área da saúde, educação e serviços diversos 

da administração pública, que pela sua centralidade no território urbano criam uma dinâmica 

particular de pessoas e bens, caraterística de uma cidade de serviços.  

Na verdade é possível constatar que a tendência de perda progressiva de população para os 

concelhos vizinhos, na última década, nem por isso se traduziu numa diminuição da procura e 

utilização de muitos destes equipamentos coletivos que estão sujeitos a uma pressão contínua 

e consequentemente com repercussões no seu estado de conservação e manutenção. 

Neste sentido, a síntese conclusiva que se apresenta pretende destacar as principais 

vulnerabilidades e assinalar os pontos fortes e/ou potencialidades que foram sendo observados 

ao longo da caraterização da rede de equipamentos de utilização coletiva, nas suas várias 

tipologias.  
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Quadro 11 – Potencialidades / Vulnerabilidades 

Potencialidades Vulnerabilidades 

Existência de uma rede alargada de serviços públicos 
privados de acordo com os diferentes subsistemas de 
saúde 

Envelhecimento populacional e desequilíbrio na 
pirâmide etária alteram o padrão da procura de 
equipamentos 

Rede de equipamentos de ensino com boa cobertura 
Escassez de Equipamentos de resposta em 
cuidados continuados 

Equipamentos educativos requalificados e com 
condições de conforto 

Pressão na utilização de alguns serviços por 
população residente fora do concelho  

Cobertura de todo o sistema educativo na cidade 
(Pré-escolar – Universidade) público e privado e 
escolas profissionais 

Diminuição da população em idade escolar 

Oferta cultural diversificada, utilizando alguns 
equipamentos-âncora da cidade: Casa da Música, 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Centro 
Nacional de Fotografia, Museu Soares dos Reis, Casa 
do Infante, Coliseu do Porto… 

Ausência de respostas adequadas às necessidades 
de conciliação trabalho/vida familiar 

Rede diversificada de equipamentos municipais, 
particularmente museus 

Algumas tipologias de equipamento possuem uma 
distribuição geográfica desigual no território 

 
Equipamentos sujeitos a alguma sobrecarga em 
virtude do crescimento do número de visitantes 
fortemente motivados pelo turismo 

 
Défice de espaços de recreio e lazer menos 
convencionais, como pistas de skate e patinagem 

 
O fecho de alguns serviços de proximidade como os 
postos dos CTT representa uma perda de qualidade 
de vida da população, sobretudo idosa. 
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