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INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo efetuar uma atualização do último Diagnóstico Social 

do Concelho de Amarante, datado de 2004. O Diagnóstico Social é um instrumento de 

planeamento que permite a identificação das problemáticas e necessidades sociais 

prioritárias do concelho, bem como o (re)conhecimento dos recursos e das potencialidades 

locais e nacionais que possam instituir-se como oportunidades objetivas de desenvolvimento. 

Como não poderia deixar de ser este diagnóstico teve por base as orientações nacionais e 

supraconcelhias, materializadas nos seus diferentes documentos de planeamento estratégico.  

Na sua conceção, para além do trabalho desenvolvido pelo Núcleo Executivo (Câmara 

Municipal de Amarante, Centro de Saúde de Amarante, Centro Local de Animação e Promoção 

Rural – CLAP, Escola Secundária de Amarante e Segurança Social) no levantamento e 

problematização da informação, foi criado um grupo de trabalho proveniente da Câmara 

Municipal de Amarante, com diferentes áreas de formação académica (economia, psicologia, 

sociologia, educação social, serviço social, desporto) e a desempenhar funções diferenciadas 

na autarquia (habitação, igualdade de género, infância e juventude, crianças em risco, 

emprego e formação profissional, desporto). Conjuntamente foi possível efetuar o 

levantamento da informação, produzindo diferentes perspetivas de análise, de uma forma 

multidisciplinar e intersectorial, focalizadas nas principais áreas que, embora se constituam 

como direitos sociais básicos, de diferentes formas podem consubstanciar fatores 

determinadores de pobreza e/ou exclusão social. 

Nessa sequência, foi possível efetuar uma análise transversal e cruzada dos dados obtidos, 

possibilitando a futura delimitação dos eixos prioritários de intervenção que irão materializar 

o Plano de Desenvolvimento Social.  

Como tal, esta simbiose deu lugar à divisão do documento em 8 capítulos, a saber: (I) 

Caracterização Sociodemográfica; (II) Habitação; (III) Caracterização Socioeconómica, (IV) 

Educação e Formação Profissional; (V) Ação Social; (VI) Saúde; (VII) Juventude e Atividade 

Física e (VIII) Síntese Conclusiva.  

Em suma, o Diagnóstico Social de Amarante visa evidenciar as opções estratégicas disponíveis 

para os parceiros da rede e para a intervenção social, no sentido da convergência e coerência 

na definição de prioridades de ação, que, posteriormente, serão consubstanciadas no Plano 

de Desenvolvimento Social (PDS). 
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METODOLOGIA  

Como já referenciado no pré-diagnóstico concelhio, a Rede Social propõe uma metodologia 

que assenta numa estratégia de planeamento participado no intuito de racionalizar e tornar 

mais eficaz a intervenção dos agentes e atores sociais na prossecução de medidas, projetos e 

programas de combate à pobreza e à exclusão social. Assenta num trabalho participado de 

todos os parceiros sociais numa perspetiva muito mais pró-ativa do que reativa dos problemas 

que vão emergindo no concelho, criando condições necessárias a uma qualificação da vida 

quotidiana, isto é, de operar mudanças na realidade social. 

Neste prisma, para a conceção deste documento foram várias as estratégias de trabalho 

desenvolvidas e técnicas adotadas.  

Em primeiro lugar, em reunião de Núcleo Executivo, foram divididas responsabilidades para a 

recolha da informação nas diferentes áreas temáticas que iriam integrar este documento.  

Posteriormente foi constituído um grupo de trabalho das Divisões de Educação e Dinamização 

Social e da Juventude e Desporto, da Câmara Municipal de Amarante, para a recolha e 

problematização dos restantes dados. Foram realizadas várias reuniões de concertação entre 

os membros da equipa de trabalho e reuniões de monitorização com o Núcleo Executivo. 

Para a recolha de informação foi efetuado o levantamento de dados oficiais provenientes do 

Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Educação, Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Segurança Social e afins, bem como de informação recolhida nas instituições 

locais.  

Tendo por base o levantamento supramencionado e com o objetivo de estruturar o Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) foi desenvolvida uma dinâmica participativa com os atores 

locais, com o objetivo de, posteriormente, se criarem grupos focus e se selecionarem 

técnicas que permitirão a definição e estruturação dos eixos prioritários de intervenção.  

Foram convidados todos os atores locais do CLAS por forma a ser possível identificar os 

problemas (causas e consequências) e as problemáticas que afetam o território.  

Desta primeira dinâmica foram definidos três eixos prioritários de intervenção no território, a 

saber: (i) Empregabilidade, (ii) Envelhecimento e (iii) Relações Familiares, que serão 

problematizadas para a constituição do PDS. 
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I.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

Figura 1 – Delimitação do concelho de Amarante por áreas geográficas  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 1 – Principais elementos caracterizadores do concelho de Amarante 

 
 
 

 

 

 

Fonte: INE. 

O concelho de Amarante situa-se na Região Norte de Portugal, pertence ao distrito do Porto e 

encontra-se integrado na sub-região do Tâmega. 

Faz fronteira com os distritos de Braga e de Vila Real. A Oeste faz fronteira com os concelhos 

de Felgueiras, Lousada e Penafiel, a Sul com Marco de Canaveses e Baião, a Este com Santa 

Marta de Penaguião, Vila Real e Mondim de Basto e finalmente a Norte com Celorico de Basto. 

 

Caracterização Geral do Concelho:  

□ Localização        Tâmega - NUTIII 

□ Área          301,3 Km² 

□ Freguesias        40 

□ População Residente       56.264 Indivíduos 

□ Densidade Populacional      185,9 hab/Km² 

□ Variação da População Residente 2001/2011     - 5,66% 
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Está integrado na Comissão Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM TS), que é composta por 

mais 11 concelhos: Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, 

Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende. 

É o concelho com maior área geográfica do Distrito do Porto e o mais populoso da sub-região 

do Baixo Tâmega, sendo também o que possui maior número de freguesias (40), que se 

distribuem numa área de 301,5 Km², pela margem direita e esquerda do Rio Tâmega.1  

A Assembleia da República decretou, através da Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, a 

reorganização administrativa do território das freguesias, acarretando, deste modo, a 

agregação de algumas das freguesias do concelho, a saber: União das Freguesias de Aboadela, 

Sanche e Várzea; União das Freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e 

Gatão; União das Freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei; União das Freguesias de 

Figueiró (Santiago e Santa Cristina); União das Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo; União 

das Freguesias de Olo e Canadelo; União das Freguesias de Real, Ataíde e Oliveira; União das 

Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa.  

Figura 2 – Reorganização administrativa de Amarante (NUT V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As freguesias agregadas mantêm a sua existência até às eleições gerais para os órgãos das 

autarquias locais de 2013, momento em que será eficaz a sua cessação jurídica. 

                                                 
1 Margem direita: 1.Aboim, 2.Ataíde, 3.Chapa, 4.Fregim, 5.Freixo de Baixo, 6.Freixo de Cima, 7.Gatão, 8.Louredo, 
9.Mancelos, 10.Oliveira, 11.Real, 12.Figueiró Santa Cristina, 13.Figueiró Santiago, 14.São Gonçalo, 15.Telões, 
16.Travanca, 17.Vila Caiz e 18.Vila Garcia.  

Margem esquerda: 19.Aboadela, 20.Ansiães, 21.Bustelo, 22.Canadelo, 23.Candemil, 24.Carneiro, 25.Carvalho de Rei, 
26.Cepelos, 27.Fridão, 28.Gondar, 29.Jazente, 30.Lomba, 31.Lufrei, 32.Madalena, 33.Olo, 34.Padronelo, 
35.Rebordelo, 36.Salvador do Monte, 37.Sanche, 38.Gouveia São Simão, 39.Várzea e 40.Vila Chã do Marão. 
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O concelho de Amarante registava em 2011 uma densidade populacional de 185,9 indivíduos 

por Km2 registando-se uma diminuição face ao último período censitário (197,8 indivíduos por 

Km2). 

Para aprofundar as dinâmicas intraterritoriais de Amarante optou-se, sempre que possível, 

por adotar um modelo no qual o concelho é dividido em quatro áreas de acordo com três 

critérios: a proximidade geográfica, as atividades económicas de base e as características 

geográficas. 

Descrição sumária das áreas geográficas: 

- Centro Urbano de Amarante2: composto por 3 freguesias correspondentes a 3,1% do 

território concelhio e a 18,2% da população residente em 2011. Apresenta elevada densidade 

populacional e caracteriza-se por uma economia assente no comércio e serviços, bem como 

pela forte incidência da indústria metalomecânica. 

- Centro Urbano de Vila Meã3: composto por 5 freguesias correspondentes a 10,5% do 

território concelhio e a 18,5% da população residente em 2011. Perfil de especialização 

económica centrada no comércio e serviços e forte incidência na indústria têxtil e do 

vestuário e da construção. 

- Margem Direita4: composta por 12 freguesias correspondentes a 24,3% do território 

concelhio e a 38,2% da população residente em 2011. Subterritório fortemente 

industrializado, traços marcadamente rurais e forte complementaridade agrícola dos 

agregados.  

- Margem Esquerda5: composta por 20 freguesias correspondentes a 62,1% do território 

concelhio e a 25,1% da população residente em 2011. Zona de montanha fortemente 

ruralizada com elevados índices de envelhecimento e êxodo rural. Sistema produtivo 

ancorado na fileira agroindustrial, atividades turísticas e economia social.  

 

I.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

I.2.1. INDICADORES DA POPULAÇÃO DO CONCELHO DE AMARANTE 

Para um diagnóstico adequado, bem como para o planeamento de uma intervenção funcional 

e ajustada às necessidades do terreno, torna-se crucial não só o conhecimento das 

características e dinâmicas da população, mas também a análise de diferentes indicadores de 

caráter evolutivo do concelho. 

                                                 
2 S. Gonçalo, Cepelos, Madalena. 
3 Ataíde, Real, Oliveira, Mancelos, Travanca. 
4 Aboadela, Ansiães, Bustelo, Canadelo, Candemil, Carneiro, Carvalho de Rei, Fridão, Gondar, Gouveia (São Simão), 
Jazente, Lomba, Lufrei, Olo, Padronelo, Rebordelo, Salvador do Monte, Sanche, Várzea, Vila Chã do Marão. 
5 Aboim, Chapa, Figueiró (Santa Cristina), Figueiró (Santiago), Fregim, Freixo de Baixo, Freixo de Cima, Gatão, 
Louredo, Telões, Vila Caiz, Vila Garcia. 
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Segundo os dados definitivos dos Censos 2011, residiam em Amarante 56.264 indivíduos, 

sendo que 26.968 (48%) são do sexo masculino e 29.296 do sexo feminino (52%). Em termos 

diacrónicos, pode verificar-se que houve uma diminuição da população residente em relação 

ao ano de 2001 (Censos 2001) que apresentava 59.638 residentes, o que reflete uma variação 

negativa expressiva (-5,66%) no plano nacional e regional. 

Quadro 2 – Evolução da população e densidade com desagregação infraconcelhia 

Unidades territoriais 2001 2011  2001/2011 Densidade 

Continente 9.869.343 10.047.621 1,81% 112,6 

Norte 3.687.293 3.689.682 0,06% 172,9 

Tâmega  551.309 550.516 -0,14% 209,7 

Amarante 59.638 56.264 -5,66% 185,9 

CU Amarante 9.906 10.254 3,51% 1111,4 

CU Vila Meã 11.469 10.398 -9,34% 326,5 

Margem Direita 22.503 21.483 -4,53% 293,6 

Margem Esquerda 15.760 14.129 -10,35% 75,5 

Fonte: Censos 2001 e 2011. 

Numa análise intramunicipal, verifica-se que 78% das freguesias tiveram uma variação 

negativa. O que retrata um cenário preocupante ao compreendermos o despovoamento 

acentuado das freguesias, principalmente da margem esquerda do rio Tâmega (anexo 1).  

Efetivamente, assistiu-se nos últimos anos a uma maior “urbanização” e um esvaziamento dos 

espaços rurais, que se materializou através do êxodo e do despovoamento. Assistiu-se a 

mudanças de hábitos e comportamentos, nomeadamente ao nível dos consumos, mais 

urbanos, com a consequente desvalorização do meio rural, da cultura e tradições locais.  

Figura 3 – Relação entre densidade e variação populacional entre freguesias do Concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censos 2001 e 2011. 
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Para além disso, a natureza dos mercados de trabalho rurais, face ao nível de 

desenvolvimento local, não permitiu de forma significativa a inserção global dos seus 

residentes. 

Os centros urbanos e especialmente o estrangeiro exerceu e exerce uma forte atração por 

razões de diversa ordem, nomeadamente económicas, maior intensificação das relações 

sociais, proximidade de serviços e equipamentos. Não obstante, face à atual conjuntura 

económica o retorno à agricultura parece estar na senda e o meio rural parece configura-se 

como um espaço de oportunidades.  

Ao relacionarmos densidade populacional e variação da população intercensitária verifica-se 

que a trajetória “concentração da população em zonas densamente povoadas” própria do 

paradigma policentrista, não ocorre de modo expressivo. Com efeito, embora um conjunto 

significativo de freguesias com baixa densidade populacional ter registado variações negativas 

da população residente, um conjunto relevante de freguesias com baixas densidades 

registaram as variações positivas mais expressivas do concelho, sendo que várias freguesias 

com elevada densidade populacional viram a sua população diminuir significativamente. 

Figura 4 - Distribuição hierárquica da população por freguesias do Concelho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censos 2001 e 2011. 

Como pode observar-se acima a distribuição da população pelas 40 freguesias do concelho de 

Amarante apresenta-se menos concentrada do que o verificado em 2001. Este fenómeno 

ocorreu fundamentalmente devido à perda significativa de freguesias densamente povoadas 

do Centro Urbano de Vila Meã (e uma perda inferior à média municipal) e ganho de população 

em freguesias com baixa densidade das margens esquerda e direita geograficamente próximas 

do centro urbano de Amarante. 

 

Tendo agora em atenção os dados estatísticos em função da faixa etária verifica-se uma 

diminuição da população nos grupos etários mais novos (0-14 anos- variação de -24,06% e 15-
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24 anos – variação de -26,64%) e mais de metade das freguesias do território (55%) 

apresentam uma variação negativa da população em idade ativa (entre os 25 e 64 anos)  

 

Sublinhe-se que: 

- 9 freguesias apresentam uma variação total positiva, a saber: Cepelos, Chapa, 

Fregim, Freixo de Cima, Fridão, Gatão, Madalena, Amarante S. Gonçalo e Vila Garcia;  

- 4 freguesias apresentam uma taxa de variação negativa em todas as faixas etárias: 

Ansiães, Canadelo, Candemil e Olo; 

- 17 freguesias apresentam uma taxa de variação negativa na população jovem e adulta 

(0-14 / 15-24/ 25-64), designadamente Aboadela, Ataíde, Bustelo, Carneiro, Freixo de 

Baixo, Jazente, Mancelos, Oliveira, Real, Salvador do Monte, Figueiró Santa Cristina, 

Figueiró Santiago, Telões, Travanca, Várzea, Vila Caiz e Vila Chã do Marão.  

O concelho de Amarante apresenta, contrariamente a 2001, uma proporção de pessoas idosas 

(mais de 65 anos) ligeiramente superior à proporção de jovens (menos de 14 anos), o que 

contribui para um nível de envelhecimento6 preocupante da sociedade. Não obstante, a 

trajetória registada acompanha a tendência das unidades geográficas de referência, situando-

se num nível de envelhecimento significativamente inferior à região Norte e, mormente, ao 

Continente.  

Quadro 3 – Principais indicadores de dependência e envelhecimento (2011) 

Unidades 
Territoriais 

Índice de 
envelhecimento 

Índice de 
dependência de 

idosos  

Índice de 
dependência de 

jovens  

Índice de 
dependência total  

Continente 131,3 29,5 22,4 51,9 

Norte 113,9 25,4 22,3 47,7 

Tâmega 81,9 20,6 25,1 45,7 

Amarante 100,9 23,9 23,7 47,6 

Fonte: Censos 2011. 

Todavia, a NUT Tâmega regista um nível de dependência inferior ao de Amarante por 

compreender os concelhos do Vale do Sousa que manifestam os índices de juventude mais 

expressivos do Continente. O crescente envelhecimento contribui significativamente para o 

aumento do índice de dependência de idosos7 face à população ativa. Apesar deste, no caso 

de Amarante, ser inferior ao Norte e Continente, o índice de dependência dos jovens8 é 

                                                 
6 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de 
pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 
7 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o 
número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 
8 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o 
número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades 
compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 
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superior a essas unidades de referência, o que leva a um índice de dependência total9 

semelhante ao registado na região Norte, mas ainda inferior ao do Continente.  

Como sobejamente referenciado, o aumento da população idosa face à população jovem e 

adulta configura-se como um indicador que revela a dificuldade de renovação das gerações, o 

reforço de uma população em situação de enorme vulnerabilidade social, com exigências 

prolongada e acrescidas ao nível dos cuidados médicos e sociais, especialmente pelo aumento 

da esperança média de vida e onde as prestações sociais pesam sobre uma população ativa 

cada vez mais diminuta. 

A taxa de natalidade, por sua vez, decresceu ao longo desta última década, de 13,4‰ para 

8,2‰, inferior à média nacional (9,2‰), à região norte (8,6‰) e à região do Tâmega (8,9‰), 

(INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2011). 

O concelho de Amarante, tal como a nível nacional, apresentou, no ano de 2011, uma taxa de 

crescimento natural negativa (-0,06%), sendo que em 2001 a taxa era de 5,5% (INE, Anuário 

Estatístico da Região Norte, 2011). 

A taxa de fecundidade é, no período em análise, de 32,8‰, valor inferior à média nacional 

(38,7‰) e ligeiramente inferior à região norte e Tâmega 34,8‰), sendo visível o decréscimo 

face ao ano de 2001 que apresentava uma taxa de fecundidade pouco superior a 50‰ (INE, 

Anuário Estatístico da Região Norte, 2011). 

A este cenário estão associados diversos fatores, nomeadamente a entrada cada vez mais 

tardia dos jovens no mercado de trabalho, permanecendo de forma prolongada na 

dependência da família, casamentos ou uniões de facto e fecundidade cada vez mais tardias e 

planeados, fruto da conciliação entre a vida familiar e profissional. 

Para além disso, a atual conjuntura socioeconómica, que apresenta elevadas taxas de 

desemprego, tem forçado a emigração (o que diminui o número de contribuintes face às 

despesas públicas associadas às pensões e reformas) e a configuração de novas estruturas 

familiares, designadamente com o regresso dos filhos a casa de familiares, a refrear novos 

casamentos e uniões de facto e, consequentemente, a opção pela mater/paternidade. 

Assiste-se por isso, a profundas transformações demográficas com perturbações sociais que 

terão efeitos ao nível da proteção social, alojamento e trabalho. 

Em sequência, no que concerne aos agregados familiares, os censos de 2011 registaram 

19.410 famílias clássicas, tendo, numa década, uma variação de 5,4%, inferior ao registado 

pelo Continente e a  região Norte (10,38% e 9,93%, respetivamente).  

                                                 
9 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente 
entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 
ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 
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Por sua vez, as famílias nucleares são 17.194, destas 82% são casados e 2/3 têm filhos. As 

famílias monoparentais femininas têm ainda maior expressão e representam 11% no total das 

famílias nucleares, seguindo a tendência nacional. 

Apesar da diminuição de população verificada entre 2001 e 2011 em Amarante, o número de 

famílias registou um aumento que se deve fundamentalmente ao aumento de famílias isoladas 

e monoparentais (anexo 2). 

À semelhança do verificado nas unidades geográficas de referência, Amarante regista uma 

proporção expressiva de famílias monoparentais (cerca de 1 em cada 10 famílias), sendo que 

as mulheres assumem claramente o papel de parentalidade (quase 90% das famílias 

monoparentais têm a mulher como figura responsável, valor ligeiramente superior ao das 

unidades de referência). Contrariamente ao continente e à região Norte, as famílias 

monoparentais cuja mulher tem o papel parental, cresceram significativamente mais do que 

as que têm o homem nesse papel. Em termos subconcelhios, a proporção desta tipologia 

familiar está mais presente nos centros urbanos, mormente no de Amarante, com maior 

densidade demográfica. Também é nestes subterritórios que a mulher está mais presente, 

com tendência a reforçar essa presença. 

As famílias isoladas representam, a nível nacional, mais de 1/5 das famílias. Esta proporção é, 

no entanto, ligeiramente inferior na região Norte e significativamente inferior no Tâmega e 

em Amarante. A razão de tal discrepância pode estar na elevada representação da população 

idosa (cerca de metade tem mais de 65 anos) nesta tipologia familiar e no facto destes 

territórios serem menos envelhecidos que a região Norte e o Continente. Verifica-se a este 

propósito que Amarante, assim como o Tâmega, regista uma proporção de famílias isoladas 

idosas superior aos das unidades de referência, fundamentalmente femininas (quase 80% das 

famílias idosas isoladas são femininas). Apesar de Amarante, à semelhança do Tâmega, não 

revelar níveis de envelhecimento tão preocupantes como a região Norte e o Continente, o 

facto desta população se encontrar significativamente isolada, principalmente em zonas 

profundamente rurais, portanto também elas isoladas de um conjunto significativo de 

respostas públicas e sociais, merece uma importante reflexão sobre políticas de bem-estar 

adequadas a esta população.  
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CAPÍTULO II - HABITAÇÃO 
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II.1. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL DO CONCELHO DE AMARANTE E A SUA 

DINÂMICA EVOLUTIVA  

A habitação é um forte indicador para analisar os fenómenos de pobreza e exclusão social, 

nomeadamente no que se refere a problemas de sobrelotação, insalubridade, ausência de 

infraestruturas básicas e condições de segurança.  

Assim sendo, importa avaliar o parque habitacional do concelho de Amarante, percecionando 

a habitação enquanto dimensão de pobreza e exclusão social, bem como as respostas 

existentes no concelho, com vista a melhorar as condições habitacionais da população. 

Com efeito, no presente capítulo será apresentada uma breve caracterização e dinâmica 

evolutiva do parque habitacional, reportando a análise aos Censos 2011 e demais dados 

estatísticos do INE.  

Num momento posterior apresentar-se-á os programas habitacionais existentes no Concelho 

destinados a grupos sociais mais vulneráveis, nomeadamente habitação social e subsídio ao 

arrendamento. Por fim, também como medida de apoio ao arrendamento jovem, procurar-se-

á avaliar o impacto do Programa Porta 65 no concelho. 

Reportando-nos aos Censos de 2011, foram identificados no concelho de Amarante cerca de 

28.267 alojamentos familiares registando-se numa década um aumento de 10,4% e, 

aproximadamente, 22.889 edifícios (mais 12,5% que em 2001). Este crescimento de edificado 

e, concretamente, de alojamentos familiares foi transversal a praticamente todas as 

freguesias do concelho. 

Dos 28.230 alojamentos clássicos existentes no concelho, 19.178 (68%) eram utilizados como 

“residência habitual”, 5.674 (20%) eram utilizados como “residência secundária” e 3.378 

(11,9%) encontravam-se vagos. Distinguem-se, ainda, alojamentos não clássicos, sendo que 1 

era barraca e 7 eram “outro tipo de alojamento”. Em relação aos alojamentos coletivos, 

segundo os Censos 2011, 20 eram estabelecimento “hoteleiros ou similares” e 9 alojamento 

de convivências.  

Ao debruçarmo-nos sobre os alojamentos familiares ocupados como residência habitual e 

segundo as infraestruturas existentes, concluiu-se que dos 19.186 alojamentos contabilizados, 

16.912 (88,1%) tinham água, retrete, sistema de aquecimento e instalação de banho, 17.387 

(90,6%) têm aquecimento, sendo que 4874 (28%) é proveniente da eletricidade, 9220 (53%) 

proveniente de madeira, carvão ou outros combustíveis sólidos, 1443 (8,3%) petróleo, gasóleo 

ou outros combustíveis líquidos, 1825 (10,4%) gás natural, propano, butano ou outros 

combustíveis gasosos e 24 (0,1%) de outras energias (solar e geotérmicas). 

Ainda foi possível verificar que dos 19.186 alojamentos referenciados, 18.978 (98,9%) têm 

água canalizada, 11 588 (61%) proveniente da rede pública e 7357 (39%) da rede particular e 

33 (0,17%) a água canalizada encontra-se fora do alojamento mas disponível no edifício. 

Apenas 208 (1,1%) não têm água canalizada.  
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Ainda em referência aos Censos 2011, no que diz respeito ao estado de conservação da 

globalidade dos edifícios, 22.889 residenciais ou não, mais de metade, 15.908 (69,5%), não 

necessitavam de qualquer tipo de reparação, ao passo que 6.466 (28%) necessitam de 

reparações, embora maioritariamente pequenas reparações, 64%.  

De forma residual foram identificados 515 edifícios (2,2%) muito degradados, sobretudo 

construídos antes da década de 1970.   

Relativamente à área útil dos alojamentos clássicos, dos 19.178 alojamentos clássicos, é 

claramente visível que à medida que aumenta o número de área útil, aumenta o número de 

divisões. 

Salienta-se que 12.640 (69%) alojamentos clássicos têm entre 60 a 149 m2 - com acutilância, 

nas áreas úteis entre 80 e 119 m2 - que agregam 38% do total dos alojamentos, com uma 

média de 4 a 5 divisões.  

Nos alojamentos com mais de 149 m2, que representam 19% do total de alojamentos clássicos, 

a predominância ao nível do número de divisões é de 5 a 7 divisões. 

Segundo dados do INE, entre o ano de 2006 (22.027) e o ano de 2011 (23.010) houve um 

aumento de 4,5% de edifícios de habitação familiar clássica e um aumento de 4,6% de 

alojamentos familiares clássicos nesse mesmo período (27.783 e 29118, respetivamente). 

Em 2011, foram concluídos 250 fogos em construções novas para habitação familiar, sendo 

que 74% são propriedade de pessoa singular, 22% de empresas privadas e 3% de outras 

entidades. 90% dos fogos concluídos têm tipologia 3 e 4. 

A Câmara Municipal licenciou 102 fogos para habitação familiar no ano de 2011, menos 83 que 

em 2009, também na sua maioria (75%) propriedade de pessoa singular. 

O número médio de divisões por fogo concluído em construções novas para habitação familiar 

no concelho de Amarante, entre 2001 e 2011, registou um ligeiro aumento. De acordo com os 

dados no INE, em 2011, o número médio de divisões era de 5,4, valor acima da média 

nacional (4,9).  

Os dados estatísticos do INE revelam ainda que o concelho de Amarante possui 

aproximadamente 790 edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 ou mais 

alojamentos, sendo que 65% não possui entrada acessível à circulação em cadeira de rodas e 

destes 90% não possui elevador. Dos 270 edifícios com entrada acessível com cadeira de rodas 

65% não possui elevador. 

Compreendendo estes dados, importa, a par do previsto no Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade, fomentar a acessibilidade ao meio físico edificado no concelho, favorecendo a 

mobilidade de pessoas com deficiência ou idosos, como forma de promoção do exercício dos 

direitos de cidadania e a promoção da inclusão social. 
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II.2. PROGRAMAS HABITACIONAIS EXISTENTES NO CONCELHO 

II.2.1. HABITAÇÃO SOCIAL ARRENDADA E ALIENADA 

Atualmente, o Município de Amarante possui oito complexos habitacionais destinados a 

habitação social, nomeadamente Bairro Cancela de Abreu, Bairro do Barracão, Bairro da 

Chentuada, Urbanização de S. Lázaro, Urbanização da Bouça do Pombal, Bairro dos Pinheiros 

Mansos, Bouça da Cruz - Louredo e o Bairro dos Pobres – Padronelo. 

Desta forma, à exceção da Urbanização de S. Lázaro e da Bouça do Pombal, todos os edifícios 

são anteriores a 1974, não obstante as obras de reabilitação efetuadas, designadamente no 

Bairro do Barracão e no Bairro dos Pobres. 

O número de fogos existentes no Município destinados à habitação social é de 204, sendo que 

19 encontram-se devolutos.  

II.2.1.1. Bairro Cancela de Abreu 

O Bairro Cancela de Abreu é composto por 11 Blocos, constituídos por 90 fogos, sendo que um 

encontra-se vazio. As habitações são de tipologia 3 (58) e de tipologia 2 (32). 

Localiza-se na cidade de Amarante e, como tal, os seus moradores beneficiam da sua 

localização dada a proximidade com serviços de saúde e de educação.   

Trata-se de um bairro construído antes de 1974 e, consequentemente, os edifícios encontram-

se, de uma maneira geral, degradados e envelhecidos. O espaço físico das habitações é 

exíguo, apresentando sinais de deterioração, especialmente no que diz respeito a caixilharias, 

portas e janelas. 

Atualmente, residem neste espaço 89 agregados familiares, o que no total corresponde a 

aproximadamente 170 moradores. Destas famílias, 41% são nucleares, merecendo igualmente 

especial referência as famílias isoladas, que representam 38% dos agregados familiares, 

sobretudo com destaque para as pessoas com mais de 65 anos e do sexo feminino.   

Em média, os agregados familiares são compostos por 2 elementos. 

No que concerne à idade dos moradores, 2/3 dos moradores têm mais de 45 anos, sendo que 

destes 35% têm mais de 65 anos. Nesta faixa da população destacam-se as mulheres que 

representam cerca de 61% dos moradores com idade superior a 45 anos. 

Em consonância com esta caracterização verifica-se que os moradores apresentam baixos 

níveis de escolaridade, ou seja, 57,27% detêm o 1.º ciclo e 20,91% não sabem ler nem 

escrever. Tratando-se de uma população envelhecida, constata-se que metade dos moradores 

(cerca de 50%) estão reformados, apenas 18% exercem uma profissão e 15% estudam. 

A maior parte das rendas cobradas a estes moradores enquadram-se no regime de renda 

técnica, o que significa que encontram-se congeladas há vários anos. Ao abrigo do regime de 



16 

 

renda apoiada há apenas 10 inquilinos, os quais integraram esta habitação depois de 1996. O 

valor da renda mínima, neste Bairro, é de 2,49 euros e o máximo é de 45,22 euros. 

II.2.1.2. Bairro da Chentuada 

Atualmente, o Município de Amarante dispõe, no Bairro da Chentuada, de 24 habitações 

arrendadas, não obstante a existência de cerca de 24 fogos, repartidos por 11 blocos. Estas 

habitações são de tipologia 2, 3 e 4. Não se encontram habitações devolutas. 

Em 2006, o Município estabeleceu as condições gerais de alienação dos fogos de habitação 

social dos Bairros do Barracão e da Chentuada, procedendo assim à alienação de habitações. 

Assim sendo, a grande parte das habitações não são propriedade do Município, pelo que foi 

instituído o Condomínio, com vista à gestão dos espaços comuns, o qual assenta num 

regulamento que define os direitos e deveres de todos os moradores.  

Importa referir que a maior parte dos arrendatários residem neste bairro há mais de trinta 

anos, o que significa que também este empreendimento carece de algumas obras de 

beneficiação.  

No que diz respeito aos arrendatários da Câmara, (num total de 24 famílias), constituídos por 

56 pessoas, das quais 57% são do sexo feminino e 43% do sexo masculino e mais de metade 

(57%) têm idade superior a 45 anos, destacam-se as pessoas com mais de 65 anos. Analisando 

a situação profissional destes moradores, verifica-se que 1/3 estão reformados, 1/5 exercem 

uma atividade profissional, 16,67% são estudantes, 5,56% são domésticas e na situação de 

desemprego encontram-se 1/4 dos residentes.  

As rendas são, na sua maioria, técnicas, embora cinco agregados familiares realojados 

recentemente são abrangidos pelo regime de renda apoiada. O preço das rendas varia entre 

os 28,88 euros e os 74 euros. 

II.2.1.3. Bairro do Barracão 

No Bairro do Barracão existem 96 fogos, sendo que destes apenas 35 se encontram arrendados 

para fins sociais, não existindo fogos disponíveis para arrendamento social. 

Debruçando a análise nos inquilinos da autarquia, constata-se que no total residem 71 

pessoas, das quais 57,75% são do sexo feminino e 42,2% são do sexo masculino. É uma 

população maioritariamente envelhecida, pois 69% têm idades acima dos 45 anos. Os 

agregados familiares, em média, são constituídos por duas pessoas, destacando-se as famílias 

nucleares sem filhos.  

Quanto ao estado civil, verifica-se que 39,44% são casados, 38,03% solteiros e 14,08% viúvos.  

Refira-se que 28,99% dos moradores são reformados, 24,64% estão desempregados e 21,74% 

estão empregados e com pouca expressividade são estudantes (8,70%).  
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O regime de renda, na maioria dos arrendamentos, é renda técnica, não obstante 10 

inquilinos são abrangido pelo regime de renda apoiada. 

II.2.1.4. Bairro de Padronelo e Pinheiros Mansos 

O Município de Amarante é, ainda proprietário de seis habitações sociais sitas na freguesia de 

Padronelo e uma no Bairro de Pinheiros Mansos, o que no total, corresponde 14 moradores, 

dos quais 64,29% são do sexo feminino. 

São, maioritariamente, famílias nucleares e, como tal, predominam os inquilinos casados e 

solteiros, cujas idades concentram-se abaixo dos 24 anos e entre 45 e 54 anos. Do ponto de 

vista da atividade profissional, constata-se que a maior parte não está integrado no mercado 

de trabalho. 

II.2.1.5. Urbanização de S. Lázaro e Bouça do Pombal 

As Urbanizações foram inauguradas em 2001 e apresentam algumas diferenças em relação a 

outros bairros sociais do concelho. Em primeiro lugar, apresentam linhas arquitetónicas que 

rompem com os modelos que caracterizam, normalmente, os bairros de habitação social. 

Apresentam uma estética diferenciada que, numa primeira abordagem, poderá constituir num 

fator de inclusão social e urbana. Em segundo lugar, o facto da designação dos complexos 

habitacionais ser “Urbanização”, ao invés do comummente usado “bairro social”, poderá, de 

igual forma, contribuir para desconstruir alguns estereótipos 

A Urbanização de S. Lázaro é considerada a que está próxima de serviços da malha urbana. A 

sua localização é privilegiada, na medida em que se encontra próxima de dois centros de 

comércio (Modelo e Lidl), de vias de comunicação e transporte (acesso para a A4 e IP4) e de 

estruturas desportivas, Pavilhão Desportivo. Existem algumas lojas no bairro, verificando-se 

algumas atividades comerciais, nomeadamente, um cabeleireiro, um café, um restaurante 

take away, uma loja de restauração e uma loja de artigos eletrónicos. A existência de 

atividades económicas no interior da urbanização contribui para “abrir” as portas do bairro ao 

exterior. 

No que diz respeito à configuração arquitetónica da Urbanização da Bouça do Pombal, os 

prédios encontram-se em forma de U, sendo que o bairro está mais fechado sobre si mesmo. 

A urbanização está localizada perto de um infantário e de um complexo habitacional privado. 

No interior do bairro, não se verificam atividades económicas. Contudo, nas imediações existe 

um café, um supermercado e um cabeleireiro. Apesar de centrado em si próprio, a 

urbanização está igualmente bem situada tendo em conta a proximidade com o centro 

urbano. 

Na Urbanização de S. Lázaro existem 48 fogos, dos quais 2 são de tipologia um, 18 de 

tipologia 2, 24 de tipologia 3 e 4 de tipologia quatro. Atualmente, apenas uma habitação se 

encontra devoluta. Por outro lado, na Urbanização da Bouça do Pombal existem 32 
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habitações, sendo que 13 são de tipologia 2, 15 de tipologia 3, as quais estão na totalidade 

ocupadas.  

 

Em parceria com o projeto TEIA-CLDS (2009-2012), no âmbito do Eixo 3 – Capacitação da 

Comunidade e das Instituições - Ação Habit’Amarante, durante o 1.º semestre de 2010, foram 

aplicados um total de 49 inquéritos: 23 na Urbanização da Bouça do Pombal e 26 na 

Urbanização de S. Lázaro, dos quais se podem tirar sinteticamente as seguintes conclusões: 

 A maioria dos moradores integrou habitação social, na medida em que viviam sem 

condições de habitabilidade e salubridade; 

 Relativamente ao género, na Urbanização da Bouça do Pombal, os moradores são, na sua 

maioria do género feminino; na Urbanização de S. Lázaro, a população residente é 

maioritariamente masculina; 

 A população residente nas Urbanizações apresenta uma estrutura etária jovem, dado que 

cerca de 35% dos moradores tem idade inferior a 20 anos, distanciando-se da estrutura 

etária envelhecida do concelho e da região; 

 Na Urbanização da Bouça do Pombal, a população em idade ativa ronda os 55%, taxa 

superior comparativamente à média regional e nacional. A Urbanização de S. Lázaro 

apresenta características diferentes, dado que a população ativa representa 36%, 

aproximando-se da realidade do concelho e nacional; 

 A taxa de desemprego nas Urbanizações é significativamente superior à taxa registada no 

conjunto da população do concelho e regional; 

 Os níveis de literacia da população residente são ligeiramente mais reduzidos 

comparativamente aos dados do concelho e nacional, verificando-se que a maioria dos 

moradores tem o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

II.2.2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE HABITAÇÃO SOCIAL (2008/2011) 

Pretende-se neste ponto efetuar uma breve caracterização dos agregados familiares que 

formalizaram candidaturas à Habitação Social, tendo por base os registos de 2009, 2010 e 

2011. 

Assim, na totalidade dos três anos registaram-se 65 candidaturas, sendo que destas situações 

foram deferidos sete realojamentos (seis em 2010 e um em 2011). Os principais critérios que 

sustaram a integração habitacional destas famílias foram: ausência de condições de 

habitabilidade e baixos recursos económicos, motivados pelo desemprego. Contrariamente, a 

Câmara cessou o contrato de arrendamento apenas com 4 arrendatários. 
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De facto, o número de candidaturas formalizado não traduz a quantidade de pessoas que 

procuram o serviço de habitação social no sentido de tomarem conhecimento das condições 

para efetivarem uma candidatura à habitação social, contudo não formalizam o pedido.  

Em 2009, candidataram-se 37 famílias, verificando-se uma ligeira diminuição no ano de 2010, 

onde foram rececionadas 18. Até ao mês de maio de 2011, foram registadas 10 candidaturas. 

Os pedidos de habitação social são realizados maioritariamente por mulheres (86,1%), cujas 

faixas etárias variam entre os 20 e 60 anos, sendo a média de idades 35 anos. 

Destacam-se as famílias monoparentais que representam 44,6% dos requerimentos, seguindo-

se as famílias nucleares com filhos (15,3%) e em menor representatividade as famílias isoladas 

e alargadas. O número de elementos total destes agregados é de 141, sendo a média de 2 

pessoas por família.  

No que concerne à tipologia procurada, observa-se que as habitações T2 e T3 são 

efetivamente as mais procuradas, com 24 e 26 candidaturas, respetivamente. É de referir 

igualmente as 14 candidaturas para tipologia 1, embora o Município na globalidade apenas 

disponha de 2 habitações desta tipologia. Refira-se que os candidatos a esta tipologia são na 

sua maioria pessoas idosas. 

Mais de metade dos requerentes (52%) está desempregado, ao passo que apenas 24% são 

trabalhadores por conta de outrem. 

Desta forma, evidencia-se que a principal fonte de rendimento é o rendimento social de 

inserção e o salário, o que é comummente reforçado com pensão de alimentos.  

Analisando a origem geográfica dos requerentes, conclui-se que 47% são da freguesia de S. 

Gonçalo, o que está certamente relacionado com o facto dos complexos habitações sociais se 

localizarem nesta freguesia. Por outro lado, raramente se registam candidaturas de famílias 

oriundas das freguesias da zona de Vila Meã e do Marão. 

Uma parte significativa destes candidatos reside em casas arrendadas (35%), seguindo-se os 

moradores em casa de familiares (27%) e de referir também as pessoas que residem em casa 

própria, mas que devido a processos de divórcio, procuram nova habitação.  

Os principais motivos que sustentam os pedidos de habitação social prendem-se com 

dificuldades económicas para recorrem ao arrendamento privado, devido a situações de 

desemprego e desestruturação familiar (divórcio, violência doméstica).  

Contrariamente ao expectável, os munícipes requerem habitação social, não por se 

encontrarem em parcas condições habitacionais, mas acima de tudo porque percecionam na 

habitação social uma resposta para a resolução dos problemas económicos, nomeadamente 

dívidas de renda. 

Genericamente pode-se concluir que são famílias multiassistidas, que devido às suas 

problemáticas pessoais e sociais, são acompanhadas por diferentes respostas, nomeadamente 



20 

 

CPCJ, RSI e Gabinete Bem-Me-Quer, caracterizam-se por baixos recursos, especialmente 

económicos. 

Atualmente a habitação social não consegue dar resposta a todas solicitações, pois é 

necessário enquadrar as características familiares às tipologias habitacionais disponíveis. Não 

obstante, o perfil social e económico de muitas famílias requerentes não se enquadra nos 

critérios prioritários de integração em habitação social, sendo muitas vezes encaminhados 

para respostas de apoio ao arrendamento também existentes no concelho de Amarante. 

 

II.2.3. SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO 

O Subsídio ao Arrendamento apresenta-se como uma medida de Ação Social da Autarquia, 

tendo surgido como um complemento e uma resposta às carências sentidas ao nível da 

habitação, uma vez que a habitação social existente não faz face ao número de famílias com 

necessidades de habitação, para além de, muitas vezes, não se mostrar como a solução mais 

adequada. 

De facto, esta medida pretende que as famílias vivam com melhores condições de 

habitabilidade, mas sem perder as suas raízes, as suas redes de vizinhança e família. 

Podemos verificar duas situações, ou seja, famílias que já se encontram a viver numa casa 

arrendada e com condições de habitabilidade, mas cujo valor da renda é elevado para o 

conjunto dos rendimentos do agregado familiar e famílias que residam em habitações sem 

condições de habitabilidade e que não reúnem as condições para por si só recorrerem ao 

arrendamento dos fogos disponíveis no mercado. 

Deste modo, com a criação do Subsídio ao Arrendamento, que entrou em vigor no dia 30 de 

abril de 2004, as primeiras podem candidatar-se a este subsídio e serem comparticipadas no 

apoio à renda que já se encontravam a pagar e as segundas procurar uma habitação com 

condições de habitabilidade e adequada ao seu agregado familiar e, posteriormente, fazerem 

também a candidatura. 

Atualmente, este subsídio tem como principal objetivo a atribuição de um apoio económico 

ao arrendamento de habitações a estratos sociais desfavorecidos, por um período máximo de 

2 anos.  

Desta forma, a Autarquia pretende contribuir para a autopromoção e para a melhoria da 

qualidade de vida das famílias beneficiárias. Para tal, prevê um Plano de Acompanhamento 

para o agregado familiar no seu conjunto e, especificamente, para cada um dos seus 

membros. 

As comparticipações são atribuídas em função do valor da renda e dos rendimentos do 

respetivo agregado, num mínimo de 50,00€ e um máximo de 150,00€ e, em qualquer 

situação, o montante a suportar pelo arrendatário não poderá nunca ser inferior a 50% da 
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renda mensal. É atribuída uma bonificação de 5% e 10% por cada elemento estudante a 

frequentar o ensino obrigatório/secundário e superior, respetivamente, desde que seja 

descendente e/ou dependente do requerente, bem como são deduzidos, ao conjunto dos 

rendimentos, o valor dos descontos para a Segurança Social. 

Desde o início da medida, ano de 2004, até ao final de dezembro de 2012, deram entrada nos 

serviços 645 candidaturas, das quais 520 foram deferidas e 125 indeferidas ou anuladas. 

Realizando uma breve análise dos processos deferidos, é possível verificar que a freguesia de 

S. Gonçalo é a que conta com um maior número de processos entrados, muito superior a 

qualquer outra, seguindo-se as freguesias de Telões, Madalena, Freixo de Cima, Real e 

Lomba. É importante salientar a existência de freguesias sem nenhuma solicitação ao apoio 

da medida, designadamente Aboadela, Aboim, Bustelo, Canadelo, Candemil, Carneiro, 

Carvalho de Rei, Chapa, Fridão, Ôlo e Rebordelo. 

Debruçando-nos agora na análise do número de processos ativos em dezembro de 2012, num 

total de 211, averigua-se que, ao nível da tipologia familiar, há um predomínio da família 

monoparental (83 processos, dos quais só dois do sexo masculino), seguindo-se a família 

isolada (60 processos), a nuclear com filhos (32 processos) e a nuclear sem filhos (19 

processos). Por último, surge a família alargada (12 processos). 

De facto, uma grande parte dos agregados em acompanhamento tem até três elementos, o 

que demonstra a alteração que nas sociedades atuais se tem verificado a respeito do conceito 

de família. Já não predomina a típica família nuclear com filhos ou mesmo a alargada, mas 

sim os agregados monoparentais ou isolados. Por outro lado, vem corroborar os dados 

nacionais que alertam para a diminuição da natalidade e contrariar o senso comum de que as 

famílias mais apoiadas são as mais numerosas. 

Analisando todos os elementos dos agregados acompanhados, sobressaem os elementos do 

sexo feminino. Relativamente à ocupação, predominam os estudantes, seguidos dos 

desempregados.  

Ao nível das habilitações literárias dos elementos dos agregados acompanhados, prevalece o 

1.º ciclo do ensino básico, seguido do 2.º ciclo do ensino básico e do 1.º ciclo 

incompleto/analfabetos.  

No que concerne à caracterização habitacional, preponderam os apartamentos (118 

processos) em detrimento das casas unifamiliares (90 processos). Quanto à tipologia das 

habitações apoiadas, predominam as T2 (110 processos), seguidas das T3 (74 processos), T1 

(18 processos) e, por último, T4 (4 processos).  
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II.2.4. O PROGRAMA PORTA 65 NO CONCELHO DE AMARANTE 

O Programa Porta 65 – Jovem, criado pelo Decreto-Lei n.º 308/2007 de 03 de setembro, é um 

sistema de apoio financeiro ao arrendamento jovem, isolado, constituídos em agregados ou 

em coabitação.  

Os principais objetivos do programa, para além do incentivo ao arrendamento jovem, são 

promover estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em 

coabitação jovem; a reabilitação de áreas urbanas degradadas, bem como a dinamização do 

mercado de arrendamento. 

Podem candidatar-se a este programa os jovens com idade igual ou superior a 18 anos e 

inferior a 30 anos (no caso de casais de jovens, um dos elementos pode ter até 32 anos), 

desde que: sejam titulares de um contrato de arrendamento; não usufruam, 

cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público à habitação; 

nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou arrendatário para fins 

habitacionais de outro prédio ou fração habitacional e que nenhum dos jovens membros do 

agregado seja parente ou afim do senhorio. 

O apoio financeiro do Porta 65 - Jovem é concedido sob a forma de subvenção mensal não 

reembolsável, por períodos de 12 meses, podendo ser renovado em candidaturas 

subsequentes até ao limite de 36 meses. A subvenção mensal corresponde a uma 

percentagem do valor da renda mensal. 

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e 

debruçando a análise no concelho de Amarante, no primeiro ano de dinamização do programa 

– 2007 – beneficiaram do apoio 12 agregados familiares, registando-se um aumento muito 

significativo em 2008 (53). Por sua vez em 2009, o número de candidaturas aprovadas foi de 

32 e em 2010 de 49. Assim sendo, o número total de beneficiários nesses 4 anos foi de 229 

(anexo 3).  

Pela análise do anexo 3 é possível concluir que o impacto do programa não se verifica de 

forma equitativa nas 40 freguesias do concelho, pois nesse período as candidaturas surgiram 

apenas em 20 freguesias, predominantemente da margem direita do rio Tâmega.  

É nas freguesias de S. Gonçalo e Madalena que reside o maior número de jovens beneficiários 

do programa Porta 65. 

Mais de metade das habitações abrangidas pelo programa é de tipologia 2, seguindo-se as de 

tipologia 1 e, com menor expressão, de tipologia 3 e 0. Esta tipologia habitacional coaduna-se 

com o tipo de agregado familiar, na medida em que os beneficiários são, na sua maioria, 

casais jovens, registando-se não obstante agregados isolados. 

No que diz respeito à renda das habitações beneficiárias, verificamos que as mesmas variam 

entre os 140 e os 350 euros, sendo a média de 220 euros. A subvenção do programa porta 65, 

em média, corresponde a 45% do valor efetivo da renda (anexo 4).  
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III.1. PERFIL DE ESPECIALIZAÇÃO ECONÓMICA DO SISTEMA PRODUTIVO AMARANTINO  

III.1.1. (DES)EQUILÍBRIO EXTERNO 

O fomento das exportações tem sido francamente evidenciado e materializado em sistemas 

de incentivo pelos últimos governos como estratégia para a recuperação da economia 

nacional. Desde o inicial ambiente económico recessivo que a economia ocidental, com 

particular ênfase o sul da Europa, tem sofrido, e até 2011 (dados disponíveis), o comércio 

internacional de bens tem registado, em Portugal, um crescimento sustentado, 

consubstanciando este facto um dos pouco indicadores positivos na retoma da economia 

nacional.  

A região Norte registou, em 2011, a maior capacidade exportadora do Continente (cerca de 

40% das exportações totais), superior à da Grande Lisboa. Para além disso e para o mesmo 

ano, a região Norte evidenciou o maior saldo da balança comercial, cuja trajetória positiva 

foi, a seguir à região Centro, a mais assinalável entre 2007 e 2011 (crescimento de 57%) (ver 

anexos 5 e 6). Mesmo sem espelhar o notável desempenho da balança comercial portuguesa 

dos últimos dois anos, a figura 5 revela a evolução inter-regional (Norte) do saldo entre 

exportações e importações. 

Figura 5 – Evolução da taxa de cobertura das importações pelas exportações nas NUT III da 

região Norte 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 
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A capacidade exportadora da região Norte concentra-se fundamentalmente no litoral, com as 

NUT III Grande Porto, Ave e Entre Douro e Vouga a representarem ¾ das exportações em 

2011. No entanto, o crescimento verificado entre 2007 e 2011 não se mostrou tão favorável a 

estas sub-regiões como a outras NUT com menor capacidade bruta exportadora (Tâmega e 

Minho-Lima) (anexo 7). Com efeito, apesar de a NUT Tâmega ocupar o quinto lugar na 

capacidade exportadora, é a sub-região com a taxa de cobertura das importações pelas 

exportações mais elevada, um pouco acima da sub-região de Entre Douro e Vouga. Acresce o 

facto de a NUT Tâmega registar, entre 2007 e 2011, e contrariamente ao Continente, região 

Norte e maioria das suas sub-regiões, um crescimento positivo das exportações acompanhado 

de um crescimento negativo das importações (anexo 8). Este crescimento do comércio 

internacional proveio, em larga medida, do aumento do comércio extracomunitário 

(crescimento de 48%), o que consubstancia um fator competitivo sustentável, considerando a 

trajetória desfavorável das economias desenvolvidas do continente europeu. 

Figura 6 – Evolução do peso relativo das exportações registadas nos concelhos 

constituintes da CIM Tâmega e Sousa (Tâmega e Sousa = 100%) 

 

 

 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

Do ponto de vista intrarregional e considerando agora os concelhos que constituem o Tâmega 

e Sousa, o motor do comércio externo reside nos sistemas produtivos de Felgueiras (que 

representava, em 2011, perto de metade das exportações), de Paredes e Paços de Ferreira 

(representando estes três concelhos perto de ¾ das exportações em 2011). Este facto está 

intimamente relacionado com a intensidade industrial (produção de bens transacionáveis) 

existente nestes Concelhos. O concelho de Amarante assume, nesta matéria, uma posição 

apenas relevante para os concelhos do Baixo Tâmega. Realce-se que o conjunto dos concelhos 

do Tâmega e Sousa registou entre 2007 e 2011 e com especial incidência a partir de 2009, um 
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crescimento relevante das exportações de mercadorias. Acresce que a maioria dos Concelhos, 

em particular os que manifestam maior capacidade exportadora, registavam, em 2011, uma 

taxa de cobertura das importações pelas exportações significativamente superior à registada 

nas unidades geográficas de referência, com tendência a crescer (anexo 9). 

 

III.1.2. PERFIL DE ESPECIALIZAÇÃO DO APARELHO PRODUTIVO 

Contrariamente a territórios que assentam a sua estrutura produtiva numa lógica mono-

industrial e na grande empresa (modelo posto em causa nas economias ocidentais no último 

quarto do século passado), o concelho de Amarante compreende uma estrutura de 

especialização económica diversificada (como pode verificar-se mais à frente neste ponto), 

fundamentalmente dinamizada por micro, pequenas e médias empresas.  

Apesar de a estrutura do aparelho produtivo amarantino revelar, à semelhança das economias 

ocidentais, uma trajetória assente na terciarização da atividade económica, evidencia uma 

intensidade transformadora e de formação bruta de capital fixo notoriamente superior ao 

Norte e, sobretudo, ao Continente. Com efeito, no Tâmega e Sousa, o setor primário, a 

indústria e a construção representavam, em 2011, mais de metade do emprego, sendo que 

em Amarante essa relação cifrou-se em cerca de 45%, ao contrário do registado a nível 

nacional, com o comércio e serviços a representarem mais de 2/3 do emprego total. O mesmo 

pode verificar-se, tendo em conta o resultado económico gerado pelo tecido produtivo 

(volume de negócios – anexo 10). 

Todavia, essa constatação assume um padrão difuso pelo território Amarantino, sendo as 

atividades comerciais e dos serviços mais evidentes nas áreas urbanas (Amarante e Vila Meã), 

as atividades transformadoras mais relevantes na Margem Direita e a atividade agrícola mais 

presente na Margem Esquerda (anexo 11).  

À semelhança do registado a nível nacional, o sistema produtivo amarantino registou uma 

destruição líquida de emprego. Segundo os anuários estatísticos do INE, entre 2007 e 2010, o 

número de trabalhadores por conta de outrem diminui 1,51 % (menos 253 trabalhadores) em 

Amarante. Uma análise setorial também permite verificar que são os setores da construção, 

das indústrias do vestuário e da metalomecânica e da educação e saúde que mais têm 

contribuído para esta trajetória, contrariamente aos setores da madeira e do mobiliário e dos 

serviços às empresas.  
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Emprego : 4,13% 

07/10: (8,79%) 

 

Emprego (2011): 3,70% 

07/10: (13,54%) 
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Emprego: 6,76% 
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Emprego: 21,70% 
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Emprego: 51,15% 

07/10: 5,65% 
 

 

Emprego: 17,20% 

 

Figura 7 – Matriz de especializações económicas em Amarante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria com base nos Censos 2011 e Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 
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Para ilustrar aprofundadamente o comportamento dos agentes económicos de modo 

diacrónico e territorial descrevem-se, de seguida, as dinâmicas dos subsetores com maior 

índice de especialização económica em Amarante, considerando as suas unidades geográficas 

de referência (Tâmega e Sousa, Norte e Continente). 

Quadro 4 – Índice de especialização10 de Amarante 

Fileiras  

2007 (Anuário Estatístico) 2011 (Censos) Zona geográfica de 
maior 

especialização  

 (anexo 11) 

Relativamente ao Relativamente ao 

Continente 
Tâmega e 

Sousa 
Continente 

Tâmega e 
Sousa 

Agroindustrial 0,82 1,35 0,88 1,25 
Margem esquerda e 

Margem direita  

Pedra 0,57 0,48 0,57 0,51 Margem Esquerda 

Têxtil vestuário 1,02 0,34 1,03 0,37 CU Vila Meã 

Calçado ---- 0,12 3,44 0,51 Margem direita 

Madeira e mobiliário 1,46 0,50 1,53 0,51 Margem direita 

Metalurgia e 
metalomecânica 1,68 2,47 1,16 1,67 

CU Amarante e 
Margem direita 

Construção 2,77 1,55 2,77 1,35 
CU Vila Meã e 
Margem direita 

Comércio por grosso e a 
retalho 0,76 1,02 0,88 0,97 CU Amarante 

Atividades turísticas 0,96 1,55 0,79 1,32 
CU Amarante e 

Margem Esquerda 

Serviços de apoio 
empresas 0,35 1,30 0,49 1,10 CU Amarante 

Administração pública, 
educação e saúde * 0,95 2,06 0,83 1,22 CU Amarante 

Economia social ---- ---- 0,85 1,23 
Margem Esquerda e 

CU Amarante 

Fonte: baseado nos Censos 2011 e Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 

* Em 2007 apenas se consideram os setores da educação e saúde de domínio privado, uma vez que os dados do 
anuário estatístico consideram somente os TCO do tecido produtivo privado. 

 

i) Fileira agroindustrial 

Apesar de ser uma fileira produtiva de difícil discernimento estatístico, porque extremamente 

informal na sua génese, consubstancia uma atividade que extravasa notoriamente a sua 

importância meramente económica. Trata-se, em Amarante, de uma atividade humana 

complementar com relevante importância na gestão quotidiana das famílias rurais11. A 

proporção de mão-de-obra familiar relativamente à população residente com mais de 15 anos 

                                                 
10

 O índice referido tem por base o índice de MAR (Marshall-Arrow-Romer), cuja fórmula de cálculo é a seguinte: 

QLij=  
i jji

EijEijEijEij ]//[]/[ , onde: i - representa as unidades territoriais utilizadas; j - 

os subsectores industriais baseados na CAE (Rev. 3) e E - o emprego existente nos subsectores para os 
anos de 2007 e 2011. 
11 Em 2009, mais de 85% das explorações agrícolas registavam uma pequena dimensão económica (inferior a € 
8000/ano), valor superior ao registado na região Norte e no Continente. A mesma proporção é evidenciada em 
relação à proporção de mão de obra familiar, o que reforça a natureza informal e familiar deste setor de atividade.  
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apresenta-se significativamente superior à registada a nível nacional e ao Norte (à 

semelhança de outros Concelhos do Baixo Tâmega). 

Ainda que manifestamente atomizada12, a atividade agrícola registada em Amarante, revela 

um nível de especialização produtiva (formal) superior à média sub-regional e próximo da 

média regional e nacional (a população empregada neste setor representava, em 2011, 4,13% 

do emprego total). Numa perspetiva subconcelhia a atividade agrícola manifestava um maior 

nível relativo de empregabilidade formal na Margem Esquerda (peso relativo superior ao 

dobro das restantes unidades territoriais). 

De acordo com o último Recenseamento Agrícola, o Tâmega e Sousa representava, em 2009, 

mais de 6% da SAU (superfície agrícola utilizável) existente na Região Norte. O Tâmega e 

Sousa apresentava uma maior intensidade produtora que as unidades de referência, na 

medida em que a proporção de SAU associada a prados e pastagens permanentes era 

significativamente inferior (27% no Tâmega e Sousa, 36% na região Norte e 47% no 

Continente). A produção de culturas permanente (36%) e temporárias (terra arável – 40%) 

surgem nesta medida como as principais responsáveis pelo desenvolvimento agrícola deste 

território. Relativamente às culturas permanentes destaca-se a produção de vinha com cerca 

de 80% da área de produção; de cerejeiras (8%) e de Kiwis (2,7%). Os concelhos de Amarante, 

Resende, Penafiel, Felgueiras e Baião, representavam, em 2009, perto de 2/3 da área total de 

culturas permanentes do Tâmega e Sousa  

No entanto, a evolução intercensitária (1999-2009) registou uma diminuição global de 

produção de vinha, contrariamente à produção de cerejas e sobretudo de kiwis (anexo 13). A 

representação destas culturas permanentes não assume a mesma distribuição nos diversos 

concelhos do Tâmega e Sousa. Assim, em 2009, os concelhos de Cinfães (9,6%) e 

fundamentalmente de Resende (51%) evidenciavam forte especialização na produção de 

cerejas, enquanto os concelhos de Felgueiras e Paços de Ferreira (9,1% da área), Lousada (5%) 

e Penafiel (4,3%) registavam os maiores índices de produção de Kiwis. 

Apesar de a prática agrícola do Tâmega e Sousa assentar ainda, maioritariamente, em 

culturas temporárias de parco valor acrescentado (milho, batata e feijão), a última década e 

em particular os últimos 3 anos, registaram uma reconversão significativa dessas culturas, 

protagonizada por jovens agricultores, para culturas de maior valor acrescentado e orientado 

para nichos de mercado mais segmentados e com elevado potencial exportador (frutos 

vermelhos, cogumelos, Kiwis, hortícolas intensivas, etc.). Acresce a esta reconversão uma 

transformação qualitativa dos sistemas de condução da principal cultura permanente: a 

vinha. Com efeito, as últimas duas décadas foram marcadas por uma reconversão da vinha 

                                                 
12 A SAU (Superfície Agrícola Utilizada) por exploração era, em 2009, de 3,8 ha na NUT Tâmega, enquanto o Norte e o 
Continente registavam valores significativamente superiores (5,8 e 12,7 ha, respetivamente). A este propósito, mais 
de metade das explorações manifestavam, em 2009, uma SAU inferior a 5 ha, enquanto na região Norte, essa 
proporção não chegava a 1/4 (anexo 12).  
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(cordão simples)13, maioritariamente suportada por sistemas de baixo valor acrescentado 

(ramadas, enforcado), contribuindo não apenas para um incremento notório da qualidade dos 

vinhos produzidos nesta sub-região, mas também para a alteração da paisagem agrícola.   

Não obstante as potencialidades da produção agrícola em territórios de baixa densidade, 

registam-se persistentes problemas relacionados com o escoamento de produtos 

(principalmente de culturas temporárias) e a reduzida ligação do comércio a retalho local aos 

produtores da sub-região.  

A principal fileira agroindustrial presente em Amarante centra-se na vinha e no vinho. O vinho 

verde é maioritariamente um VQPRD14, o que lhe atribui um caráter de eleição a nível 

nacional e internacional. Cerca de 20% do vinho transformado na região Norte depende dos 

agentes económicos do Tâmega e Sousa, sendo que os concelhos de Felgueiras, Penafiel e 

Amarante contribuem com mais de 2/3 dessa proporção (anexo 15). As exportações de vinho 

verde têm vindo a registar um crescimento significativo, principalmente a partir de 2009. 

Registou-se, entre 2010 e 2012, um crescimento de 11% em valor, colocando o Vinho Verde 

numa posição de relevo nas exportações de vinho nacional (representava cerca de 1/5 do 

valor exportado de vinhos DOP e IG em 2011) (anexo 16). 

 

ii) os restantes pilares do setor transformador: 

Metalurgia e metalomecânica 

Os Concelhos que compõem o Tâmega e Sousa não demonstram, no seu conjunto, 

especialização económica quer em relação à região Norte, quer ao Continente. Todavia, os 

concelhos de Castelo de Paiva, Cinfães, Marco de Canavezes e Resende revelam um nível de 

especialização regional relevante, fundamentalmente na fabricação de produtos metálicos 

(muito ligado ao setor da construção), enquanto Amarante revela uma maior integração da 

cadeia de valor, demonstrando uma elevada expressão quer na indústria metalúrgica de base 

e na fabricação de produtos metálicos, quer na fabricação de equipamento de elevado valor 

acrescentado, conferindo-lhe uma posição dominante na sub-região.  

Esta indústria, pelo elevado valor acrescentado associado e pelas recentes transformações no 

que respeita a inovação de produtos e orientação para mercados externos, consubstancia um 

dos principais motores de desenvolvimento sustentado do concelho de Amarante, 

representando o setor transformado com maior empregabilidade. É aliás o subsetor de bens 

transacionáveis que mais população empregada regista (27,5% da população empregada no 

setor transformador em 2011). Esta proporção atribui ao concelho de Amarante um nível de 

especialização económica significativamente superior aos registados no Tâmega e Sousa e no 

Continente, todavia ligeiramente inferior ao registado na região Norte.  

                                                 
13 O Tâmega e Sousa representou, entre 2008 e 2012, 1/3 da área reconvertida e das ajudas e prémios atribuídos das 
regiões agrícolas do Entre Douro e Minho e de Trás-os-Montes (anexo 14). 
14 Vinho de Qualidade Produzido em Região Demarcada. 
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São os subterritórios do CU de Amarante e da Margem Direita que evidenciam, neste ramo 

produtivo, o maior nível de especialização.  

 

Madeira e mobiliário 

Com início na silvicultura esta fileira representa a segunda maior fonte de empregabilidade 

transformadora do Tâmega e Sousa e de Amarante.  

Não será errado dizer-se que os territórios do Tâmega e Sousa comportam a fileira da madeira 

e do mobiliário mais bem-sucedida em Portugal. No que diz respeito à 1ª transformação 

(serração, folheados, carpintaria para construção, caixões mortuários, etc.) registamos 

elevados índices de especialização regional e nacional nos concelhos de Amarante, Baião, 

Castelo de Paiva, Celorico, Cinfães, Paredes e Resende. Em relação à 2ª transformação 

(indústria do mobiliário), Cinfães, Lousada e Castelo de Paiva apresentam uma especialização 

de destaque regional, enquanto Paços de Ferreira e Paredes se apresentam como líderes do 

mercado nacional deste subsetor industrial. 

A indústria dos caixões mortuários consubstancia um segmento empresarial através da qual o 

concelho de Amarante tem registado criação de emprego, representando uma quota de 

mercado superior a 50% a nível nacional. A proximidade à matéria-prima (pinheiro bravo) e a 

penetração em mercados africanos (PALOP) tem permitido uma integração da cadeira de 

valor e um crescimento sustentado do volume de negócios deste subsetor económico.  

Têxtil e vestuário 

Mormente no Centro Urbano de Vila Meã, que beneficia de externalidades positivas dada a 

proximidade geográfica com os sistemas produtivos de Penafiel e Lousada, a indústria têxtil 

e, sobretudo, das confeções15 tem assumido o principal motor da indústria transformadora. 

Todavia este subterritório tem, à semelhança de outras geografias mono-industrializadas, 

presenciado um declínio significativo do setor com a crescente globalização da economia. 

Trata-se de uma atividade fundamentalmente caracterizada por mão-de-obra intensiva 

maioritariamente feminina cujos níveis salariais estão acima dos praticados por outros ramos 

industriais e que, recentemente, tem vido a criar emprego.  

Calçado 

Apesar de não consubstanciar uma atividade de destaque sub-regional no seu conjunto, a 

indústria do calçado representa para o concelho de Felgueiras o principal motor de 

desenvolvimento industrial, permitindo uma destacada posição regional e nacional. Do ponto 

de vista setorial, estão concentrados no Tâmega e Sousa cerca de 1/3 do emprego total 

nacional deste subsetor industrial, o que consubstancia, por si só, um indicador de 

especialização produtiva.  

                                                 
15 Mais de 90% da força de trabalho do subsetor do têxtil e vestuário enquadra-se no ramo do vestuário.  
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Regista-se, desde 2007, um crescimento do emprego neste ramo em vários concelhos 

contíguos a Felgueiras, nomeadamente em Amarante, o que demonstra a existência de 

externalidades positivas resultantes de uma proximidade geográfica associada a uma 

proximidade organizacional. As externalidades de tal dinamismo empresarial têm conduzido à 

mobilidade laboral de mão-de-obra de outros concelhos, nomeadamente residente em 

Amarante, assim como, na já comum prática informal de desconcentração de partes da 

produção manufaturada para indivíduos (maioritariamente mulheres) sem trabalho formal. 

O elevado grau de relações intraempresariais, numa lógica de subcontratação explica esse 

fenómeno. Acresce que o setor demonstra um elevado potencial exportador (mais de 90% da 

produção), muito motivado por um processo industrial caracterizado por uma trajetória de 

profissionalização das estruturas de gestão e pela aposta na diferenciação produtiva, na 

imagem e qualidade do produto, de modo a penetrar em segmentos de mercado que 

premeiem a qualidade, ainda que se verifique um processo produtivo com elevada 

intensidade de mão-de-obra.  

Não obstante o crescimento significativo deste setor transformador, dados recentes apontam 

para riscos associados a este sistema mono-industrial, no caso de se verificar uma 

massificação da deslocalização industrial para outras geografias com maiores condições de 

atratividade de investimento estrangeiro. Com efeito, até 2007 Felgueiras registava a taxa de 

desemprego mais elevada do Tâmega e Sousa, invertendo por completo essa posição até ao 

momento (2012). 

 

Pedra 

Apesar de o Tâmega e Sousa não registar especialização económica no que concerne à 

indústria extrativa, convém referir que os concelhos do Marco de Canaveses e de Penafiel 

apresentam uma representatividade de destaque (cerca de 3% do emprego total) no conjunto 

do território em análise o que projeta o mesmo a nível regional e nacional.  

Em parte decorrente do aproveitamento da matéria-prima proporcionada por uma indústria 

extrativa com resultados expressivos, Amarante, Celorico, Cinfães e, sobretudo, Marco de 

Canavezes e Penafiel apresentam índices de especialização relevantes a nível regional. 

A sua forte ligação à construção tem no entanto consubstanciado uma fragilidade, uma vez 

que tem destruído um número significativo de empregos nos últimos 3 anos.  

iii) Construção e obras públicas 

A diminuição do investimento materializado pelo sistema produtivo nacional e a quase 

estagnação do investimento público desde 2007 posicionaram o setor da construção num lugar 

preocupante na dinamização da economia interna.  

A destruição de empregos tem-se mostrado o reflexo mais evidente de tal fenómeno, 

mormente em territórios reveladores de elevados níveis de especialização nesse setor, como 
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os do Baixo Tâmega. Com efeito, regista-se uma correspondência evidente entre os elevados 

níveis de desemprego e a tradicionalmente forte representatividade do setor da construção 

nos concelhos desta sub-região, dos quais se destaca o concelho de Amarante.  

Não obstante a evidente fragilização dos últimos 3 anos, a construção continua a empregar 

uma parte significativa da força laboral no Baixo Tâmega, representando, em Amarante e em 

2011, cerca de ¼ do emprego total e mais de 1/3 do emprego gerado pelo sistema produtivo 

local em 2010. A estratégia adotada por empresas líder do mercado consubstanciada no 

redireccionamento dos mercados para outras geografias (maioritariamente para os PALOP) e 

na aposta na requalificação urbana tem contribuído para atenuar a destruição massiva de 

empregos deste setor.  

iv) Comércio por grosso e a retalho 

O comércio por grosso e a retalho não apresenta, no concelho de Amarante como um todo, 

índices de especialização significativos quando comparados com o Norte e o Continente. No 

entanto, os Centros Urbanos, principalmente o de Amarante, evidenciam níveis de 

especialização significativos, por razões inerentes aos efeitos centrípetos da procura interna. 

A extensa rede de pequenos retalhistas, fundamentalmente localizada nos Centros Urbanos, 

manifesta ainda uma incipiente relação com fornecedores locais. Ainda que mais presente no 

comércio de proximidade de produtos hortícolas, com elevado grau de informalidade, o 

aprofundamento desta relação comercial é essencial para promover o alargamento da cadeia 

de valor de produtos locais.  

v) Turismo 

Várias condições de partida (recursos patrimoniais, culturais, naturais) permitem fazer do 

turismo uma potencialidade económica. A estratégia supramunicipal e concelhia para este 

setor tem assentado em dois pilares basilares: o turismo histórico-cultural e o turismo de 

natureza. 

Como ícones do Turismo Histórico-Cultural podem mencionar-se alguns monumentos, que por 

si só, representam uma grande parte das atrações turísticas, como a Igreja de S. Gonçalo, o 

Centro histórico de Amarante ou o museu Amadeo Souza-Cardoso. Acresce um produto 

turístico que inclui Amarante numa estratégia sub-regional e que consubstancia uma 

referência nacional e caso de estudo europeu – a Rota do Românico. Esta tenta conjugar a 

recuperação e salvaguarda do património com o fenómeno turístico. As riquezas turísticas 

deste território compreendem outros ativos imateriais de idêntico potencial de atração 

turística. A gastronomia e os vinhos verdes (ao qual está associada a Rota dos Vinhos Verdes), 

bem como personalidades da literatura e da arte, como Amadeo de Souza-Cardoso, Agustina 

de Bessa Luís e Teixeira de Pascoaes.  

Relativamente ao Turismo de Natureza, Amarante insere-se numa das regiões mais 

diversificadas e ricas do país, como são prova (i) um conjunto elevado de rios que 
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proporcionam as mais diversas atividades ao ar livre, desde canoagem, pesca, rafting, etc. (ii) 

serra mais alta, mas provavelmente a menos conhecida e explorada da região norte, o Marão, 

bem como a serra da Aboboreira onde estão já definidos vários percursos pedestres 

homologados e assinalados, numa extensão superior a 40km. 

A riqueza patrimonial e cultural de Amarante tem permitido manter indicadores hoteleiros de 

destaque a nível sub-regional. Com efeito, o concelho de Amarante tem a terceira maior 

capacidade hoteleira do Tâmega e Sousa, a seguir a Penafiel e Paredes (estes concelhos 

representam 76% da capacidade hoteleira do Tâmega e Sousa). No entanto, Amarante perdeu 

capacidade hoteleira a partir de 2010. Esta perda de capacidade hoteleira foi acompanhada 

de uma quebra nas dormidas equivalente a ¼, entre 2007 e 2011, enquanto Penafiel e 

Paredes aumentaram exponencialmente o número de dormidas. No entanto, o tipo de turismo 

verificado naqueles concelhos do Vale do Sousa (de negócios) evidencia um perfil de turistas 

distintos dos de Amarante. Enquanto Amarante recebe uma proporção significativa de turistas 

estrangeiros (1/3 das dormidas em 2011) com elevado poder de compra e predisposição 

consumidora de produtos endógenos, os turistas de Penafiel e Paredes são fundamentalmente 

oriundos do território nacional (cerca de 80%) (anexo 17).  

As atividades económicas mais visíveis na promoção do turismo (hotelaria e restauração) não 

consubstanciam, do ponto de vista do emprego e da produção da economia formal, uma 

posição relevante da dinâmica local (5,16% do emprego total e 9,69% do emprego terciário). 

Todavia, comparando Amarante com as unidades de referência, verifica-se, especialmente no 

CU de Amarante e na Margem Esquerda, um nível de especialização produtiva relevante.  

Apesar de ser difícil contabilizar os efeitos indiretos das atividades turísticas é irrefutável o 

seu efeito arrastamento em relação a outras atividades situadas a montante e a jusante desta 

fileira produtiva. A atração de turistas tem contribuído fortemente para valorizar e aproveitar 

economicamente ativos endógenos, quer os relacionados com a gastronomia, o artesanato e a 

cultura, quer com os traços rurais e de montanha que compõem a paisagem do território.  

vi) subsetor estado, educação e saúde 

De acordo com os Censos de 2011, o subsetor Estado e os ramos que dele dependem 

empregava cerca de 17,2% da mão-de-obra residente em Amarante (proporção ligeiramente 

superior ao do comércio). Ainda assim essa proporção situa-se abaixo da média nacional e 

regional (cerca de 20% e 18%, respetivamente), mas ligeiramente acima do Tâmega e Sousa. O 

desinvestimento do Estado em serviços públicos tem registado um impacto proporcionalmente 

mais negativo em territórios de baixa densidade, contribuindo desta forma para uma 

divergência dos estados de desenvolvimento entre o interior e o litoral e não para o reforço 

da coesão regional. 

 

vii) Economia Social e comunitária 
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As últimas duas décadas caracterizaram-se por uma significativa alteração dos papéis 

familiares: a transição da mulher para a população ativa, as migrações internas e externas e 

consequente quebra dos laços sociais com pais e avós, a desconstrução de estereótipos em 

relação às pessoas com deficiência, entre outros fenómenos ligados à exclusão social 

persistente). Estes fenómenos levaram a um aumento significativo das respostas sociais 

(institucionais e de proximidade) a vários níveis e dirigidas a vários públicos (idosos, pessoas 

com deficiências, crianças e jovens, etc.). Em termos económicos, mais do que um 

alargamento da prestação de serviços sociais, esta dinâmica sem precedentes permitiu a 

criação líquida de emprego determinante para atenuar os desequilíbrios impostos pela 

crescente desindustrialização verificada nas últimas décadas.  

A par da criação formal de postos de trabalho no seio das IPSS e outras organizações de índole 

social, a empregabilidade doméstica demonstra uma importância relevante. Com efeito, o 

número de pessoas a trabalhar de acordo com determinada remuneração, nos lares 

familiares, representavam, em 2011, mais que o emprego gerado pelas IPSS. Todavia e ainda 

que de modo intuitivo, dado não existirem dados que o comprovem, esta constatação não 

deve corresponder a uma forma ideal de criação segura de trabalho.  

Em termos sub-territoriais, a zona mais urbana e a mais rural são as que manifestam uma 

importância económica mais significativa deste setor. Com efeito, a economia social e 

doméstica representava, em 2011, mais de 8% da população empregada total no CU de 

Amarante e na Margem Esquerda, proporção essa significativamente superior à verificada a 

nível sub-regional e ligeiramente superior a nível regional e nacional.  

 

III.2. MERCADO DE TRABALHO – UM PUZZLE CUJAS PEÇAS TEIMAM EM NÃO ENCAIXAR 

A evolução da população ativa16 em Portugal e na última década tem demonstrado um 

crescimento significativo e posicionado este pais, e nesta matéria, num dos lugares cimeiros 

da UE. Não obstante, fruto da desaceleração económica verificada a partir de 2007, a 

evolução da taxa de atividade17 registou um decréscimo nominal entre 2001 e 2011. Com 

efeito, o Continente registou, nesse período, uma ligeira variação negativa da taxa de 

atividade. A Região Norte, mormente o Tâmega e Sousa evidenciaram uma evolução mais 

significativa (cerca de -7%). Esta evolução aproximou a região Norte e o Tâmega e Sousa dos 

níveis nacionais, representando a população ativa menos de metade da população residente 

(pouco mais de 47%), em 2011 (anexo 18).  

As evidências intraterritoriais mostram acentuadas diferenças nesta matéria. Por um lado, os 

Concelhos mais industrializados registam taxas de atividade superiores à média nacional 

                                                 
16 Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituíam a mão de obra 
disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e desempregados) 
(INE). 
17 Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população. 
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(designadamente, Felgueiras, Paredes, Paços de Ferreira e Marco de Canaveses), por outro 

são os concelhos com menor capacidade de gerar oportunidades de trabalho que registam 

uma evolução positiva da taxa de atividade (principalmente Cinfães, Celorico de Basto e 

Resende). Nesta matéria, o concelho de Amarante evidencia uma taxa ligeiramente mais 

baixa (cerca de 45%), mas com uma trajetória menos negativa que as unidades de referência. 

As diferenças entre homens e mulheres são claras, especialmente em Amarante (onde os 

homens ativos representavam, em 2011, cerca de 53% da população total, enquanto as 

mulheres não representavam mais que 36%). Esta disparidade é tanto mais clara quanto 

menor for a taxa de atividade global. Contudo, a população ativa feminina evoluiu de modo 

mais favorável que a população ativa masculina, entre 2001 e 2011. 

Em termos prospetivos, o concelho de Amarante, tal como a sub-região do Tâmega e Sousa, 

apresenta um potencial de crescimento da população ativa (mão-de-obra disponível) 

significativamente superior ao da região Norte e do Continente. Esta constatação deriva do 

fato de a população inativa ser composta por uma proporção de população estudantil e 

doméstica expressivamente superior ao das unidades territoriais de referência (38% em 

Amarante e no Tâmega e Sousa, 27% no Continente e 29% na região Norte – anexo 19). Uma 

vez que a população doméstica é maioritariamente constituída por mulheres, a trajetória de 

crescimento da população ativa, deverá evidenciar uma correção das assimetrias ainda 

existentes nos Concelhos com menor taxa de atividade. 

Vários são os fatores que contribuem para a evolução da população ativa que agrega a 

população empregada e desempregada. Fenómenos como (i) o aumento da idade média da 

população ativa, (ii) a crescente mobilização da força de trabalho de reserva para a 

população ativa e (iii) o aumento das exigências (habilitacionais e qualificantes) da oferta de 

trabalho, têm imposto fortes mutações no perfil dos empregados e desempregados em 

Portugal. 

Se a história mostra que o mercado, como uma mão invisível, fez querer que seria possível 

atingir níveis de pleno emprego, os factos também mostram que essa visão 

determinista/neoclássica incentivou, nos anos 80 e 90, as economias ocidentais a optar por 

uma lógica liberalista recentemente posta em causa por um comportamento do mercado 

divergente e desajustado. No essencial, o equilíbrio entre a oferta e a procura de trabalho 

depende não só do mecanismo de regulação do mercado (price mechanism), mas também, e 

com uma crescente perceção dos atores socioeconómicos, de outros mecanismos de 

coordenação e de organização. Utilizando o argumento chave da escola neo-institucionalista, 

um equilíbrio perfeito do mercado de trabalho implicaria zero custos de transação e aqui o 

preço (salários) seria a variável determinante da interceção entre a procura e a oferta de 

trabalho. Pelo contrário, custos de transação positivos decorrem da manifestação de 

incertezas, atitudes oportunistas de determinados atores, em suma, comportamentos 

imperfeitos e racionalidade limitada na tomada de decisão. Estas fricções do mercado tornam 

impossível a existência de uma curva da procura de trabalho bem definida, monótona e 
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contínua (Kaufman, 2006). No sentido de minimizar estes custos de transação podem ser 

ativados mecanismos de coordenação e de enforcement que estão associados ao mecanismo 

de mercado (preço), mas que encontram nas instituições formais (regras, normas, contratos) 

e informais (hábitos, códigos de conduta, valores, …) as alternativas mais viáveis (Williamson 

1985; North 1990). Filiar o entendimento do comportamento dos atores que compõem os dois 

lados deste mercado, nesta perspetiva conceptual, é incluir no processo de ajustamento 

outros intervenientes mentais (instituições formais e informais) e organizacionais que 

medeiam e coordenam os modos de agilizar este processo imperfeito.  

Importa, neste contexto, caracterizar as dinâmicas das duas esferas da população ativa, de 

modo a entender os seus pontos de convergência e divergência. 

III.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO 

Caracteriza-se de seguida genericamente, e em função de dimensões essenciais, a população 

empregada. Para isso, recorreu-se a duas fontes oficiais complementares. Por um lado, e de 

modo a caracterizar a evolução dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO) das 

organizações empregadoras localizadas em Amarante, entraram na análise dados disponíveis 

nos anuários estatísticos do INE18. Por outro lado, utilizaram-se os dados recentemente 

disponibilizados pelo Recenseamento Geral da População, que permitem caracterizar a 

população empregada19 (em março de 2011) residente neste território, mas que não trabalha 

necessariamente no mesmo.  

Antes de iniciar-se a caracterização da população empregada convém explicitar as diferenças 

entre as bases de dados utilizadas:  

Os dados dos Censos de 2011 (INE) referem-se à população empregada (quer seja 

trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes ou empresários/as). Esta 

base de dados inclui o emprego precário e o subemprego (parcial). Do ponto de vista 

territorial, contabiliza as pessoas empregadas de acordo com o local de residência e não 

com o local de trabalho.  

As estatísticas dos Anuários Estatísticos referem-se apenas aos Trabalhadores por Conta de 

Outrem (TCO) do tecido privado, excluindo a administração pública (de acordo com os 

censos de 2011, os TCO representam cerca de 80% da população empregada). Do ponto de 

vista territorial a informação evidencia o emprego gerado em cada território, pelo seu 

sistema produtivo, ou seja, de acordo com a localização das entidades empregadoras.  

                                                 
18 Estes dados abrangem todas as organizações com trabalhadores por conta de outrem, excluindo a Administração 
Pública. 
19 Indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se encontravam numa das seguintes 
situações: 1) tinham efetuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante pagamento de uma remuneração ou com 
vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 2) tinham uma ligação formal a um emprego mas 
não estavam ao serviço; 3) tinham uma empresa, mas não estavam temporariamente a trabalhar por uma razão 
específica; 4) estavam em situação de pré-reforma, mas a trabalhar. 
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A comparação entre estas duas bases de dados permite, em primeira linha, determinar a 

maior ou menor capacidade empregadora dos municípios. Se o rácio entre os TCO gerados 

pelo aparelho produtivo de cada município e o emprego residente naqueles municípios for 

superior à média da unidade geográfica de referência (no caso o Tâmega e Sousa), então 

estar-se-á perante um município com capacidade de atração de mão-de-obra, nomeadamente 

residente em concelhos vizinhos. Do anexo 20, verifica-se que os concelhos com maior 

atração de emprego (leia-se, no limite, maior capacidade empregadora) são destacadamente 

Felgueiras e Paços de Ferreira. Marco de Canaveses e Penafiel também evidenciam, ainda de 

que modo mais modesto, alguma capacidade de atração de mão-de-obra, sendo que os 

concelhos de Lousada e Amarante registam um indicador de atração neutro. Pode concluir-se 

que existem níveis de mobilidade laboral significativos no Tâmega e Sousa e entre esta sub-

região e outras sub-regiões. 

Como salientado atrás, a população empregada é fundamentalmente constituída por 

trabalhadores por conta de outrem (mais de 80% no Continente, Tâmega e Sousa e Amarante 

em 2011). Em Amarante, os/as empregadores/as representavam 1/10 da força laboral e os 

trabalhadores por conta própria cerca de 7%. Não se registam assimetrias territoriais 

significativas relativamente a estes parâmetros (anexo 21). A proporção de pessoas 

empregadas que trabalham menos de 35 horas semanais em Amarante é ligeiramente inferior 

ao Continente mas superior à região Norte e ao Tâmega e Sousa (11,95% em Amarante contra 

10,24% no Tâmega e Sousa). Este indicador mede o nível de precariedade associado ao tempo 

de trabalho. São no entanto as mulheres que maior representação têm no emprego parcial 

(mais de 15% das mulheres empregadas são remuneradas por trabalharem menos de 35 horas 

semanais). Esta situação de fragilidade dos laços laborais é particularmente visível nos 

concelhos do Baixo Tâmega e Douro Sul (Amarante, Baião, Marco de Canaveses, Cinfães e 

Resende – com cerca de 1/5 das mulheres remuneradas com menos de 35 horas semanais) 

(anexo 22).  

Ainda que se tenha vindo a registar uma diminuição das assimetrias entre os homens e as 

mulheres, os principais indicadores revelam ainda disparidades evidentes. Desde logo, no 

conjunto dos diversos subsetores de atividade verificava-se, em 2011 e para o Tâmega e 

Sousa, um predomínio da mão-de-obra masculina (57,4% contra 42,6% – anexo 23).  

Não obstante, observa-se que a mão-de-obra feminina registou um aumento superior ao da 

masculina, entre 2007 e 2009. Esta constatação deve no entanto ser analisada em termos 

territoriais pois são os territórios mais afastados dos centros urbanos que manifestam maiores 

desigualdades entre homens e mulheres no que concerne à integração profissional (anexo 24).  

Num olhar desagregado, verifica-se que os subsetores tradicionalmente masculinizados 

continuam com uma elevada representatividade funcional do homem. Subsetores como o da 

construção, da indústria metalomecânica e da transformação da madeira apresentam um peso 

da força laboral masculina superior a 4/5 do conjunto, com tendência a reforçar-se, enquanto 

subsetores como o agrícola, fabricação de têxteis, do vestuário e calçado, administração 
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pública e social evidenciam uma proporção superior de mão-de-obra feminina (mais de 2/3) 

(anexo 25).  

A desigualdade de género não se fica pela menor representação das mulheres integradas no 

mercado de trabalho. As remunerações médias auferidas entre os dois sexos indiciam um 

claro desequilíbrio em praticamente todos os subsetores económicos (à exceção da hotelaria 

e restauração). Os níveis salariais destacam-se essencialmente no setor terciário, 

designadamente nos subsetores do Estado, da restauração, dos serviços de apoio às empresas 

e da economia social (anexo 26). 

A população empregada de Amarante apresentava, em 2011, uma estrutura etária mais jovem 

que a região Norte e o Continente, mas ligeiramente menos jovem que o Tâmega e Sousa. 

Com efeito, aquela população situava-se, com significado, em idades inferiores a 35 anos 

(35,3%), e um pouco mais de 1/3 em idades mais avançadas (acima dos 45 anos), enquanto a 

média nacional evidenciava uma proporção mais significativa em escalões etários avançados 

(38,3% com mais de 45 anos) (anexo 27). 

Os TCO apresentam uma estrutura etária jovem, mas com tendência a “envelhecer”. Com 

efeito, foram os grupos etários mais avançados (45-54 e + de 55 anos) que registaram a maior 

evolução entre 2007 e 2009 (superior ao dobro da evolução média dos TCO) (anexo 28). No 

caso dos TCO com menos de 24 anos regista-se uma evolução negativa. Para explicar essa 

tendência diversos argumentos podem ser utilizados: em primeiro lugar, e associado aos 

baixos índices de fecundidade registados nas últimas décadas, a transição de jovens da 

população ativa tende a ser menor; em segundo lugar, a saída dos jovens estudantes para o 

sistema de emprego é cada vez mais tardia; finalmente, e talvez com maior evidência na 

explicação do fenómeno (pois apenas estão considerados os TCO), a prática de contratos 

precários (mormente, recibos verdes) com as camadas mais jovens e em início de carreira 

profissional tem configurado uma atitude expressiva na última década.  

Em Portugal, as assimetrias verificadas nas habilitações dos trabalhadores permanecem 

elevadas, principalmente quando comparadas com a média europeia. De acordo com dados do 

EUROSTAT, a UE (27) registava, em 2011, uma proporção do emprego com nível de literacia 

secundário (níveis 3 e 4) e superior (níveis 5 e 6) significativamente superior ao básico (níveis 

0 a 2) (48,9% para o ensino secundário; 29,9% para o superior e 21,2% para o básico), 

enquanto Portugal apresentava uma distribuição inversa, representando a população 

empregada com habilitações inferiores ou iguais ao ensino básico 60,5% e as habilitações 

médias e superiores, pouco acima de 1/3 do conjunto. Todavia, as variações verificadas entre 

2007 e 2011 por aquele organismo estatístico revelam que Portugal registou uma trajetória de 

correção das assimetrias qualificantes superior à média da UE 27, tendo diminuído a 

proporção de trabalhadores com ensino básico e aumentado a proporção de trabalhadores 

com ensino superior e secundário de modo mais determinante (anexo 29). 
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Os dados dos Censos de 2011, revelam, no entanto, um quadro mais favorável para o 

Continente e a região Norte do que as estatísticas europeias. Com efeito, os níveis literários 

correspondentes ao ensino secundário e superior ultrapassam já metade da população 

empregada no Continente (anexo 30). Porém, o Tâmega e Sousa, assim como o concelho de 

Amarante evidenciam ainda níveis habilitacionais dos seus empregados significativamente 

abaixo do registo nas unidades de referência e na União Europeia. Pouco mais de 1/3 da 

população empregada possuía, em 2011, o ensino secundário e superior. As assimetrias 

qualificantes tomam particular destaque nos concelhos mais industrializados, mormente em 

Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada (mais de 70% da população empregada não ultrapassa 

o ensino básico), no entanto Amarante evidencia níveis de literacia superiores aos registados 

no Tâmega e Sousa.  

Os esforços desenvolvidos pelos promotores de medidas qualificantes no âmbito do POPH-

QREN, nomeadamente através dos CNO, têm contribuído para sustentar um trajetória 

positiva, no que diz respeito ao ensino secundário.  

Mesmo não se tratando de sinónimos consegue-se, através dos dados estatísticos disponíveis, 

estabelecer uma relação concordante entre os níveis literários e as qualificações dos TCO. 

Com efeito, os quadros médios e superiores, bem como os encarregados e profissionais 

altamente qualificados representam aproximadamente o mesmo que os TCO com habilitações 

médias e superiores, também com uma trajetória positiva. O que já não se pode corroborar é 

a relação entre níveis literários inferiores aos referidos e qualificações reduzidas, de tal modo 

que cerca de 60% dos TCO eram, em 2009, trabalhadores qualificados e apenas 16% 

aprendizes e não qualificados. Em termos setoriais verifica-se que, mais uma vez, são os 

serviços que mais contribuem para um acréscimo de quadros médios e superiores e pessoal 

altamente qualificado (anexo 31). 

 

III.2.2. CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DO DESEMPREGO  

O desemprego tem protagonizado, na última década, uma das principais preocupações da 

agenda política e social das economias ocidentais. Principalmente a partir de 2007, a 

desaceleração do investimento produtivo, acompanhado dos recentes cortes na despesa 

pública, o aumento da carga fiscal e a diminuição do rendimento disponível das famílias 

portuguesas levaram à destruição de centenas de milhares de postos de trabalho e à forte 

diminuição de ofertas de emprego. A cada mês que passa um novo record é batido no que 

concerne à taxa de desemprego em Portugal. Ao ter-se em conta a população inscrita nos 

Centros de Emprego (uma aproximação à população desempregada20) e a população ativa 

                                                 
20 Indivíduo com idade dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, se encontrava simultaneamente nas 
seguintes situações: 1) não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro; 2) tinha procurado ativamente um 
trabalho remunerado ou não ao longo de um período específico (o período de referência ou as três semanas 
anteriores); 3) estava disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não. A procura ativa traduz as seguintes 
diligências: 1) contacto com centros de emprego público ou agências privadas de colocações; 2) contacto com 
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registada em março de 2011 (censos), verifica-se que a taxa de desemprego do Tâmega e 

Sousa difere significativamente da do Continente e da Região Norte. Com efeito, em 

dezembro de 2012, o Tâmega e Sousa registava uma taxa de desemprego de cerca de 18,1%, o 

que contrasta com os pouco mais de 14% no Continente e de 16% na região Norte. Note-se que 

esta taxa considera no numerador um número inferior ao considerado pelo INE, o que leva à 

taxa considerada para o mesmo momento ser superior a nível nacional (16,9%). São os 

Concelhos do Baixo Tâmega e Douro Sul que evidenciam taxas de desemprego mais 

preocupantes (acima dos 1/5 da população ativa). Amarante, à semelhança do Tâmega e 

Sousa, regista uma taxa superior a 20%,destacando-se as mulheres (26,5%), e a população com 

idade mais avançada (+55 anos – 32,9%), o que contrasta com as evidências registadas a nível 

europeu e nacional, uma vez que a proporção de desemprego jovem não assume a relevância 

das pessoas desempregadas com mais de 55 anos (anexo 32). Em termos prospetivos e dada a 

degradação espectável do rendimento disponível da procura interna e a evolução negativa de 

determinadas atividades económicas como a construção, a proporção de desemprego na 

população ativa tenderá a crescer nos concelhos do Baixo Tâmega, nomeadamente em 

Amarante. 

O cálculo desta taxa de referência deixa, no entanto, em aberto um conjunto de ineficiências 

que convém problematizar. Em primeiro lugar, as transformações verificadas, em especial na 

segunda metade de 2011 e no ano de 2012, nos movimentos migratórios e no mercado de 

trabalho, põem em causa as estatísticas recentemente apresentadas pelo Censos, no que diz 

respeito à população ativa e inativa e à sua composição. Em segundo lugar e como se 

aprofunda à frente neste capítulo, uma parte não quantificável, mas significativa de pessoas 

desempregadas registadas oficialmente apresentam comportamentos oportunistas (ligados à 

subsidiodependência) que enviesa a sua condição perante a atividade económica e introduz 

um elemento entrópico na contabilização das pessoas desempregadas em Portugal. 

A evolução do número de amarantinos inscritos no Centro de Emprego revela que, entre 2005 

e 2007, o desemprego diminuiu com significado, tendo, a partir daí, registado um aumento 

exponencial entre 2007 e 2009, estabilizando até 2010 e voltado a crescer significativamente 

até 201221. Em dezembro de 2012 registavam-se 5.039 pessoas à procura de trabalho no 

concelho de Amarante. Do ponto de vista intrarregional, apenas o concelho de Felgueiras 

evidenciou um comportamento atípico positivo, uma vez que diminuiu em 1/5 o desemprego 

registado entre 2007 e 2012, enquanto outros concelhos viram o número de inscritos nos CE 

crescer cerca de 1,5 vezes, tais como Penafiel, Lousada, Paredes e Paços de Ferreira, 

                                                                                                                                               
empregadores; 3) contactos pessoais ou com associações sindicais; 4) colocação, resposta ou análise de anúncios; 5) 
procura de terrenos, imóveis ou equipamentos; 6) realização de provas ou entrevistas para seleção; 7) solicitação de 
licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria. A disponibilidade para aceitar um trabalho é 
fundamentada com: 1) o desejo de trabalhar; 2) a vontade de ter um trabalho remunerado ou uma atividade por 
conta própria, no caso de se poder obter os recursos necessários; 3) a possibilidade de começar a trabalhar num 
período específico (período de referência ou as duas semanas seguintes). (INE). 
21 Refira-se que foi considerado o número de inscritos nos Centros de Emprego dos meses de dezembro de cada ano 
de referência, entre 2004 e 2012, últimos dados disponíveis à data de análise da informação. 
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configurando-se como um aumento significativamente superior ao registado na região Norte e 

no Continente (anexo 33). 

De acordo com a evolução mais recente das pessoas inscritas nos Centros de Emprego, 

verifica-se que o número de novos inscritos mensalmente tem, entre 2011 e 2012, revelado 

um crescimento significativo (anexo 34). Em parte, esta evolução justifica o aumento do total 

de inscritos nos CE, porém esse valor não cresce proporcionalmente ao número de novos 

inscritos mensalmente. Tendo em conta a incipiente absorção de mão-de-obra protagonizada 

quer pelo sistema produtivo sub-regional, quer pela administração pública, a causa de tal 

evidência parece estar no aumento significativo de emigração verificada desde 2010. Embora 

não hajam, em termos sub-regionais, dados que sustentem tal inferência, não deixa de 

consubstanciar um fenómeno que, por um lado atenua o crescimento local do desemprego e 

contribui para o maior equilíbrio da balança de pagamentos (através do aumento de 

remessas), mas por outro põe em causa a sustentabilidade demográfica e económica de 

territórios de baixa densidade como o de Amarante e o conjunto do Baixo Tâmega. 

A análise da estrutura do desemprego registado em Amarante pelo IEFP possibilita uma 

perspetiva multidimensional do fenómeno. As desiguais oportunidades entre homens e 

mulheres, no que respeita à inserção no mercado de trabalho, apresentam particular 

destaque. Não se trata apenas de uma emancipação profissional do sexo feminino que 

caracterizou as últimas três décadas em Portugal e do consequente aumento do fluxo de 

mulheres inativas para a população ativa, mas também da persistente estigmatização 

depreciativa relativamente às capacidades das mulheres em setores tradicionalmente 

masculinos. Com efeito e como pode observar-se no anexo 35, a mulher continua a ser mais 

representativa que o homem na população à procura de trabalho (57,7% em dezembro de 

2012) em Amarante, proporção superior às unidades de referência (Tâmega e Sousa, Norte e 

Continente). Todavia, a evolução desta proporcionalidade desequilibrada mostra que entre 

2004 e 2007 a assimetria agravou-se para, a partir daí até 2012, tender a esbater-se. A 

crescente destruição de empregos, fundamentalmente no setor da construção, associados à 

mão-de-obra tradicionalmente masculina, contribuiu fortemente para esta trajetória.  

No Tâmega e Sousa e em dezembro de 2012, os concelhos do Baixo Tâmega registam ainda 

uma proporção de mulheres desempregadas significativa22. Contrariamente, os concelhos do 

Vale do Sousa, evidenciam uma proporção de homens à procura de trabalho superior à das 

mulheres. A trajetória observada no período de referência (2004-2012) permanece, contudo, 

semelhante em todos os Concelhos, i.e., a do reforço do desemprego masculino. 

Ao introduzir-se a variável tempo na problemática do desemprego verifica-se, no Tâmega e 

Sousa, uma proporção de desempregados de longa duração23 (DLD) inferior à de 

desempregados há menos de um ano (48,1% de DLD contra 51,8% inscritos há menos de um 

                                                 
22 Baião, Castelo de Paiva, Amarante, Resende registam mais de 57% de desemprego feminino; Celorico de Basto e 
Marco de Canaveses, mais de 52%. 
23 Inscrito há mais de 1 ano. 
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ano em 2012), mas com tendência a aumentar, principalmente a partir de 2007. A proporção 

de DLD continua ligeiramente superior à verificada na região Norte e significativamente 

superior à verificada no continente, o que consubstancia uma fonte de preocupação na 

definição de políticas ativas de emprego, pois trata-se de uma condição que ativa 

significativamente o processo de exclusão social. Numa análise intrarregional, registam-se 

níveis preocupantes de desemprego de longa duração (superiores a metade dos 

desempregados) nos concelhos de Baião, Castelo de Paiva, Cinfães e Resende. 

Os motivos de inscrição nos Centros de Emprego estão maioritariamente relacionados com o 

fim de trabalho não permanente e no despedimento (mais de metade dos inscritos em 2012), 

seguindo-se a transição de mão-de-obra inativa (cerca de 17% dos inscritos). Com efeito, o 

Tâmega e Sousa registava, em 2012 30,3% de inscritos por terem findado um contrato a 

termo, inferior ao da região Norte (31,7%) e sobretudo do Continente (39,5%); contrariamente 

ao nível de inscritos por motivo de despedimento (26,3% na CIM TS, 20,7% na região Norte e 

17,9% no Continente). Esta constatação está intimamente relacionada com o aumento de 

despedimentos coletivos de unidades industriais em concelhos de forte intensidade industrial 

como Paços de Ferreira, Lousada, Paredes e Felgueiras (registam cerca de 1/3 de inscrições 

por motivos relacionados com o despedimento). Não obstante, as inscrições decorrentes do 

término de contratos a termo têm registado um aumento proporcionalmente superior aos dos 

despedimentos (anexo 36).  

Decorrente das transformações demográficas ocorridas nas últimas três décadas (aumento da 

esperança média de vida e da diminuição da taxa de natalidade), a estrutura etária da 

população desempregada do Tâmega e Sousa tem registado uma diminuição assinalável dos 

desempregados com menos de 25 anos e entre os 25 e 34 anos, contrariada por um aumento 

dos desempregados compreendidos entre os 35 e 54 anos e, sobretudo, com mais de 55 anos. 

Esta evolução não contraria todavia a preocupante taxa de desemprego registada nos jovens.  

Este comportamento é igualmente verificado na região Norte e no Continente, sendo que as 

representatividades entre os grupos etários também não apresentam diferenças relevantes 

(47,9% no escalão 35-54 anos; 20,1% no escalão 25-34 anos; 17,8% no escalão mais de 55 anos 

e 14,2% no escalão inferior a 25 anos para o Tâmega e Sousa) (anexo 37). Nos extremos 

etários encontra-se justificações complementares às tendências demográficas e que se 

relacionam com dinâmicas próprias do mercado de trabalho e das suas novas exigências. Em 

primeiro lugar, a entrada cada vez mais tardia no mercado de trabalho pelos estudantes (que 

optam por adquirir mais competências académicas no sentido de uma expectável melhor 

aceitação e valorização das organizações empregadoras) confere uma representatividade 

superior à população inativa nas faixas etárias mais baixas. Em segundo lugar, os setores que 

libertam mais mão-de-obra para o desemprego estão associados à indústria e aos serviços 

pouco qualificados, cujos trabalhadores apresentam idade avançada e baixos índices de 

literacia, herdada de políticas conservadoras do terceiro quarto do século passado.  
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Numa análise intrarregional, não se verificam divergências significativas, nem nas proporções, 

nem na trajetória etária acima observadas. Não obstante, os concelhos de Celorico de Basto, 

Felgueiras e Resende, registavam, em dezembro de 2012, uma proporção de pessoas inscritas 

com menos de 34 anos ligeiramente superior à média do Tâmega e Sousa. 

Sem se confundir capacidades/qualificações profissionais com habilitações académicas, pode 

estabelecer-se uma relação significativa entre baixos níveis literários e baixas qualificações 

das pessoas desempregadas. Um parte significativa das pessoas inscritas nos CE do Tâmega e 

Sousa evidencia habilitações mais baixas que as unidades geográficas de referência (58,3% 

tem o 2º ciclo ou menos no Tâmega e Sousa, enquanto a região Norte (48,1%) e Continente 

(42,2%). Esta constatação tem especial ênfase nos concelhos de Cinfães, Paços de Ferreira 

(cerca de 2/3 dos desempregados tem o 2º ciclo ou menos), Lousada e Paredes (62%). 

Paralelamente, cerca de 1/3 dos desempregados à procura de novo emprego registaram 

experiência anterior em profissões não qualificadas dos diversos setores económicos e quase 

30% foram operários artífices e trabalhadores similares (anexo 38).  

Não obstante estas constatações, não deve descurar-se uma tendência verificada entre os 

desempregados com habilitações mais elevadas, mormente com nível secundário e superior. A 

informação disponibilizada pelo IEFP permite verificar que, no Tâmega e Sousa e no período 

considerado, os desempregados com habilitações médias e superiores cresceram 2 vezes mais 

que os desempregados com o 1º ciclo (entre 2004 e 2012). Se se considerar a evolução e 

representatividade dos desempregados que tinham profissões especializadas, verifica-se que 

esta não apresenta valores tão significativos (cerca de 2%) quanto ao total de desempregados 

com formação superior. Isto permite concluir que a proveniência destes desempregados 

advém, em grande medida, da população inativa (estudantes) que procura um emprego pela 

1ª vez, mas também é demonstrativo que uma parte entra no mercado de trabalho em regime 

precário a desenvolver profissões desajustadas das habilitações literárias adquiridas. 

 

Ofertas e colocações  

Em 2012, os Centros de Emprego do Tâmega e Sousa receberam 3.176 ofertas de trabalho e 

contribuíram para a colocação de 1.685 pessoas inscritas (maioritariamente mulheres – 1/3 do 

total). Esta relação traduz numa taxa de satisfação das ofertas de trabalho que corresponde a 

pouco mais de 50% para o Tâmega e Sousa, valor próximo do registado na região Norte, mas 

abaixo do verificado a nível nacional (62,5%). A evolução das ofertas recebidas pelos Centros 

de Emprego e as colocações conseguidas registou uma trajetória positiva entre 2007 e 2010, 

tendo diminuído significativamente a partir daí. Todavia, a taxa de satisfação da oferta de 

trabalho tem evoluído positivamente na globalidade dos subterritórios em análise 

(ultrapassando os 50% a partir de 2010), o que evidencia uma estratégia dos Centros de 

Emprego mais incisiva, no que concerne ao seu objetivo primeiro: “ajustar as intenções da 

oferta e da procura de trabalho” (anexo 39). Do ponto de vista intrarregional, a distribuição 
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das oportunidades e a sua satisfação não apresentam uma estrutura homogenia. Com efeito, 

apesar de concelhos como o de Felgueiras, Paços de Ferreira, Penafiel e Amarante 

compreenderem uma parte significativa das ofertas recebidas (já que manifestam um elevado 

potencial empregador), registam as taxas de satisfação mais baixas do Tâmega e Sousa (esta 

taxa chegou a ser inferior a 1/3 nos concelhos de Amarante, em todo o período de análise, de 

Cinfães, em 2011, de Celorico de Basto, em 2012 e do Marco de Canaveses, até 2010). 

Contrariamente, destacam-se os concelhos de Castelo de Paiva, Lousada e Paredes com um 

registo próximo de 4/5 das ofertas de trabalho satisfeitas através dos Centros de Emprego.  

Sem pretender justificar este desajustamento, este fenómeno merece uma problematização: 

a maioria das ofertas de emprego divulgadas a partir dos centros de emprego baseiam-se na 

impossibilidade de contratar mão-de-obra por outras vias (conhecimento pessoais, outras 

plataformas de divulgação). Este facto deve-se fundamentalmente às características das 

ofertas evidenciarem, para além de níveis salariais mais baixos que a média salarial praticada 

pelo tecido produtivo, uma parte expressiva de profissões negativamente percecionadas pela 

procura de trabalho (relacionadas com o têxtil e vestuário, calçado e a construção). 

Acresce que, para além de intenções não concretizáveis pelas entidades empregadoras, 

verifica-se um comportamento ineficaz dos potenciais interessados nas ofertas. Estes custos 

de transação derivam de comportamentos oportunistas [inconsequência de empresas de 

trabalho temporário, diminuição das motivações salariais e de condições de trabalho (ex: 

ausência de transporte), subsidiodependência dos beneficiários sociais, entre outros] dos 

atores que compõem os dois lados do mercado de trabalho e que põem em causa o seu 

ajustamento. 

 

Privação económica no desemprego24 

O desemprego consubstancia a maior causa de exclusão social das sociedades 

contemporâneas. Para além da quebra de laços profissionais e sociais decorrentes daquela 

situação e de um processo de desqualificação e desfiliação associado, este conjunto 

populacional ainda se depara com uma privação económica que poderá levar, a prazo, a 

situações de pobreza.  

Em março de 2011, mais de 1/3 da população desempregada não auferia quaisquer fontes de 

rendimento, dependendo por isso de familiares para a sua sobrevivência. Esta realidade é 

mais evidente em Amarante (45%) do que no Tâmega e Sousa (37,6%), na região Norte (34%) e 

no Continente (35%). Para este cenário contribuem fundamentalmente os concelhos do Baixo 

Tâmega (proporção superior a 40% dos desempregados) (anexo 40). São as mulheres 

desempregadas que mais dependem de outrem para sobreviverem, sendo particularmente 

notório no Tâmega e Sousa, principalmente em Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Baião, 

                                                 
24 A análise deste ponto teve como base de reflexão os dados disponibilizados nos Censos de 2011, pelo que se 
referem a março de 2011. 
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Amarante, Cinfães e Resende (proporção superior a metade do universo feminino). Com o 

decorrer do tempo e a manter-se uma trajetória de recessão económica, os programas de 

apoio às pessoas sem quaisquer rendimentos deverão reforçar a sua dotação para o Tâmega e 

Sousa, sob pena de se agravarem significativamente os casos de exclusão social e de pobreza. 

A possibilidade resultante de contribuições à Segurança Social por trabalhadores por conta de 

outrem e mais recentemente por alguns trabalhadores por conta própria, de beneficiarem de 

uma prestação de desemprego favorece ainda uma percentagem significativa das pessoas 

desempregadas. Com efeito, 1/3 das pessoas desempregadas auferiam, em março de 2011 

dessa prestação, valor que não divergia dos registados na região Norte e no Continente. 

Porém são os concelhos mais industrializados que evidenciavam uma maior proporção de 

desempregados com prestações de desemprego (Lousada – 39,4%, Paços de Ferreira - 38,4%, 

Felgueiras – 37% e Paredes – 36,2%), enquanto os concelhos com menor intensidade industrial 

registavam taxas significativamente abaixo das verificadas nas unidades de referência 

(Resende - 19,5%, Celorico de Basto – 21,6%, Baião – 24,7%, e Amarante – 25,2%). 

Uma parte de não menor importância (16,33% no Tâmega e Sousa – proporção ligeiramente 

superior às unidades territoriais de referência) dependia financeiramente de outros subsídios 

(Rendimento Social de Inserção, apoios sociais entre outros subsídios sociais). 

Na globalidade e de modo enfatizado nos homens, perto de 2/3 da população desempregada 

do Tâmega e Sousa auferia, em março de 2011, de rendimentos de diversa índole (subsídio de 

desemprego, entre outros subsídios sociais e rendimentos de trabalho precário), criando à 

partida um custo de oportunidade relevante na tomada de decisão relativa à inserção 

profissional. Esta constatação tem particular relevância nos concelhos de Resende, Celorico 

de Basto, Cinfães e Baião, nos quais o potencial de criação de emprego permanece diminuto. 

Pode inferir-se que, numa proporção não determinável, mas certamente importante, a 

posição de desempregados/as não se baseia numa efetiva necessidade de integrar o mercado 

de trabalho, mas sim numa opção oportunista para aumentar o rendimento do agregado. Esta 

constatação condiciona significativamente a análise das taxas de desemprego.  

 

III.2.3. POPULAÇÃO PERANTE A ATIVIDADE ECONÓMICA E FRICÇÕES DO MERCADO DE TRABALHO: UMA SÍNTESE 

O concelho de Amarante encerra um potencial de mão-de-obra disponível significativamente 

superior ao registado na região Norte e no Continente, uma vez que regista uma proporção de 

jovens inativos e de mulheres domésticas superior às unidades de referência.  

A degradação das condições económicas e de proteção social, especialmente verificada a 

partir de 2011, têm levado uma parte, indeterminada, mas certamente importante, da 

população ativa a emigrar. Esta constatação põe em causa o rigor dos dados recentemente 

divulgados pelo INE através dos Recenseamento Geral da População (março de 2011). 
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Ainda que atualmente, em Amarante, se verifique um predomínio dos homens empregados e 

das mulheres desempregadas, evidenciando claros sinais de desigualdade de género, tendo 

por referência o Tâmega e Sousa, Norte e Continente, a recente evolução do número de 

desempregados, maioritariamente oriundos do setor da construção e portanto do sexo 

masculino, tem contribuído para equilibrar, pela via menos desejada, essas desigualdades.  
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Figura 8 – Situação perante a atividade económica da população Amarantina 
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As diferenças literárias entre pessoas empregadas e desempregadas não evidenciam clivagens 

significativas, porém as pessoas empregadas com ensino secundário e superior revelam uma 

proporção ligeiramente maior que a das pessoas desempregadas com esses níveis de ensino. 

Significativas são as diferenças registadas entre a população empregada e desempregada 

residente em Amarante e a média Norte e do Continente. Com efeito, a população média 

nacional empregada e desempregada com ensino secundário e superior regista uma proporção 

superior em cerca de 16% à de Amarante.  

Contrariamente à população empregada amarantina, a desempregada apresenta um nível 

etário inferior, refletindo a notória falta de oportunidades de trabalho nos escalões etários 

mais baixos, fundamentalmente no comércio e serviços. 

A origem económica das pessoas desempregadas à procura de novo emprego (cerca de 90% da 

população inscrita no IEFP), apresenta uma correlação significativa com a estrutura produtiva 

local, i.e., advêm dos setores com maior empregabilidade, designadamente da construção e 

sobretudo dos serviços e do comércio.  

 

III.2.4. MECANISMOS PÚBLICOS DE AJUSTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO 

Fruto de um conjunto significativo de planos estratégicos setoriais, periodicamente revistos 

(Planos Nacionais de Emprego, Quadros Comunitários e respetivos Programas Operacionais 

Regionais e Temáticos), as linhas de financiamento de medidas de apoio ao emprego e à 

atividade económica têm sofrido uma volatilidade significativa. As constantes alterações 

verificadas nas medidas públicas de apoio ao emprego e ao tecido produtivo não têm 

favorecido um aproveitamento eficaz das verbas disponíveis pelos atores localizados em 

territórios de baixa densidade.  

Incentivos à inserção profissional 

O IEFP promove um conjunto vasto de medidas de inserção profissional direcionadas para 

públicos desempregados com diferentes perfis (jovens, DLD, Subsidiados, empreendedores, 

etc.). No Tâmega e Sousa e em 2011, o número de beneficiários atingiu cerca de 4300 pessoas 

inscritas nos centros de Emprego. Amarante representou nesse ano 11,4% daqueles 

beneficiários, mais do que concelhos com número absoluto de desempregados superior como 

Paredes, mas menos do que concelhos com taxas de desemprego inferiores como Felgueiras 

ou Penafiel. Regista-se portanto um certo desequilíbrio no apoio a pessoas desempregadas no 

Tâmega e Sousa, o que se deve a diversos fatores relacionados com a capacidade de 

mobilização e organização institucional dos concelhos que constituem esta sub-região. Numa 

perspetiva diacrónica, o número de beneficiários de medidas de inserção profissional registou 

um aumento significativo em Amarante (entre 2007 e 2011, cresceu cerca de 20%), situação 

também verificada no Tâmega e Sousa, ainda que de modo menos evidente.  
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De acordo com as modalidades mais significativas em termos de beneficiários podem 

destacar-se as medidas dirigidas às pessoas que beneficiam de prestações sociais (subsídio de 

desemprego e Rendimento Social de Inserção) e que representavam, em 2011 e em Amarante, 

cerca de metade dos beneficiários das medidas de inserção profissional (anexo 41). Esta 

proporção fica, todavia, abaixo da verificada no Tâmega e Sousa (cerca de 60% dos 

beneficiários). O volume significativo de beneficiários nestas modalidades justifica-se pelo 

diminuto investimento público unitário, uma vez que os encargos acrescidos às condições de 

partida são fundamentalmente imputados às entidades beneficiárias (entidades públicas e 

privadas sem fins lucrativos locais). Estas medidas têm porém, pelo seu caráter, uma taxa de 

influxo (grau de inserção profissional pós-medida) reduzida, constituindo-se mais como um 

instrumento de fortalecimento dos laços laborais temporário do que uma janela de inserção 

profissional sustentável. O crescimento verificado nesta modalidade, em Amarante e entre 

2007 e 2011, centra-se no aumento significativo de beneficiários nas medidas dirigidas a 

pessoas beneficiárias de subsídio de desemprego, em detrimento de beneficiários de RSI. Esta 

constatação não se verifica no entanto no Tâmega e Sousa que viu crescer mais os 

beneficiários de RSI do que os beneficiários de SD.  

Com uma elevada incidência nos jovens, ainda que recentemente esteja a abranger 

significativamente outros grupos etários, as medidas que constituem os estágios profissionais 

têm assumido uma posição relevante nas medidas de inserção profissional assumidas quer 

pelo aparelho produtivo, quer pela administração pública e economia social. Neste capítulo o 

concelho de Amarante assume uma posição de destaque, uma vez que mais de 41% dos 

beneficiários das medidas de inserção profissional integraram esta modalidade em 2011, uma 

proporção significativamente superior à registada no Tâmega e Sousa (27%). Em termos 

evolutivos, regista-se um crescimento mais que proporcional ao conjunto das modalidades de 

apoio (superior a ¼), sendo a constatação válida quer para o concelho de Amarante, quer 

para o Tâmega e Sousa. Esta evolução revela bem a importância que esta modalidade de 

apoio tem vindo a ganhar ao longo da última década.  

O autoemprego e o microempreendedorismo não estão excluídos das medidas do IEFP como 

solução para a criação de emprego. As medidas “empresa inserção” e as de autoemprego 

(ILE, PAECPE) consubstanciam as modalidades com maior eficácia no que com concerne a 

inserção profissional sustentada. Estas correspondiam, em 2011 e no Tâmega e Sousa, a 7,5% 

dos beneficiários das medidas de inserção profissional, mais que o apoio à contratação 5,5%. 

No concelho de Amarante, não obstante as medidas de autoemprego representarem 

ligeiramente mais do que o verificado na unidade geográfica de referência, no conjunto das 

medidas referidas, beneficiaram uma proporção inferior de pessoas desempregadas para o 

período de referência. Apesar da sua importância na criação de emprego direto e indireto as 

medidas de autoemprego registaram globalmente um decréscimo superior a 30% para 

Amarante e a 50% no Tâmega e Sousa. A deterioração das condições económicas verificadas a 
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partir de 2007 e a ineficiência de um conjunto significativo de projetos da modalidade ILE até 

2009 podem explicar esta evolução.  

  

Incentivos sistema produtivo 

Os incentivos ao tecido produtivo têm sido materializados através de um conjunto vasto de 

linhas de financiamento (umas prevendo comparticipações sem reembolso dos investimentos, 

outras associadas a créditos com condições de reembolso favoráveis). Centrando a análise nas 

linhas de apoio com comparticipação pública, o COMPETE - programa que concentra as 

medidas de investimento – configura um programa cujas medidas de apoio disponíveis 

apresentam uma elevada diversidade de acordo com o tipo de investimento (em inovação, 

internacionalização) e dos promotores (individual ou em cooperação). Apesar de um vasto 

leque de medidas disponibilizadas, as mais utilizadas quer na região Norte, quer no Tâmega e 

Sousa foram, no período de análise (2008 - outubro de 2012) foram: “SI Inovação/Inovação 

Produtiva” (cerca de 60% do investimento) e “SI Qualificação PME/Projetos Individuais e de 

Cooperação” (cerca de 1/3 do investimento) (anexo 42). 

No âmbito destas linhas de financiamento público, o Tâmega e Sousa viu, entre 2008 e 

outubro de 2012 (últimos dados disponíveis), aprovados 385 projetos25 que preveem um 

investimento de cerca de 169 milhões de euros. Estes projetos representam pouco mais de um 

décimo do número de candidaturas da região Norte e cerca de 7% do investimento elegível 

(superior a 2 mil milhões de euros). Estes investimentos tiveram um apoio comunitário de 

45,83% no conjunto das intenções de investimento do Tâmega, taxa inferior aprovada na 

região Norte (50,68%).  

Do ponto de vista intrarregional, Paredes, Felgueiras, Paços de Ferreira e Amarante, 

concentram mais de 90% do número de projetos aprovados, no entanto são os concelhos do 

vale do sousa mais industrializados (Felgueiras, Paredes, Penafiel, Lousada e Paços de 

Ferreira) que absorvem a maior proporção de investimento elegível (80%).  

As dinâmicas setoriais relativamente ao aproveitamento de fundos estruturais para a 

materialização de investimento revelam que a indústria transformadora absorve o maior 

número de projetos (50% na região Norte e mais de 2/3 no Tâmega e Sousa) e a maior parte 

do investimento (2/3 para a região Norte e mais de 70% no Tâmega e Sousa). São 

naturalmente os concelhos mais industrializados que contribuem mais significativamente para 

este evidência, mormente Paços de Ferreira, Paredes (90% do investimento total) e Felgueiras 

(2/3 do investimento). Com maior número de projetos surge, de seguida, o comércio com 17% 

no Tâmega e Sousa, mas são as atividades turísticas (mormente hoteleiras) que representam o 

maior investimento elegível, a seguir ao setor transformador (15%) (anexo 43). Esta 

                                                 
25 Nesta análise não se considerou o projeto de investimento da empresa Swedwood Portugal em Paços de Ferreira, 
que transitou do QCA III, por considerar-se que, dado a sua elevada dimensão financeira, enviesaria 
significativamente as conclusões inter e intrarregionais. 
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constatação é mais evidente nos concelhos de Cinfães, Resende (100% do investimento), Baião 

(98%), Penafiel (47%) e Castelo de Paiva (40%). Relativamente ao comércio, são os concelhos 

de Felgueiras e Lousada que apresentam uma proporção do investimento mais significativa 

(26% e 17%, respetivamente). O setor da construção não tem demonstrado um índice de 

absorção de fundos estruturais significativo para o conjunto do Tâmega e Sousa e menos ainda 

da região Norte. Todavia, os Concelhos que maior índice de especialização manifestam neste 

ramo de atividade (Marco de Canaveses e, principalmente, Amarante), surgem com uma 

proporção de relevo no que concerne este tipo de investimento (9% e 45%, respetivamente). 

Realce-se que os serviços absorvem mais de 1/4 do número de projetos aprovados e cerca de 

15% do investimento elegível na região Norte, no entanto, no Tâmega e Sousa, este setor de 

bens não transacionáveis representa apenas 1,5% do investimento aprovado.  

 

Como pode constatar-se, são diversos os mecanismos que visam a minimização das fricções 

evidenciadas (instrumentos de inserção profissional, qualificação e internacionalização das 

PME, priorização e concertação das ofertas formativas). Porém, a implementação de medidas 

de política e a ação de estruturas coordenativas nacionais e regionais (MEC, MEE, IEFP, 

ANQEP, IAPMEI, CCDR Norte, CIM Tâmega e Sousa, CETS) registam níveis incipientes de 

planeamento partilhado inter e intrainstitucional.  

A existência de ativos de rede e a complementaridade de recursos materiais e cognitivos 

permanece difusa e pouco organizada entre atores socioeconómicos locais e as organizações 

públicas e privadas que definem as regras e coordenam vontades concorrentes. Ainda que 

geograficamente próximos, estes atores individuais e organizacionais têm um longo caminho a 

percorrer para verificar-se uma partilha de redes, regras, espaços de representações e 

recursos cognitivos, e assim minimizar as fricções do mercado de trabalho. A mediação 

institucional regional/nacional ocupa, neste sentido, um papel determinante na coordenação 

e aproximação de diversas ordens relacionais e na diminuição daqueles custos de transação. 

Impõe-se para isso que aqueles organismos regionais e nacionais simplifiquem os canais 

formais de informação e estabeleçam regras articuladas de legitimação da sua ação de 

coordenação regional. 
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IV.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A região em que nos inserimos tradicionalmente não tem em grande conta a escola. Esta foi 

sempre associada à oportunidade de emprego e, para grande parte da população, o saber 

“ler, escrever e contar” eram o bastante para os empregos entendidos como desqualificados 

social e economicamente. Estudar foi, durante décadas, assumido como um privilégio de 

meninos ricos e/ou fisicamente frágeis que, por essas razões, não estariam preparados para 

ofícios de exigência física. Isto é, a escola era um fator de segregação social que o 25 de Abril 

procurou combater. Aliás, a reforma Veiga Simão já esboçou uma primeira tentativa de 

democratização do ensino, mas essa democratização só começou a tornar-se efetiva, ainda 

que mais lentamente do que o desejável, a partir da Revolução dos Cravos. 

Realmente, entre as decisões e a vontade políticas e a sua aplicação e aceitação vai uma 

longa distância. Nem os decretos, nem a revolução automatizaram a generalização da 

educação no país em geral, e de Amarante em particular. Reformar mentalidades, convencer 

os encarregados de educação de que a instrução e a qualificação apetrecham os mais jovens 

com condições para abrir o leque de opções profissionais, para além de os tornar cidadãos 

socialmente mais interventivos, só se consegue com várias gerações, como se procurará 

demonstrar.  

Em toda a região norte, e na região do Tâmega, Sousa, Ave e Cávado, onde os indicadores de 

abandono precoce eram mais elevados, era evidente que prevalecia uma cultura das pessoas 

face à escola que se caracterizava como o da negligência, senão mesmo de desprezo; quando 

muito, o ensino superior era uma oportunidade de “bom emprego” ou de afirmação social dos 

jovens e dos pais.  

Com efeito, a empregabilidade no setor do calçado e dos têxteis e vestuário assediava a 

juventude e as famílias, reafirma-se, pouco motivados para a escola. Os resistentes também 

não aderiram às tentativas de reposição do ensino profissionalmente qualificante. As escolas 

profissionais, que no início dos anos 90 proliferaram, foram insuficientes para promoverem a 

inclusão escolar de muitos jovens. As escolas profissionais prestaram um papel relevantíssimo, 

quer na alteração de paradigmas didáticos e pedagógicos, quer no lançamento das sementes 

para o renascimento do ensino profissional, mas não resistiam à vontade da generalidade dos 

jovens de ingresso no ensino superior onde a desregulação de cursos e faculdades 

relativamente às necessidades do país geraram o desemprego que hoje se verifica em jovens 

licenciados. Os próprios cursos do ensino secundário vocacionados para a vida ativa nunca 

passaram de uma alternativa ao acesso ao ensino superior. Foi por isso que a transformação 

dos cursos tecnológicos em profissionais, no interior das escolas secundárias, decidida a partir 

de 2005, foi determinante na opção de uma percentagem de jovens, que se desejava que em 

2010 fosse de 50%, para as vias profissionais. 
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IV.2. ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ADULTA 

O concelho de Amarante era, em 1981, marcado por uma população com baixos níveis 

literários, quando comparado com as unidades geográficas de referência. Com efeito, quase 

metade da população com 15 e mais anos não tinha qualquer nível de escolaridade, cerca de 

10% superior à região Norte e ao Continente. Trinta anos volvidos, essa proporção recuou mais 

de 40% para representar uns ainda significativos 12,97%. Verifica-se, então, um aumento 

generalizado dos níveis literários da população. No entanto, Amarante apresenta níveis de 

analfabetismo e de população com apenas o 1º ciclo superiores aos das unidades de 

referência. Os níveis secundário e superior da população amarantina com 15 e mais anos 

revelam-se ligeiramente superiores à NUT Tâmega, mas continuam abaixo dos registados na 

região Norte e no Continente.  

Figura 9 – Nível literário da população com mais de 15 anos 

 

 

 

Fonte: Pordata 

No entanto, é a partir dos 55 anos que se concentra a maior parte da população com baixos 

índices de literacia. Com efeito, mais de metade da população sem níveis de qualificação tem 

mais de 55 anos em Amarante. Esta proporção é ligeiramente inferior à das unidades de 

referência. Mais de 1/5 da população com mais de 55 anos não tem qualquer nível de 

escolaridade em Amarante, valor significativamente superior ao registado na região Norte e 

no Continente (13%) (anexo 44). Se adicionarmos à população sem escolaridade com mais de 

55 anos as pessoas com o 1º ciclo completo da mesma faixa etária, obtemos 3/4 dessa 

população, o que revela bem os défices persistentes de literacia e a dependência que a 

maioria demonstra ter em relação a aspetos administrativos e burocráticos.  

 

As entidades formativas vocacionadas para a formação de adultos permitiram, entre 2008 e 

2011, aumentar o nível de habilitações da população ativa como jamais se registara. Nesses 

três anos quase 4.000 adultos puderam, através da modalidade EFA e do RVCC, estreitamente 

ligado às formações modulares, elevar as suas habilitações escolares e profissionais em 
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Amarante. Destes mais de metade concluiu ou viu reconhecido o ensino básico e mais de 1/3 

obteve o ensino secundário (anexo 45). Não obstante estes resultados expressivos, registou-se 

uma diminuição superior a metade dos adultos qualificados no período referido.  

Da experiência dos ex-CNO podem retirar-se algumas ilações, nomeadamente:  

(i) que houve uma maior adesão das mulheres à iniciativa Novas Oportunidades e à formação 

de adultos. Dizer que há maior índice de desemprego no setor feminino é uma razão, mas não 

a única. É verdade que se reconhece uma predisposição crescente das mulheres para a 

empregabilidade. O conceito de doméstica vai-se perdendo, quer pelo seu reduzido estatuto 

social, quer pela necessidade de aumentar o pecúlio familiar. Além do mais, uma nova 

assunção do papel da mulher na sociedade, o reduzido número de filhos, o abandono de 

alguma atividade tradicional que as ocupava, principalmente a agricultura e o artesanato, 

poderão explicar os 60% de mulheres a frequentarem as Novas Oportunidades e o Centro de 

Formação do IEFP. 

(ii) A média de idades dos adultos que procuraram os CNO foi de 40 anos. Este é um indicador 

importante porque traduz a relevância da redescoberta da escola e da qualificação. Nesta 

idade, que aliás corresponde ao nível etário médio dos encarregados de educação, estas 

pessoas têm uma história de vida suficientemente rica que lhes permite demonstrar e ver 

reconhecidas competências obtidas na escola não formal. De assinalar, por fim, que os 

encarregados de educação que se predispõem a regressar à escola promovem uma interação 

com os seus jovens educandos, em termos de novas aprendizagens. Uns e outros têm saberes 

que podem e devem partilhar, dando assim mais consistência à própria estrutura familiar. 

 

Apesar deste esforço nacional e, de acordo com dados dos últimos censos, a população 

empregada portuguesa manifestava baixos índices de literacia, mormente nos homens, em 

relação à média europeia. Numa perspetiva subterritorial os concelhos do Tâmega e Sousa, 

nomeadamente o de Amarante, registam uma proporção significativamente superior da 

população empregada com o ensino básico ao das unidades de referência (Norte e 

Continente). Com efeito, mais de 2/3 daquela população tem apenas o nível de ensino básico 

no Tâmega e Sousa e em Amarante (anexo 30). 

A proporção de pessoas desempregadas com o ensino básico assume uma posição preocupante 

nos concelhos do Baixo Tâmega, nomeadamente em Amarante, em comparação com unidades 

geográficas de referência. Com efeito, menos de 18% daquela população tinha, em dezembro 

de 2012, o secundário completo. Os níveis de baixa literacia são manifestamente expressivos 

no 1º ciclo (anexo 46).  

Assinale-se que a qualificação já não é entendida como um instrumento de obtenção de um 

“bom” emprego mas, acima de tudo, a salvaguarda de emprego, a capacidade de adaptação a 

novas ofertas, a capacitação para a mobilidade num mercado globalizado e numa Europa sem 

fronteiras.  
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IV.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR 

Os censos de 1991 demonstraram que 12,5% das crianças portuguesas, entre os 10 e os 15 

anos, não tinham concluído a escolaridade obrigatória de 9 anos. Dez anos depois, esses 

valores baixaram significativamente para os 2,7% e, segundo os últimos censos (2011), a taxa 

de abandono cifrou-se nos 1,54%. Apesar de se registarem variações pouco significativas entre 

subterritórios refira-se que Amarante evidenciou uma taxa de abandono inferior à das 

unidades de referência (1,28% contra 1,51 no Tâmega e 1,45 na região Norte). A mobilização 

das escolas e da comunidade educativa em geral começa a dar os seus frutos. Nos últimos dez 

anos, as inspeções do trabalho têm vindo a perseguir as empresas que acolhem crianças em 

idade escolar. Para além disso, a aposta na oferta de Cursos de Educação e Formação foi uma 

resposta adequada para populações com percursos escolares irregulares. Também há 

indicações da ligação intrínseca entre percursos escolares irregulares e problemas de 

natureza social. É comummente aceite que o abandono e o insucesso não resultam das 

limitações de natureza intelectual até porque também a essas o sistema responde. Todas as 

respostas sociais enquadradas pelo projeto “Percursos Integrados”, para além do 

acompanhamento de proximidade dado pela “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco”, são fundamentais neste trabalho de garantia de igualdade de oportunidades a todos os 

cidadãos de Amarante.  

 

No entanto, quando se avança na idade e se estima a proporção de jovens que tinham 

abandonado o sistema educativo sem uma qualificação de nível superior ou secundário, os 

valores são significativamente desiguais. Com efeito, 21,46% dos jovens portugueses, entre os 

18 e 24 anos, com o ensino básico não frequentavam, em 2011, o ensino secundário, enquanto 

em Amarante essa proporção era de 27,3%, todavia inferior à da NUT Tâmega (34,8%). Nos 

jovens (entre os 20 e os 24 anos) com o ensino secundário completo Amarante posiciona-se 

ligeiramente abaixo das unidades de referência nacional e regional (58,43% contra cerca de 

60% no Norte e Continente), mas acima da média sub-regional (46,63%). Estes indicadores 

revelam níveis de abandono e de insucesso significativos ao nível secundário (anexo 47).  

 

O estudo publicado pelo departamento de estatística do ministério da educação (GEPE) já não 

incide sobre os níveis de escolaridade, mas pelos níveis etários. Aliás, esse estudo insere-se 

num documento designado como Programa Educação 2015 e que visa “elevar as competências 

básicas dos alunos portugueses”, “assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 

anos” e “reforçar o papel das escolas”. Preconizam-se metas para 2015 ao nível da avaliação 

externa, do abandono e das taxas de repetência. E é nessas metas que as escolas se obrigam 

a concentrar, devendo conciliar o combate à repetência com o sucesso na avaliação externa. 

Este é o grande desafio já que Amarante encontra-se muito bem nos domínios da 

desistência/abandono e repetência/insucesso. Os resultados mostram que as escolas de 

Amarante já interiorizaram esse desafio e mesmo a taxa de desistência de 5,05% no nível 
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etário dos 16 anos, estando muito abaixo da média nacional, ainda está um pouco acima da 

meta nacional de 2015. Estes valores prendem-se com duas ordens da razão: Por um lado, em 

Amarante há muitos alunos em Cursos de Educação e Formação pelo que, aos 16 anos, alguns 

já ingressaram no mercado de trabalho. Nessa medida, e considerando que até 2010 a 

escolaridade obrigatória era de 9 anos, os resultados não são negativos, pelo contrário. Por 

outro, não há dúvida de que a obrigação de mudar de escola para ingressar no ensino 

secundário pode dissuadir alguns pais de manterem os filhos na escola, até pelo aumento dos 

encargos financeiros. Agora, com a escolaridade obrigatória de 12 anos, não será certamente 

difícil atingir a meta dos 4%. 

  

VI.3.1. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO ESCOLAR 

Um dos fenómenos mais preocupantes do país é o significativo abaixamento dos índices de 

fecundidade. Para além dos problemas de natureza económica que a situação acarretará e a 

pressão que exercerá sobre a segurança social, hoje o fenómeno tem repercussões no 

encerramento de escolas, no esforço de investimento em centros escolares e na 

implementação de novas redes de transportes escolares. 

No que à educação pré-escolar diz respeito, depois de um crescimento que atingiu o pico no 

ano letivo 2007/08 com 1515 crianças e que, seguramente, se prendeu, quer com o 

alargamento da rede, quer com a habituação dos pais em colocarem as suas crianças neste 

nível de educação, assiste-se a uma acentuada quebra que, no ano letivo 2010/2011, se 

situou em 1415 crianças, valores próximos de 2005/06. (anexo 48) 

A tendência do pré-escolar já está confirmada no primeiro ciclo, mas de modo mais evidente. 

Com efeito, desde 2004 o número de alunos deste ciclo tende a diminuir continuamente, 

passando de 3406 alunos nesse ano para 2707 alunos em 2011 (menos 20%). Ainda que de 

modo menos significativo, a evolução do número de alunos do 2º ciclo também tem registado 

uma diminuição importante.  

O 3.º ciclo não registou, entre 2008 e 2011, variação no número de alunos. No entanto, 

perspetiva-se uma diminuição significativa do número de alunos do 3º ciclo, considerando o 

abaixamento demográfico das camadas mais jovens e os bons resultados já atingidos em 

relação ao abandono precoce.  

Fruto de uma consciencialização coletiva em relação à necessidade de prosseguimento de 

estudos para além do 3º ciclo, quer seja por via científica-humanística, quer por via 

profissional, o número de alunos do ensino secundário aumentou, entre 2008 e 2011, mais de 

20%. A possibilidade de sustentar esse crescimento reside fundamentalmentehhhh na 

mobilização de potenciais alunos que, tendo idade inferior a 18 anos, possam reintegrar o 

sistema de ensino secundário.  
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VI.4. OFERTA PROFISSIONALMENTE QUALIFICANTE E SEU (DES)AJUSTAMENTO ÀS NECESSIDADES 

DO APARELHO PRODUTIVO 

A Agenda para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa despoletou, a partir de 2010, a 

reativação e dinâmica das comissões municipais para a qualificação. As sistemáticas 

iniciativas no sentido de ajustar as ofertas qualificantes às necessidades do sistema produtivo 

têm permitido uma aproximação organizacional dos agentes económicos que gravitam no seio 

do sistema de formação do Tâmega e Sousa.  

Ainda que as diversas iniciativas para concertar a oferta formativa dos 12 concelhos tenham 

permitido (i) minimizar a sobreposição de ofertas nas mais diversas modalidades e (ii) 

introduzir o argumento “ajustamento económico” na tomada de decisão quanto à definição 

da oferta formativa pelos agentes formadores de diversa índole (escolas públicas e privadas, 

organização sem fins lucrativos e empresas de formação); regista-se um evidente 

desajustamento da oferta profissionalmente qualificante e o perfil de especialização 

económica do Tâmega e Sousa. Com efeito, e de acordo com levantamento feito junto das 

diversas entidades que oferecem formação profissional de nível IV (Cursos Profissionais e 

Cursos de Aprendizagem), cerca de 80% dos alunos frequentam curso vocacionados para o 

comércio e os serviços (anexo 49). Esta realidade também é verificada no concelho de 

Amarante. Ora, o aparelho produtivo dos concelhos que compõem o Tâmega e Sousa 

concentra mais de metade da força de trabalho nas fileiras agroindustrial, transformadoras e 

da construção, representando o comércio e serviços menos de 45% do aparelho sub-regional. 

Acresce a este desajustamento da oferta (i) a existência de um número excessivo de 

entidades promotoras de oferta qualificante, incluindo entidades sem sede nos territórios de 

implementação de oferta formativa; (ii) uma assimetria de informação relativamente às 

orientações nacionais sobre oferta qualificante e aos planos de oferta formativa das entidades 

existentes e (iii) a concorrência não raras vezes predatória entre entidades formadoras. 

Em Amarante e considerando os Cursos Tecnológicos ministrados pelo Colégio de S. Gonçalo, a 

proporção de alunos a frequentar cursos profissionais de nível 4 sobre o universo de alunos a 

frequentar o ensino secundário era, no ano letivo 2012/2013, de cerca de 60% (anexo 50), 

ultrapassando o objetivo determinado pela estratégia de Lisboa (50%). No entanto e 

considerando que, segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, os Curso Tecnológicos 

extinguir-se-ão no ano letivo 2013/2014, o esforço para reforçar a orientação vocacional de 

jovens para o ensino profissional deverá continuar. 

As recentes transformações nas estruturas de orientação formativa do público jovem e adulto 

têm posto em causa os resultados significativos registados entre 2008 e 2011. A redução 

expressiva dos CNO (Centros de Novas Oportunidades) para a emergência de apenas 120 CQEP 

(Centros de Qualificação e Ensino Profissional) a nível nacional, orientados fundamentalmente 

para as escolas públicas e centros de formação do IEFP, deixa pouca margem para dúvidas 

sobre a redução da dinâmica na qualificação e requalificação de adultos ativos.  
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Não obstante, para além da necessidade de contrariar os elevados níveis de abandono 

registados ao nível secundário e de elevar a qualificação da população ativa, quer 

desempregada, quer empregada, Os CQEP, pela sua vocação, consubstanciam um instrumento 

determinante no processo de ajustamento entre vontade e aptidões dos potenciais 

formandos, oferta formativa existente e necessidades do sistema produtivo sub-regional.  
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CAPÍTULO V - AÇÃO SOCIAL 
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A Ação Social encontra-se definida e assegurada pela Administração Central através da Ação 

Social da Segurança Social (conforme Lei de Bases da Segurança Social - Lei n.º 4/2007, de 16 

de janeiro). 

A Ação Social é um sistema que tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de 

situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, 

exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias das 

pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades. Destina-se também a assegurar a 

especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com 

deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou 

social, disfunção ou marginalização social. 

O Sistema de Ação Social é desenvolvido por medidas e programas administrados diretamente 

por Acordos de Cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho (ver anexos 51 e 52) e por via da parceria com outros Organismos da Administração 

Central do Estado, da Administração Regional e Local e/ou Entidades Privadas desde que 

devidamente licenciadas.  

No concelho de Amarante existem 21 instituições com estatuto de IPSS. Na margem esquerda 

temos a ADESCO (Associação para o Desenvolvimento Comunitário), o CLAP (Centro Local de 

Animação e Promoção Rural), o Centro Social de Jazente, a Associação “O Bem-Estar” de 

Gondar, a Associação Progredir e a Fundação do Colégio de São Gonçalo (apenas ao nível do 

pré-escolar e Creche). 

Na margem direita encontram-se a ADESCO, a Ação Social da Paróquia de São Gonçalo, a 

Associação “A Terra dos Homens”, a Coopinfância, a Associação de Beneficência de Vila Meã, 

a Associação Humanitária de Santiago, a Cooperativa Sonho de Vida, a Casa do Povo de 

Telões, a Associação Emília Conceição Babo, o Centro de Dia de São Gonçalo, o Centro Social 

Vale Santa Natália, o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, a 

Cercimarante, o Infantário Creche “O Miúdo”, o Patronato da Sagrada Família de Telões e a 

Santa Casa da Misericórdia de Amarante.  

Não obstante, estas instituições encontram-se em diferentes estádios de desenvolvimento, 

sendo que algumas delas ainda não estabeleceram qualquer acordo de cooperação com a 

Segurança Social, nomeadamente o Centro Social Vale Santa Natália, a Cooperativa Sonho de 

Vida. Por sua vez, a Associação de Beneficência de Vila Meã, está mais direcionada para o 

desenvolvimento cultural do concelho.  

O concelho de Amarante conta ainda com associações de cariz social, nomeadamente a Liga 

dos Amigos do Hospital de Amarante, o Centro Cívico de Vila Caíz e a Sentido Único – 

Associação para Amarante Sem drogas. 
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V.1. INFÂNCIA E JUVENTUDE 

V.1.1. MEDIDAS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA AÇÃO SOCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL
26 

V.1.1.1. Amas 

Resposta Social desenvolvida através de um serviço prestado por pessoa idónea que, por 

conta própria e mediante retribuição, cuida de crianças que não sejam suas parentes ou afins 

na linha reta ou no 2.º grau da linha colateral, por um período de tempo correspondente ao 

trabalho ou impedimento dos pais. Os destinatários são crianças até aos 3 anos de idade. 

Em 2011, no concelho de Amarante existiam 10 amas da Segurança Social, a saber: 4 em S. 

Gonçalo, 2 na Madalena, 1 em cada uma das freguesias de Gondar, Real, Telões e Vila Chã do 

Marão, que integram um total de 38 crianças. A Segurança Social apresentava 10 crianças em 

lista de espera (ISS, IP, 2011). 

V.1.1.2. Creche 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza socioeducativa, para acolher 

crianças até aos três anos de idade, durante o período diário correspondente ao impedimento 

dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o apoio à criança e 

à família. 

São objetivos desta resposta: 

 Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através 

de um atendimento individualizado; 

 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades 

em todo o processo evolutivo das crianças; 

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência 

assegurando o seu encaminhamento adequado; 

 Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar.   

V.1.1.3. Estabelecimento de educação pré-escolar 

Equipamento vocacionado para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades 

educativas e de apoio à família. Trata-se de uma resposta integrada da Segurança Social e da 

Educação. Tem como destinatários crianças com idades compreendidas entre os três anos e a 

idade de ingresso no ensino básico. 

São objetivos desta resposta: 

                                                 
26 Consultar www.seg-social.pt. 
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 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e proporcionar-lhe condições 

de bem-estar e segurança; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem e desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de 

linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética 

e de compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade; 

 Apoiar a família através de fornecimento de refeições e de prolongamentos de horários 

com atividades de animação socioeducativa. 

V.1.1.4. Centro de atividades de tempos livres  

Resposta social que visa proporcionar atividades de lazer a crianças e jovens, a partir dos 6 

anos de idade, nos períodos de interrupção escolar, desenvolvendo-se através de diferentes 

modelos de intervenção, designadamente acompanhamento/inserção (atividades de animação 

de rua e atividades de porta aberta), prática de atividades específicas (desporto, biblioteca, 

ludotecas, ateliers de expressão, cineclubes, clubes de fotografia e quintas pedagógicas) e 

multiactividades (atividades diferenciadas desenvolvidas nos ATL tradicionais). 

 

V.1.1.5. Centro de acolhimento temporário27 

Equipamento destinado ao acolhimento urgente e temporário de crianças e jovens de ambos 

os sexos, até aos 18 anos de idade, em situação de perigo, de duração inferior a seis meses, 

com base na aplicação de medida de promoção e proteção. 

Esta resposta social apresenta como objetivos: 

 Permitir a realização do diagnóstico de cada criança e jovem bem como a definição dos 

respetivos projetos de vida, com vista à inserção familiar e social ou a outro 

encaminhamento que melhor se adeque à situação em estudo; 

 Assegurar alojamento temporário; 

 Garantir às crianças e jovens a satisfação das suas necessidades básicas; 

                                                 
27 Lei n.º 147/99, de 1 de setembro. 
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 Proporcionar o apoio socioeducativo adequado à idade e características de cada criança 

ou jovem; 

 Promover a intervenção junto da família, em articulação com as entidades e as 

instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos das crianças e 

jovens. 

 

No quadro seguinte são apresentadas as diferentes Instituições existentes no Concelho, com 

valências na área da infância e juventude, em acordo de cooperação com o Instituto da 

Segurança Social, IP.  

Quadro 5 - Equipamentos de Apoio à Infância em 2011 

Designação Área Geográfica de Intervenção Valências 
Nº de 

Utentes 
Lista de 
espera 

Centro Local de Animação 
e Promoção Rural 

Faldas do Marão e freguesias da 
cidade 

Creche 25 2 

Infantário Creche “O 
Miúdo” 

Todo o Concelho Creche 112 62 

Colégio de São Gonçalo Todo o Concelho Creche 66 43 

Colégio de São Gonçalo Todo o Concelho 
Jardim de 

infância/ Rede 
de Pré-Escolar 

175 11 

Associação para o 
Desenvolvimento 

Comunitário (ADESCO) 

Carneiro, Carvalho de Rei, 
Bustelo, Jazente, S. Gonçalo 

Jardim de 
infância/ Rede 

Pré-Escolar 
25 3 

Centro Local de Animação 
e Promoção Rural (CLAP) 

Vila Chã do Marão; Fridão; 
Canadelo; Olo; Rebordelo 

Jardim de 
infância/ Rede 

Pré-Escolar 
35 3 

 

Designação Área Geográfica de Intervenção Valências 
Nº de 

Utentes 
Lista de 
espera 

Infantário Creche “O 
Miúdo” 

Todo o Concelho 

Jardim de 
infância/ 
Rede Pré-
Escolar 

155 18 

Associação para o 
Desenvolvimento 

Comunitário (ADESCO) 

Carneiro, Carvalho de Rei, 
Bustelo, Jazente, S. Gonçalo 

ATL 40 0 

Centro Local de Animação 
e Promoção Rural 

Vila Chã do Marão; Fridão; 
Canadelo; Olo; Rebordelo 

ATL 70 0 

“O Bem-estar” Associação 
de Solidariedade Social de 

Gondar 

Gondar, Padronelo, Sanche e 
Lufrei (lugar de Moure) 

A TL 20 0 

Associação a Terra dos 
Homens 

Nacional 
Centro de 

Acolhimento 
Temporário 

30 0 

TOTAL 753 142 

Fonte: Inquérito aplicado às IPSS do Concelho     
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V.1.2. PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA 

V.1.2.1. Projeto_Percursos Integrados 

Com o objetivo de se dar continuidade à intervenção social, iniciada com o Projeto_Percursos 

Integrados (Programa Escolhas), desde 2004, o qual não viu contemplada a sua renovação, a 

Câmara Municipal decidiu assumir na sua égide esta responsabilidade social, em parceria com 

a Santa Casa da Misericórdia de Amarante, até junho de 2013. 

O projeto de intervenção nos bairros incidiu a sua intervenção em vários domínios 

complementares: (1) ao nível da educação formal e não formal, tendo como objetivo 

primordial promover o sucesso socioeducativo e cultural, compreendendo o sucesso educativo 

não só ao nível do desempenho escolar (positivo) mas também pelo desenvolvimento de 

comportamentos socialmente ajustados. Entendeu-se como insucesso socioeducativo qualquer 

criança/jovem que incorpore, em maior ou menor grau, as seguintes problemáticas: 

dificuldades de aprendizagem, retenções reiteradas, atraso no desenvolvimento cognitivo, 

conflitos familiares, estilos educativos autoritários ou a origem social/territorial da 

criança/jovem condicionadora de um projeto socioeducativo positivo por ausência de 

oportunidades reais, comportamentos desviantes (consumos e ao nível dos afetos e 

sexualidade). 

Desta forma, incidiu a sua ação nas competências sociais e pessoais das crianças/jovens, com 

o objetivo de prevenir e/ou diminuir os consumos e todo o tipo de atos de violência, 

estabelecendo parceria com as forças de segurança. 

(2) Ao nível das competências parentais, através do desenvolvimento de atividades que 

promovessem uma maior responsabilização parental nas suas diversas vertentes.  

(3) Ao nível da empregabilidade e empreendedorismo pretendeu-se orientar e capacitar os 

jovens e família em situação de desemprego para a procura ativa de emprego ou promoção do 

autoemprego. 

(4) A nível comunitário, em complementaridade com o serviço de habitação social do 

município, dar continuidade às ações direcionadas para a organização dos moradores e que 

visassem (re)estabelecer as redes de sociabilidade, melhorar as relações de vizinhança, e a 

responsabilidade individual/comunitária e combater os estereótipos que possam estar 

associados aos bairros. 

Ainda neste âmbito, pretendeu-se fomentar o diálogo intergeracional e a igualdade de 

género, através do desenvolvimento de serviços de apoio aos idosos nos bairros, promovidos 

pelos agregados mais jovens e através de ações que visassem o respeito ao nível do género. 

(5) De forma transversal a todos estes objetivos, realizaram-se ações/atividades ao nível das 

TIC, que tinham por objetivo apoiar as crianças e jovens nos seus processos de aprendizagem, 

fomentando a infoinclusão, acompanhadas de atividades lúdicas e pedagógicas, e ações de 
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formação com caráter mais formal que permitiram aumentar as competências ao nível da 

empregabilidade e apoiar na conceção de projetos no âmbito do empreendedorismo.  

Foi também a partir das TIC que se promoveram um conjunto de atividades que visaram a 

promoção da igualdade de género e a valorização intergeracional. 

O Projeto abrangeu um total de 43 crianças, 22 do sexo feminino e 23 do sexo masculino, 

sendo a média de idades de 15 anos. 

Com o término do projeto, as ações foram enquadradas no Programa CLDS+, Projeto TEIA+ 

(2013-1015), conforme se apresentará mais à frente.  

V.1.2.2. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são instituições oficiais não judiciais, 

implementadas por concelho/comarca, que têm por objetivo a proteção das crianças e jovens 

em perigo, envolvendo a participação dos pais ou representante legal, de forma a evitar ou 

protelar a intervenção judicial.  

Estas Comissões são acompanhadas, apoiadas e avaliadas pela Comissão Nacional de Proteção 

das Crianças e Jovens em Risco, à qual cabe a planificação da intervenção do estado e a 

coordenação, acompanhamento e avaliação dos organismos públicos e da comunidade na 

proteção das crianças e jovens em risco. 

A CPCJ de Amarante funciona desde 2004. Dos 186 processos ativos em 2012, a 

sinalização/participação foi efetuada maioritariamente pelos estabelecimentos de ensino, 

autoridades policiais, pela própria CPCJ e por cidadãos em regime de anonimato. 

A forma de sinalização/participação foi na sua grande maioria presencial (47%), por escrito 

(36%) e telefónico (17%). 

Os motivos da intervenção mais referenciados são a negligência e a exposição a 

comportamentos que possam comprometer o bem-estar físico e emocional da criança.  

Quanto às faixas etárias houve uma forte incidência na faixa etária dos 11-14 anos, com cerca 

de 31%. Não obstante, não menos relevante as faixas etárias dos 0-2 anos e dos 3-5 anos, que 

somam 25% do total de crianças acompanhadas. 

Quanto à constituição das famílias, são na sua maioria nucleares e monoparentais, somando 

69% (44% nucleares e 25% monoparentais). 

No que respeita à escolaridade dos pais ou detentores da guarda de facto, ainda são visíveis 

os baixos níveis de escolaridade que se situam nos 1.º e 2º ciclos do ensino básico.  

É também significativa a situação de desemprego destes agregados, especialmente o 

desemprego feminino. Dos que se encontram nesta situação, vivem do Rendimento Social de 

Inserção (RSI), de pensões e de subsídio de desemprego.  
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Quanto a problemas associados a estes agregados, saliente-se o alcoolismo e as doenças de 

foro psicológico/psiquiátrico.  

Quanto às Medidas de Promoção e Proteção aplicadas, até ao final do ano de 2012, destaca-se 

o apoio junto dos pais (63%), junto de outro familiar (7%) e 25% dos processos ainda se 

encontravam em avaliação diagnóstica. 

 

V.2. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA  

V.2.1. MEDIDAS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA AÇÃO SOCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL
28 

V.2.1.1. Serviço de Apoio Domiciliário29 

Resposta social que visa a prestação de cuidados individualizados e personalizados no 

domicílio de indivíduos e famílias que por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não podem assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

necessidades básicas e/ou atividades da vida diária. 

V.2.1.2. Apoio Domiciliário Integrado30 

Resposta social de intervenção integrada – Segurança Social / Saúde, a adequar em função da 

rede de cuidados continuados integrados e que se concretiza através de um conjunto de ações 

e cuidados pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes, acessíveis e articulados, de apoio social 

e de saúde, a prestar no domicílio, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por 

semana.  

V.2.1.3. Unidade de Apoio Integrado31 

À semelhança do Apoio Domiciliário Integrado, trata-se de uma resposta social de intervenção 

integrada – Segurança Social / Saúde, a adequar em função da rede de cuidados continuados 

integrados, mas que é desenvolvida em equipamento, visando prestar cuidados temporários, 

globais e integrados a pessoas que, por motivo de dependência, não podem manter-se 

apoiadas no seu domicílio, não carecendo, contudo, de cuidados clínicos em internamento 

hospitalar. 

Esta resposta tem como objetivos: 

 Criar condições de autonomia às pessoas, de forma a habilitá-las a regressar ao seu 

domicílio ou ambiente sócio familiar, ainda que necessitando de apoio domiciliário 

integrado. 

                                                 
28 Consultar www.seg-social.pt. 
29 Decreto-Lei n.º 141/89, de 28 de abril e Despacho Normativo n.º 62/99, de 12 de novembro. 
30 Despacho Conjunto n.º 407/98, de 15 de maio. 
31 Despacho Conjunto n.º 407/98, de 15 de maio. 
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 Proporcionar cuidados de convalescença a doentes crónicos, de reabilitação e formação, 

centrados na promoção do autocuidado e da satisfação das necessidades básicas. 

 Assegurar atividades de animação sócio cultural, ocupacional e atividades de vida diária, 

envolvendo as famílias e outros prestadores de cuidados informais.  

 Contribuir para a prevenção da dependência e promoção de autonomia.  

V.2.1.4. Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas e Pessoas Adultas com 

Deficiência 

De acordo com o Decreto-lei n.º 391/91, de 10 de outubro, esta medida consiste em acolher, 

temporária ou permanentemente, idosos e pessoas com deficiência, em situação de 

dependência e sem apoio sócio familiar, em famílias consideradas idóneas e tecnicamente 

enquadradas, a partir da idade adulta.  

O ISS, IP – Centro Distrital do Porto - Equipa Local de Amarante, em 2011, dava apoio a 5 

idosos, 2 residentes na freguesia de Bustelo, 2 residentes em Freixo de Cima e a 1 indivíduo 

portador de deficiência em Telões (ISS, IP, 2011). 

V.3. POPULAÇÃO IDOSA 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Norte, em 2011 o valor médio anual das 

pensões atribuídas pela Segurança Social foi de 3.801€.  

O total de pensionistas no ano de 2011 foi de 13.036, sendo que 61% eram pensionistas por 

velhice, 27% de sobrevivência e 0,1% por invalidez. Em sequência, foram, no ano referido, 

atribuídas 49.547 pensões, 71% pensões por velhice e 29% pensões atribuídas por invalidez e 

sobrevivência.  

Efetivamente, o envelhecimento da população é um fenómeno com escala mundial, que tem 

vindo a afetar todas as franjas da população. O aumento constante dos idosos a nível global 

como nacional, quer em valores absolutos quer relativamente à população ativa, terá um 

impacto direto nas relações familiares, na equidade entre as gerações, nos estilos de vida e 

na solidariedade familiar que é a base da sociedade. 

V.3.1. MEDIDAS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA AÇÃO SOCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL 

V.3.1.1. Centro de Convívio 

Resposta social, destinada prioritariamente a pessoas com 65 e mais anos, desenvolvida em 

equipamento, que visa a organização e dinamização de atividades sócio recreativas e 

culturais. 
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V.3.1.2. Centro de Dia 

Resposta social desenvolvida em equipamento e que consiste na prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio familiar, 

contribuindo para o retardar da institucionalização, através da promoção da autonomia. 

V.3.1.3. Lar de Idosos32 

Resposta social dirigida a pessoas de 65 e mais anos, ou de idade inferior em condições 

excecionais (a considerar caso a caso), desenvolvida em equipamento, destinada a 

alojamento coletivo e de utilização temporária ou permanente. 

Nos quadros seguintes são apresentadas as diferentes Instituições existentes no Concelho com 

valências ao nível da população idosa e adulta dependente, em acordo de cooperação com o 

Instituto da Segurança Social, IP.  

Quadro 6 - Apoio à População Idosa em 2011 - Outras Instituições 

Designação Área Geográfica de Intervenção Valências 
N.º de 

Utentes 
Lista de 
espera 

Centro Social Vale Santa 
Natália 

Aboim 

Vila Garcia e Chapa 

Apoio Domiciliário * 15 -- 

Centro de convívio * -- -- 

Associação para o 
Desenvolvimento 
Comunitário (ADESCO) 

Carneiro, Carvalho de Rei, Bustelo, 
s. Simão, Lufrei, S. Gonçalo, Cepelos 

e Madalena 
Apoio Domiciliário 40 6 

Centro Local de Animação e 
Promoção Rural (CLAP) 

Vila Chã do Marão, Olo, Fridão, 
Canadelo, Rebordelo e Lufrei 

Apoio Domiciliário 31 0 

Centro Social de Jazente Jazente, Lomba e Salvador Apoio Domiciliário 16 0 

“O Bem Estar”  Associação 
Solidariedade Social de 
Gondar 

Gondar, Padronelo, Várzea e Lufrei 
(lugar de Moure) 

Apoio Domiciliário 18 0 

Centro Convívio 13 0 

Casa do Povo de Telões 
Telões, Aboim, Chapa, Gatão, Freixo 

de baixo, Telões, Vila Garcia, 
Cepelos, São Gonçalo, Madalena 

Centro de Dia 44 6 

Centro de Convívio 10 0 

Apoio Domiciliário 16 12 

Santa Casa da Misericórdia 
de Amarante 

Concelho 

Apoio Domiciliário 15 10 

Lar de Idosos 196 60 

Unidade de Apoio 
Integrado 

15  

ADI 6 0 

Lar residencial 36 10 

Patronato da Sagrada 
Família de Telões 

Freixo de Baixo e Gatão Apoio Domiciliário 15 4 

Centro de Dia de S. Gonçalo S. Gonçalo, Madalena e Cepelos Centro de Convívio 18 3 

Associação Progredir Ansiães, Bustelo, Candemil e Várzea Apoio Domiciliário 22 7 

Centro Social e Cultural da 
Paróquia do Divino Salvador 
de Real 

Real, Mancelos, Travanca, Oliveira e 
Ataíde 

Apoio Domiciliário 32 0 

Centro de Dia 25 0 

Associação Humanitária de Figueiró Santiago, Figueiró Stª Apoio Domiciliário 26 0 

                                                 
32 Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 de fevereiro e Despacho Normativo n.º 30/2006, de 8 de maio. 
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Santiago Cristina, Freixo de Cima Espaço Sénior 6 0 

Cooperativa Sonho de Vida 

Mancelos, Travanca, Oliveira, 
Figueiró Santiago, Figueiró Stª 

Cristina, Freixo de Cima, Freixo de 
Baixo, Fregim 

Apoio Domiciliário* 16 

 

0 

 

Centro de Dia* 13 0 

* Aguarda celebração de acordos com a Segurança Social 

Designação 
Área Geográfica de 

Intervenção 
Valências 

N.º de 
Utentes 

Lista de 
espera 

Centro Cívico de Vila Caiz Vila Caíz e freguesias limítrofes Centro de Dia 15 0 

Junta de Freguesia de Lufrei Lufrei Centro de Convívio 20 
 

0 

Junta de Freguesia de 
Jazente 

Jazente, Lomba  S. Simão e 
Padronelo 

Centro de Convívio 9 0 

Fonte: Inquérito aplicado às IPSS do Concelho 

V.4. POPULAÇÃO ADULTA COM DEFICIÊNCIA 

V.4.1. MEDIDAS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA AÇÃO SOCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL
33 

V.4.1.1. Centro de Atividades Ocupacionais 

Resposta social destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência 

grave, no sentido de estimular e facilitar o desenvolvimento das suas capacidades, bem como 

promover estratégias de reforço de autoestima e de autonomia pessoal e social, promovendo 

o encaminhamento, sempre que possível, para programas adequados de integração 

socioprofissional. 

V.4.1.2. Lar Residencial 

Resposta social destinada a alojar jovens e adultos com deficiência que se encontrem 

impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar. 

No concelho de Amarante pode-se constatar a existência de uma instituição (Cercimarante) 

que dá resposta a pessoas com deficiência, ao nível de diferentes valências, conforme 

descrito no quadro seguinte.  

É de salientar que esta instituição viu aprovado o seu projeto para lar residencial, vendo 

aumentar, assim, as suas valências. 

Quanto à sua área de Intervenção, a Cercimarante não se restringe ao Concelho de Amarante, 

mas também aos Concelhos limítrofes, a saber: Baião, Marco de Canavezes e Celorico de 

Basto. 

 

                                                 
33 www.seg-social.pt. 
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Quadro 7 - Equipamentos de Apoio à Deficiência  

Designação 
Área Geográfica de 

Intervenção 
Valências 

Nº de 
Utentes 

Lista de 
espera 

Capacidade 

Cercimarante – Coop. Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas, CRL 

Concelho de Amarante 

e 

Lousada, Celorico de 
Basto, Marco de 

Canaveses, Felgueiras, 
Cinfães e Resende 

 

CAO 47 
 

25 
30 

Cercimarante – Coop. Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas, CRL 

Educacional 
23 

 

Sem 
elementos de 
atualização 

Sem 
elementos de 
atualização 

Cercimarante – Coop. Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas, CRL 

Profissional 48 
 

12 
55 

Cercimarante – Coop. Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas, CRL 

Intervenção 
Precoce 

9 
Sem 

elementos de 
atualização 

Sem 
elementos de 
atualização 

Cercimarante – Coop. Educação 
e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas, CRL 

Amarante e Resende 
Centro de 

Recursos para a 
Inclusão (CRI) 

57 
 

0 

Sem 
elementos de 
atualização 

Fonte: Inquérito aplicado às IPSS 

V.5. FAMÍLIA E COMUNIDADE (INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA) 

V.5.1. MEDIDAS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA AÇÃO SOCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL 

V.5.1.1. Atendimento/ Acompanhamento Social 

Resposta social desenvolvida através de um serviço de primeira linha e que visa apoiar 

pessoas e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou outras 

dificuldades pontuais. 

O Atendimento/ Acompanhamento Social apresenta como objetivos: 

- Informar, orientar e encaminhar; 

- Apoiar pessoas/ famílias em situação de dificuldade e/ou emergência social; 

- Assegurar o acompanhamento social dos indivíduos e famílias no desenvolvimento das suas 

potencialidades, contribuindo para a promoção da sua autonomia, autoestima e gestão do seu 

projeto de vida; 

- Mobilizar recursos adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional; 

- Prevenir situações de exclusão; 

- Dotar as pessoas/famílias dos meios e recursos que possibilitem a construção de um projeto 

de vida estruturado e autónomo.  

No concelho de Amarante o Serviço de Atendimento Integrado data do ano de 2009. Na sua 

criação integraram este Serviço 5 entidades: Instituto de Solidariedade Social, I.P. - Centro 

Distrital do Porto; a Câmara Municipal de Amarante e três IPSS a saber: a Adesco; o CLAP e o 

Centro Social da Paróquia do Divino Salvador de Real. 
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Dada a elevada extensão e dispersão do concelho deliberou-se distribuir as 40 freguesias de 

acordo com a área de intervenção já definida pelas instituições parceiras.34 

No concelho de Amarante, em 2009, existiam 449 processos ativos, sendo que 219 já se 

encontravam em acompanhamento e 233 foram abertos nesse ano. No ano de 2010 foram 

abertos 91 processos. 

Por outro lado, durante o ano de 2010, 310 dos 540 (57,4%) processos acompanhados pelo 

Serviço de Atendimento Integrado foram mobilizados para outras medidas/respostas. 

A diminuição do número de processos deveu-se a vários fatores: 

 Alteração estrutural no serviço, provocada pelo facto da rubrica “Produtos de Apoio” ter 

sido transferida para o Núcleo de Promoção e Autonomia; 

 Transferência de processos para a medida Rendimento Social de Inserção e Complemento 

Solidário para Idosos; 

 Integração/Formação Profissional; 

 Cessação de processos por óbito do titular; 

 Atendimentos de caráter pontual. 

 

Deste modo, o facto de a Ação Social ser uma medida de apoio transitória e pontual conduz a 

uma forte mobilidade de requerentes.  

A existência de outras medidas e repostas sociais de caráter mais regular (como é o caso do 

Rendimento Social de Inserção e Complemento Solidário para Idosos), assim como a 

Integração Profissional ou a Formação Profissional permitem a transição de um elevado 

número de processos.  

Para além disso, importa ainda referir que a alteração nos critérios de atribuição de apoio 

económico na Ação Social, com a consequente restrição da aprovação dos pedidos realizados, 

conduziu a uma menor recorrência ao Serviço.  

V.5.1.2. Rendimento Social de Inserção 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) constitui um mecanismo de combate à pobreza, tendo 

como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que 

                                                 
34 ADESCO: Carneiro, Carvalho de Rei, Cepelos, Madalena, S. Gonçalo e S. Simão.  

Câmara Municipal de Amarante: Aboadela, Ansiães, Bustelo, Candemil e Jazente. 

CLAP: Canadelo, Fridão, Ôlo, Rebordelo e Vila Chã do Marão. 

Centro Social de Real: Ataíde, Mancelos, Oliveira, Real e Travanca. 

Serviço Local de Ação Social: Aboim, Chapa, Fregim, Gatão, Figueiró – Sta. Cristina, Figueiró – Santiago, Freixo de 
Baixo, Freixo de Cima, Gondar, Lomba, Louredo, Lufrei, Padronelo, Telões, Salvador, Sanche, Várzea, Vila Caíz e Vila 
Garcia. 
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contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e, paralelamente favorecer a 

progressiva inserção social, laboral e comunitária. 

Deste modo, o RSI destina-se a pessoas ou famílias em situação de carência económica grave, 

sendo constituído por uma prestação em dinheiro para a satisfação das necessidades básicas e 

por um programa de inserção para o auxílio na integração profissional e social. 

No concelho de Amarante, em 2011, existiam 2.593 beneficiários abrangidos, sendo os 

beneficiários maioritariamente do sexo feminino.  

Salienta-se ainda que cerca de 46% (1188) tinham menos de 25 anos de idade, população em 

situação de grande vulnerabilidade social.  

É notória a diminuição do número de beneficiários, em relação aos anos anteriores, associado 

aos requisitos impostos pela nova legislação, trazendo condições de atribuição mais 

restritivas. 

V.5.1.3. Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Resposta social, desenvolvida através de um serviço, vocacionada para o estudo e prevenção 

de situações de risco social e para o apoio a crianças e jovens em situação de perigo e suas 

famílias, concretizado na sua comunidade, através de equipas multidisciplinares.  

Visa reforçar as competências pessoais dos intervenientes no sistema familiar das crianças e 

jovens através de uma abordagem integrada dos recursos da comunidade, promovendo a 

mediação entre a família e os serviços envolvidos para facilitar a comunicação, potenciar 

contactos e promover a solução de eventuais dificuldades. 

V.5.1.4. Ajuda Alimentar 

Resposta social que proporciona a distribuição de géneros alimentícios a pessoas e famílias 

desfavorecidas, através de associações ou entidades sem fins lucrativos, contribuindo para a 

resolução de situações de carência alimentar. 

Através da leitura dos quadros abaixo, encontram-se as IPSS existentes no Concelho que 

possuem a valência de Intervenção Comunitária, sendo o número de utentes variável, de 

acordo com os programas existentes. 
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Quadro 8 - Intervenção Comunitária – Família e Comunidade 

Designação 
Área Geográfica de 

Intervenção 
Valências 

N.º de 
Utentes 

Associação para o 
Desenvolvimento Comunitário 

(ADESCO) 

Carvalho de Rei, Bustelo, 
Carneiro, S. Simão, Lufrei, 

Cepelos, Madalena e S. 
Gonçalo 

- RSI 

- Atendimento Integrado 

- CPCJ 

- Animação sócio comunitária 

1000 

Centro Local de Animação e 
Promoção Rural (CLAP) 

 

Vila Chã do Marão 

Ôlo 

Fridão 

Canadelo 

Rebordelo 

- RSI 

- Atendimento Integrado 

- Refeitório e transportes escolares 

- Dinamização sócio comunitária e 
cultural 

- Escola de Música 

370 

Cercimarante – Coop. Educação e 
Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas, CRL 
Concelho Amarante - CAFAP 

 

21 
famílias 

Patronato da Sagrada Família de 
Telões 

Telões 

E freguesias limítrofes 

- Programa Comunitário de Ajuda 
Alimentar para Carenciados 
(PCAAC) 

 

298 

Freixo de Baixo Acompanhamento RSI 

Concelho Amarante Acompanhamento CPCJ 

Telões 

E freguesias limítrofes 
Banco de ajudas 

Telões 

E freguesias limítrofes 
Programa férias de verão 

Fonte: Inquérito aplicado às IPSS do Concelho  
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Quadro 9 - Outras atividades das IPSS  

Designação Área Geográfica de Intervenção Valências 
N.º de 

Utentes 

Centro Local de Animação e 
Promoção Rural (CLAP) 

 

Vila Chã do Marão, Ôlo, Fridão, 

Canadelo, Rebordelo 

- Formação Profissional 

- Transportes e cantina escolar 
(Protocolo com Câmara 
Municipal) 

 

100 

Patronato da Sagrada Família 
de Telões 

Telões 
Transporte escolar (Protocolo 
com Câmara Municipal) 

19 

Associação de Beneficência 
de Vila Meã 

Real, Ataíde, Oliveira, Travanca e 
Mancelos 

- Formação Profissional 

 

112 

 

GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional 

450 

Ballet e Música 29 

O Bem-Estar, associação de 
solidariedade social de 

Gondar 

Gondar, Padronelo, Sanche, Várzea, 
Candemil, Lomba, Salvador, S. 

Gonçalo, Cepelos  
Acompanhamento do RSI 360 

Gondar, Padronelo, Sanche e Lufrei 
(lugar de Moure) 

Centro de Recursos de Ajudas 
Técnicas 

 

Gondar, Padronelo, Sanche e Lufrei 
(lugar de Moure 

Programa Comunitário de Ajuda 
Alimentar a carenciados (PCAAC) 

47 
(famílias) 

Gondar, Várzea, Bustelo, Carneiro, 
Ansiães, Candemil 

Transporte escolar (Protocolo 
com Câmara Municipal) 

76 

Associação Progredir Ansiães, Candemil, Bustelo e Várzea 
Apoio Alimentar a famílias 
carenciadas - AMI 

42 
(famílias) 

Associação Humanitária de 
Santiago 

Figueiró S. Tiago (Escolas da Lama e 
do Assento) 

Serviço de refeitório (Protocolo 
com Câmara Municipal) 

85 

Centro Social e Cultural da 
Paróquia do Divino Salvador 

de Real 

Real, Mancelos, Travanca, Oliveira e 
Ataíde 

Acompanhamento do RSI ---- 

Real, Mancelos, Travanca, Oliveira e 
Ataíde 

Atendimento Integrado ---- 

Fonte: Inquérito aplicado às IPSS do Concelho  

V.5.2. PROJETOS PROMOVIDOS PELA AUTARQUIA 

V.5.2.1. Gabinete de Informação e Apoio a Jovens - 100 Porquês 

A infância/adolescência constituem etapas fundamentais no ciclo de vida que condicionam o 

adequado desenvolvimento psicossocial do ser humano. Existem vários problemas de 

comportamento infantil e juvenil que podem ser resolvidos com mais ou menos dificuldade 

pelos progenitores, no entanto, existem muitos outros que necessitam de uma intervenção 

especializada e do desenvolvimento de estratégias de confronto com o problema. 

Com funcionamento na Casa da Juventude de Amarante, o Gabinete 100Porquês constitui-se 

atualmente como uma resposta para crianças e jovens, mas também para as respetivas 

famílias e instituições que procedem ao seu acompanhamento. 



 

77 

 

No período de setembro de 2009 a março de 2011, compareceram ao Gabinete 100 Porquês 52 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 4 e os 22 anos de idade (57,7% do sexo 

feminino e 42,3% do sexo masculino). 

Num esforço de operacionalização e sistematização dos principais motivos que justificam o 

acompanhamento no Gabinete 100Porquês é importante realçar que a intervenção é efetuada 

numa grande diversidade de problemáticas. Neste sentido, salientam-se as perturbações de 

ansiedade, perturbações do comportamento alimentar, perturbações do humor e outras 

perturbações que aparecem habitualmente na 1ª e 2ª infância ou na adolescência, 

designadamente perturbações de aprendizagem, perturbações disruptivas e de défice de 

atenção e perturbações de eliminação. Salienta-se ainda que alguns dos casos acompanhados 

deviam-se a dificuldades de adaptação e de confronto com problemas situacionais. 

V.5.2.2. Gabinete de Informação e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica - Bem-

me-quer 

O concelho de Amarante, consciente da gravidade que o problema da violência doméstica 

assume, desde Novembro de 2006, um Gabinete de Informação e Apoio a Vítimas de Violência 

Doméstica denominado Bem-me-quer. Este gabinete surgiu no âmbito do Projeto Reforçar a 

Inclusão – Progride II, promovido pela Câmara Municipal de Amarante e pelo Infantário-Creche 

“O Miúdo”. Posteriormente, entre janeiro de 2010 a março de 2012 foi dinamizado pelo 

Projeto TEIA (Contratos Locais de Desenvolvimento Social), mantendo-se as entidades 

promotoras anteriormente referenciadas. 

Ciente da necessidade de dar continuidade à intervenção efetuada neste domínio, o 

município de Amarante, após o término do projeto TEIA em março de 2012, integrou o 

Gabinete Bem-me-quer no conjunto de medidas sociais disponibilizadas aos munícipes. 

O apoio prestado pelo Gabinete Bem-me-quer é gratuito e confidencial. O atendimento é 

configurado segundo as necessidades de cada vítima, expostas no seu pedido inicial e também 

exploradas nesse primeiro contacto e em contactos posteriores. 

A definição do processo de apoio é efetuada de uma forma personalizada, estruturado em 

diferentes fases, atuando em diferentes esferas, designadamente psicológica, emocional, 

social e jurídica. 

No período de novembro de 2006 a dezembro de 2012, compareceram ao Gabinete Bem-me-

quer 409 vítimas de violência doméstica. 

É importante referir que em cada ano civil, cumulativamente aos processos novos que dão 

entrada no Gabinete Bem-me-quer, são acompanhados outros processos que transitaram de 

anos anteriores. É ainda frequente verificar-se a reabertura de processos que entretanto 

foram arquivados. 
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À semelhança de todas as estatísticas relativas ao fenómeno da violência doméstica, o 

Gabinete Bem-me-quer apresenta uma grande maioria de pessoas do sexo feminino (93,9%) 

que recorreram aos seus serviços, em detrimento de apenas 6,2% do sexo masculino (sendo 

aqui importante dissecar o valor percentual que caracteriza o sexo masculino, uma vez que 

encontra-se representado um grupo muito específico de vítimas, designadamente crianças e 

jovens que se constituem como vítimas indiretas da relação violenta entre os progenitores). 

No que se refere à idade das vítimas, a maioria apresenta uma idade compreendida entre os 

25 e os 44 anos (76,4%). É ainda de salientar o baixo peso percentual das vítimas com 55 ou 

mais anos (7,5%). 

Ao nível do estado civil, verifica-se a predominância de vítimas de violência doméstica 

casadas com um valor percentual de 61,5%, imediatamente seguida da categoria solteiro/a 

que representa 1/5 dos casos acompanhados. Em terceiro lugar com um valor percentual de 

16,4% constam as vítimas divorciadas. Por último, e com um valor de apenas 1,6% constam as 

vítimas viúvas. 

As percentagens do nível de habilitações literárias das vítimas de violência doméstica que 

recorreram ao Gabinete Bem-me-quer distribuem-se da seguinte forma: 45,5% possuem o 1º 

ciclo do ensino básico; 25,6% possuem o 2º ciclo do ensino básico; 16% possuem o 3º ciclo do 

ensino básico; 6,1% possuem o ensino secundário; 5,5% possuem menos de 4 anos de 

escolaridade (88,2% sexo feminino); e, por último, 1,3% possuem um curso superior. 

No que concerne à situação face ao emprego, aquando a entrada no Gabinete Bem-me-quer, 

65,7% das vítimas encontravam-se desempregadas; 17,3% encontravam-se empregadas; 10,3% 

estavam integradas no sistema de ensino e, por último, apenas 6,7% das vítimas encontravam-

se reformadas. 

Das vítimas de violência doméstica que recorreram ao Gabinete Bem-me-quer, 86,5% residiam 

no concelho de Amarante. Considerando que o concelho possui um elevado número de 

freguesias, a caracterização foi efetuada em função das três diferentes zonas do concelho, 

nomeadamente margem direita, margem esquerda e centro urbano de Amarante. Neste 

sentido, é possível referir que, com uma proporção de 43,7%, a margem direita regista um 

maior número processos de apoio e acompanhamento a vítimas de violência doméstica. À 

margem direita segue-se a margem esquerda, com um valor percentual de 30,7%. O centro 

urbano, para o qual se consideram apenas três freguesias (Cepelos, Madalena e S. Gonçalo), 

regista aproximadamente 25,6% dos processos de acompanhamento no Gabinete Bem-me-

quer. 

Num esforço de operacionalização e sistematização dos tipos de violência, optou-se por 

considerar os seguintes tipos: (i) psicológica, (ii) física + psicológica, (iii) económica + 

psicológica, (iv) física + psicológica + económica. Neste sentido, a combinação das agressões 

físicas e psicológicas constituíram o valor percentual mais elevado (47%), imediatamente 

seguida do tipo de violência psicológica isolado (32%). Em terceiro lugar consta a combinação 
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da violência física, psicológica e económica (17%) e por último o tipo de violência económico 

e psicológico (4%). 

É também importante salientar que um número muito significativo de mulheres é vítima de 

uma forma contínua, não existindo apenas uma agressão isolada. Na maioria das vítimas 

constata-se uma trajetória de violência proveniente do passado, verificando-se que as 

agressões perduram no tempo. 

A análise dos espaços onde ocorre a violência é um importante fator para uma melhor 

compreensão sobre o contexto social e a reprodução do fenómeno. Neste sentido, o facto da 

grande maioria das agressões ocorrerem no contexto casa/família, associado à esfera privada, 

implica uma menor interferência da sociedade neste fenómeno. Paralelamente, o contexto 

casa/família assume também importância fulcral na aprendizagem e reprodução dos 

comportamentos violentos e, consequentemente, na proliferação do fenómeno da violência 

doméstica.  

V.5.2.3. Educação Parental – Conversas de Pais 

Baseada no Programa de Educação Parental “Mais Família Mais Criança” e “Mais Família Mais 

Jovem”, da autoria da Professora Doutora Maria Filomena Gaspar, o Projeto TEIA – Trabalho 

Empreendedorismo e Inclusão Ativa (Contratos Locais de Desenvolvimento Social- 2009-2012) 

dinamiza a atividade “Conversas de Pais”. 

Com uma metodologia de intervenção grupal, a atividade “Conversas de Pais” objetiva 

promover o aumento da qualidade das relações familiares, promovendo o bem-estar das 

crianças e dos pais, prevenindo o desenvolvimento de comportamentos desajustados ou 

mesmo de caráter antissocial. Pretendeu-se incentivar a substituição da punição física e da 

crítica negativa, ajudando os participantes a lidarem e a prevenirem o mau comportamento 

das crianças, através do recurso a estratégias de gestão de comportamento mais positivas e 

funcionais. 

Esta atividade dirigiu-se a quaisquer pais e famílias, sendo que a intervenção pode ser 

efetuada com uma finalidade educativa e preventiva, mas também pode surgir como uma 

resposta a uma situação de crise ou de risco já identificada. 

Considerando a necessidade de implicar e motivar os pais, evitando a sua estigmatização e 

preservando a sua responsabilidade educativa e as suas capacidades parentais, a atividade é 

desenvolvida em contextos da comunidade a que as famílias frequentemente recorrem e em 

parcerias com diversas instituições locais. 

Obedecendo ao pressuposto anterior, o Projeto TEIA desenvolveu, até ao seu término, 9 

grupos da atividade “Conversas de Pais”, o que contou com a participação ativa de cerca de 

85 pais e mães. A atividade foi desenvolvida nos contextos em que as famílias naturalmente 

se movem, designadamente nas escolas, jardins-de-infância, juntas de freguesia e instituições 

particulares de desenvolvimento social. 
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V.5.2.4. Apartamentos Protegidos de Transição 

No âmbito da intervenção e acompanhamento das vítimas de maus-tratos/violência doméstica 

diagnosticou-se a necessidade da emergência de uma resposta de acolhimento em situações 

de emergência no concelho, capaz de permitir de imediato a remoção da situação de perigo 

e, simultaneamente, a garantia das condições básicas de sobrevivência.  

Neste contexto, concebeu-se no Plano de Atividades do Projeto Reforçar a Inclusão – 

PROGRIDE II, e no da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Amarante, a criação de 

um espaço para acolhimento temporário de vítimas de maus-tratos/violência doméstica 

denominado de Apartamentos Protegidos de Transição (APT). Esta resposta foi também de 

encontro ao projetado no Plano de Desenvolvimento Social (Vetor 1 – Alargamento do Serviço 

de Apoio Social) da Rede Social, bem como na atividade 2.3 do Plano de Ação de 2006 (Eixo III 

- Mobilização de respostas para grupos sociais vulneráveis). 

Desta forma, em dezembro 2007, entraram em funcionamento os Apartamentos Protegidos de 

Transição, colmatando assim uma necessidade há muito sentida no concelho de Amarante 

pelas entidades que atuam no domínio dos maus-tratos. 

Atualmente a sua gestão é assumida pelo Município de Amarante, através do Regulamento de 

gestão dos apartamentos protegidos de transição, com o n.º 329/2012.  

Os Apartamentos Protegidos de Transição destinam-se ao acolhimento temporário de vítimas 

de maus-tratos/violência doméstica, acompanhadas ou não de filhos menores ou 

dependentes, residentes no concelho de Amarante ou residentes em outros concelhos, desde 

que encaminhados por alguma entidade do concelho. 

As instalações dos Apartamentos Protegidas de Transição são, atualmente, compostas por 3 

apartamentos de tipologia 1, 2 e 3, totalmente equipados e preparados com alimentação para 

o primeiro dia de estadia.  

A alimentação para os restantes dias deve ser assegurada pelas vítimas, salvo nas situações de 

ausência de rendimentos.  

Esta estrutura, em funcionamento desde 2007, prossegue os seguintes objetivos:  

a) Acolher temporariamente vítimas de maus-tratos/violência doméstica, homens ou 

mulheres, acompanhadas ou não de filhos menores e/ou dependentes, ou outros membros 

que com eles residam (familiares ascendentes ou descendentes, como pais, sobrinhos ou 

netos) garantindo as condições básicas de sobrevivência e a sua privacidade. 

b) Proporcionar apoio psicológico e social às vítimas de violência doméstica, de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. 

c) Promover o desenvolvimento estrutural das vítimas e a aquisição de competências 

básicas e relacionais. 
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d) Contribuir para o acompanhamento e apoio das vítimas, quer na fase de aquisição de 

competências pessoais, sociais e profissionais, quer na fase do respetivo processo de 

autonomia. 

e) Agilizar mecanismos necessários para garantir a retaguarda habitacional, aquando do 

momento de saída do apartamento, através do apoio familiar, arrendamento, rede de 

vizinhança, instituições com intervenção neste domínio, entre outras. 

 

A permanência nos Apartamentos Protegidos de Transição corresponde ao tempo necessário à 

(re)integração social e habitacional, não devendo exceder um período superior a 90 dias. A 

título excecional, e mediante parecer fundamentado da equipa técnica e relatório de 

avaliação da situação da vítima integrada, o período de permanência poderá ser prorrogado 

por um período máximo de 30 dias. 

 

Desde dezembro de 2007 até Agosto de 2013, os Apartamentos Protegidos de Transição 

registaram 56 pedidos de integração, dos quais se verificou a integração efetiva de 54 

agregados familiares. 

 

V.5.2.5. Universidade Sénior 

Resposta social que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, 

educacionais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 55 anos de idade. 

Deste modo, no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida dos seniores do nosso 

Concelho, no que diz respeito à realização de atividade sociais, culturais, de ensino, de 

formação, de desenvolvimento social e pessoal, de solidariedade social, de convívio e de 

lazer, através de uma participação cívica e de auto-organização dos seniores, principalmente 

após a reforma, com a fomentação do voluntariado, na e para a comunidade, surgiu a criação 

de uma Universidade da Terceira Idade, designada por Universidade Sénior de Amarante. 

Promovido pela Câmara Municipal de Amarante em parceria com Junta de Freguesia de 

Amarante – S. Gonçalo, é um projeto que tem como finalidade dar resposta à procura de 

ensino não-formal em variados domínios e à procura de atividades recreativas, ou outras, por 

parte da população sénior.  

Por outro lado, visa o fomento do voluntariado, uma vez que todos os formadores participam 

neste projeto em regime de voluntariado. 

É um projeto que conta com três anos de existência, sendo que, até ao momento, foram 

lecionadas as seguintes disciplinas: Português; Francês; Inglês I e II; Psicologia; História; 

Direito e Cidadania; Ciência Política; Atelier de Artes; Atelier de Comunicação; Desporto; 
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Expressão e Movimento; Culinária; Música; Expressão Dramática; Amarante ao Longo dos 

Tempos; Saúde; Fotografia; Informática. 

Entre os anos letivos 2008 /2009 e 2012/2013, o projeto contou com a participação de 167 

alunos e 41 professores voluntários. 

V.5.2.6. A Par e Par 

O projeto “A Par e Par” resultou de uma candidatura da autarquia ao POPH tendo como 

entidade intermediária a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).  

Com a duração de um ano, (de 01 de agosto de 2011 a 31 de julho de 2012), assumiu como 

objetivo geral a promoção de comportamentos socialmente responsáveis, extensíveis aos 

recursos humanos e a introdução/integração da perspetiva de género nas práticas 

organizacionais do município. 

O projeto compreendeu cinco atividades inter-relacionadas, dirigidas aos recursos humanos 

da CMA, aos munícipes, aos beneficiários de medidas sociais e, em última instância, a outras 

instituições do Concelho. O diagnóstico permitiu a construção do plano de intervenção que 

compreendeu a formação profissional, diversas ações de sensibilização e a criação de 

instrumentos de promoção da igualdade de género e de oportunidades. 

No ano de 2013, foram previstas realizadas de caráter comunitário que pretenderam, 

essencialmente, reforçar a consciência coletiva para a importância da integração da 

igualdade de género e de oportunidades e todas as dimensões: 

 - Caminhada pela Igualdade e Liberdade; 

- Peça de Teatro sobre Igualdade de Género; 

- Roteiro para a Igualdade de Género; 

- Divulgação de notícias, dados estatísticos e iniciativas através de página na internet. 

Acrescem a estas atividades, as iniciativas de caráter interno, nomeadamente, monitorização 

no uso da linguagem inclusiva, incentivo à elaboração/divulgação de fichas informativas sobre 

direitos dos/as trabalhadores/as, incentivo/recomendação de medidas de apoio à conciliação 

da vida pessoal/familiar e profissional, divulgação, através da intranet, de iniciativas 

nacionais e locais, de iniciativas/ medidas na área da igualdade de género. 

V.5.2.7. Projeto 100 Diferenças 

O Município de Amarante encontra-se, desde o início de dezembro de 2012, a dinamizar o 

projeto 100Diferenças resultante da aprovação da candidatura à tipologia 7.7 do POPH – 

projetos de intervenção no combate à violência de género. 

Com o 100Diferenças pretende alcançar-se uma cultura Sem Diferenças, através do 

desenvolvimento de atitudes positivas e do respeito pela diferença na igualdade. 
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Combate à violência de género, tolerância zero face à violência no namoro e às relações 

abusivas, proteção e integração são os pilares do 100Diferenças…  

As atividades do Projeto 100Diferenças centram-se em quatro domínios primordiais para uma 

abordagem e consequente intervenção ajustada às especificidades da problemática da 

violência de género e violência doméstica. 

Neste sentido, as atividades pretendem assumir-se com um caráter diferenciado de modo a 

abranger diferentes vertentes deste flagelo social, sendo que o seu delineamento teve em 

especial atenção a oportunidade de proporcionar uma crescente sensibilização e 

desconstrução de crenças erróneas respeitantes a esta temática, atuando paralelamente na 

proteção e inserção das vítimas de violência doméstica, bem como na formação e 

qualificação dos/as profissionais que com elas possam intervir. Por último, é também 

expectável que o 100Diferenças se constitua como um instrumento agregador das diferentes 

informações e intervenções efetuadas nesta área, atuando ainda na produção de 

conhecimento empírico na área da violência doméstica.  

V.5.2.8. Projeto TEIA+ - (2013-2015) 

O Município de Amarante e a Santa Casa da Misericórdia assinaram, a 7 de junho de 2013, um 

protocolo de compromisso com o Instituto da Solidariedade Social (ISS, I.P.), ao abrigo do 

programa CLDS+. Baseado no Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Amarante e 

inspirado nos anteriores projetos TEIA e Percursos Integrados, o projeto TEIA+ estrutura-se 

em três eixos de intervenção a seguir descritos num quadro resumo:  

Quadro 10- Síntese descritiva do plano de Ação do Projeto TEIA+  

Atividade Descrição sumária 

Eixo 1 - Emprego, Formação e Qualificação 

TPE itinerante 
Ações de formação em Técnicas de procura de emprego, distribuídas pelo 
território e adequadas ao público-alvo 

Pro'Ativo 
Apoio individualizado a pessoas em processo de candidatura a determinada 
oferta de trabalho 

Prof&Jovem 
Sessões de sensibilização sobre TPE dirigidas a jovens do ensino qualificante (3º 
ano)  

Inverter Paradoxos 
Apoio na divulgação e seleção de pessoas para ofertas com processo de 
recrutamento complexos 

Guia ProEmprego 
Divulgação de todas as medidas de inserção profissional, nomeadamente no 
site do projeto e nas redes sociais, de modo simplificado. 

Capacitar Estratégias 
Ações de informação e problematização relativamente a medidas de inserção 
profissional, dirigidas a desempregados. 

Ponto E 
Criação de gabinete de apoio à materialização de negócios (autoemprego e 
investimento empresarial) 

Estudo sobre potencial exportador 
Elaboração de estudo sobre potencial exportador do sistema produtivo local 
(setores, produtos, parcerias,…) 

Qualificar para exportar 
Formação sobre condições necessárias p/ penetração em mercados externos, e 
aproveitamento de linhas de apoio  
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Plataforma InForma-te 
Criação e dinamização de plataforma digital sobre oferta qualificante (gerida 
pelas entidades formativas com possibilidade de inscrição) 

Orientar para mudar 
Ações conducentes à desconstrução de estereótipos relacionados com 
profissões estigmatizadas aos alunos do 9º ano 

"2º otimo" 
Potenciar competências pessoais e sociais a beneficiários de RSI e de SD para a 
integração de CEI e CEI+ e Atividades socialmente úteis . 

Fomentar Medidas 
Informação e apoio na elaboração de candidaturas a medidas de inserção 
profissional promovidas por empresas e entidades da economia social 

E agora! Que fazer? 
Orientação de jovens com nível de qualificação 3 e 4 para a tomada de decisão 
profissional/formativa 

Jovens empreendedores – construir 
o futuro  

Realização de workshops e eventos conducentes à conceção de ideias de 
negócio a submeter no âmbito de concurso local 

Mostra ProInov 
 Mostra de produtos/ações inovadoras e empreendedoras das escolas públicas e 
privadas com nível 3/4 

Eixo 2 - Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza infantil 

Formação Parental / Conversas de 
Pais 

Ações de formação de 24h sobre competências parentais (baseado no programa 
Mais família-Mais criança 

Oficinas de competências  
Ações de formação sobre gestão doméstica e financeira, gestão do tempo, 
autoestima, ateliers… 

Kit de emergência alimentar 
Disponibilização de géneros alimentares para famílias em situação de 
emergência social e que se encontram a aguardar resposta social  

AGIR 
Ações de sensibilização nas escolas e na comunidade com vista à promoção da 
cidadania e participação cívica (caminhadas pela liberdade e família, …) 

Prevenção de maus tratos na família 
Sessões de formação sobre prevenção de maus tratos na família para pessoal 
docente e não docente das escolas 

Espaços “Aprender a Ser” e 
“interagir”  

Dinamização de espaços localizados nos Bairros alvo do projeto (centro 
explicações, oficinas, atelier, informática…) 

Gabinete 100 Porquês  
Atendimento psicológico, prevenção de comportamentos de risco, orientação 
de jovens e famílias vulneráveis 

Oficina de expressões  
Ateliers de artes plásticas, dança, teatro e capoeira a desenvolver ao longo do 
ano e nas pausas letivas (férias em movimento)  

Espaço jovem 
Espaço de desenvolvimento, reflexão e convívio, promovendo comportamentos 
de socialização positivos nas escolas  

Ofícios com arte 
Dinamização de espaço no qual se facilita o ofício de artesãos, no sentido de o 
disseminar junto de jovens  

Projeto Mimar  
Proporcionar às pessoas idosas isoladas um dia diferente (estética; desporto, 
animação cultural …) realizado por alunos de cursos qualificantes 

Adota um/a avó/ô 
Promover voluntariado jovem em prol das necessidades básicas da população 
idosa isolada 

Eixo 3 - Capacitação da Comunidade e das Instituições 

Empreendedorismo Comunitário 
Promover proximidade organizacional entre micro produtores com vista à 
comercialização de produtos hortícolas, produtos caseiros, artesanato, … 

Rumos sociais  
Plataforma que inclui: observatório Social; informação sobre medidas sociais + 
roteiro da Economia Social  

HabitAmarante 
Dinamização das comissões de moradores dos Bairros a intervencionar 
(organização dos espaços, eventos culturais, mediação escola/família) 

Que Cena 
Recorrendo à metodologia do teatro fórum com vista à mediação de conflitos e 
promoção da cidadania 
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ReAnimar 
Estimular a atuação das associações juvenis e criação de associações de pais 
nas comunidades escolares que não as têm 

Fonte: Plano de Ação do Projeto TEIA+. 

 

Até junho de 2015 este projeto visa: 

(i) Proporcionar aos atores do mercado de trabalho condições necessárias e satisfatórias à 

diminuição das fricções existentes entre a oferta e procura de trabalho (existente e 

potencial).  

(ii) Atribuir às famílias vulneráveis e aos menores que educam competências que promovam 

um maior equilíbrio emocional, financeiro e doméstico, através de experiências 

diferenciadas, estimuladoras de uma participação na sociedade integradora. 

(iii) Aproximar indivíduos e organizações comunitárias no sentido de fortalecerem os seus 

ativos de rede e assim tomarem decisões que externalizem os efeitos sociais e económicos 

para a sociedade a que pertencem. 
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CAPÍTULO VI - SAÚDE 
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VI.1. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE NO CONCELHO 

Com o intuito último da melhoria da saúde da população e, consequentemente, do aumento 

da satisfação dos cidadãos, o sistema de saúde português tem sido submetido a profundas 

transformações. Ambiciona-se uma melhoria da eficiência dos serviços, produzir-se mais e 

melhor com os recursos disponíveis, no sentido de incrementar a eficácia, a relação das 

necessidades a satisfazer e as necessidades satisfeitas, a acessibilidade e a equidade. 

Ao debruçar sobre esta temática no concelho de Amarante, verifica-se a necessidade de 

acompanhar o processo de mudança, melhorando a proficiência dos serviços, apesar da 

carência de meios humanos. 

De facto, pode observar-se, através do Anuário Estatístico da Região Norte 2011, a existência 

de 1 médico (mais precisamente, 1,4) por cada 1000 habitantes, sendo esse valor de 1,0 para 

o Tâmega. Valores muito exíguos quando comparados com o valor da região Norte e 

Continente (4,1).  

No que diz respeito ao número de enfermeiros, o valor já é mais aproximado, cerca de 5,7 

enfermeiros por 1000 habitantes no concelho de Amarante e 6,0 e 6,1 no Norte e Continente, 

respetivamente. O Tâmega apresenta em média 3,2 enfermeiros por 1000 habitantes, valor 

significativamente inferior aos supracitados. 

Quanto ao número de farmácias e postos farmacêuticos por 1000 habitantes, o valor é 

semelhante para Amarante, Tâmega e Norte, cerca de 0,2, sendo ligeiramente superior no 

Continente (0,3). Amarante apresenta um total de 13 farmácias (0,2 farmácias por cada 1000 

habitantes), 36 farmacêuticos profissionais e 22 profissionais de farmácia. 

O número de consultas por habitante é de 3,0 valor ligeiramente inferior relativamente ao 

continente e Norte, com 4,2 e 4,1 consultas por habitante, respetivamente.  

Ainda de acordo com Anuário Estatístico da Região Norte 2011, pode-se encontrar no 

Concelho um hospital e um centro de saúde com 6 extensões35. No que diz respeito ao pessoal 

ao serviço, estas estruturas apresentam 35 médicos, 16 enfermeiros e 43 outros 

colaboradores. É visível a diminuição destes profissionais, relativamente ao ano de 2009. 

Segundo os dados fornecidos pelo Centro de Saúde de Amarante36, estavam registados no 

Centro de Saúde, em setembro de 2010, 63.617 utentes, 31.038 (48,8%) homens e 32.529 

(51,1%) mulheres. O número de utentes sem médico de família era de 13.588 (21,4%). 

 

                                                 
35 UCSP Vila Meã; Extensão de Saúde Vila Caiz (C. S. Amarante); Extensão de Saúde Jazente (C. S. Amarante); UCSP 
de Figueiró; Unidade de Saúde Familiar São Gonçalo (CS Amarante); UCSP MARÃO VÁRZEA; Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados Souza Cardoso (CS Amarante).  
36 O Centro de Saúde de Amarante encontra-se integrado no Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I – Baixo 
Tâmega, o qual engloba ainda os concelhos de Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende. 

http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2356
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2357
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2359
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2360
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2360
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=69982
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=2358
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=77829
http://www.min-saude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=77829
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Analisando agora as taxas de mortalidade neonatal e infantil, indicadores importantes na 

análise da qualidade da saúde, os dados do Anuário Estatístico da Região Norte 2011, para o 

quinquénio 2007/2011, mostram que Amarante regista valores claramente inferiores (1,2‰ e 

1,6‰, respetivamente) aos observáveis na Região Tâmega (2,3‰ e 3,3‰), Norte (1,9‰ e 

2,9‰) e Continente (2,1‰ e 3,2‰). 

Também inferiores são os valores das taxas de mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório e por tumores malignos, Amarante (2,0‰ e 2,1‰, respetivamente), Tâmega 

(2,2‰ e 1,7‰), Norte (2,4‰ e 2,2‰) e Continente (3,0‰ e 2,4‰). 

É de salientar que o Concelho tem em funcionamento um novo hospital, que permitirá 

qualificar os serviços de saúde oferecidos à população.  

De facto, os serviços do novo hospital incluem: 

 Serviço de Urgência Básica (em articulação com a Urgência Médico-Cirúrgica em Penafiel) 

a funcionar 24/24 horas. 

 Consulta Externa. 

 Serviço de Cirurgia Ambulatório (equipado com um bloco operatório composto por 3 

salas). 

 Serviço de Internamento de Medicina Interna (com 60 camas, sendo 30 camas individuais 

para doentes com patologias agudas). 

 Hospital de Dia (que prestará cuidados ambulatórios). 

 Unidade de Saúde Mental direcionada para a Psiquiatria, Pedopsiquiatria e Psicologia, 

com Hospital de Dia. 

 Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (Fisioterapia). 

 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 
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CAPÍTULO VII - JUVENTUDE E ATIVIDADE 
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VII.1. JUVENTUDE 

VII.1.1. VOLUNTARIADO JOVEM 

Os fenómenos da desigualdade e exclusão social são uma das preocupações fundamentais da 

Câmara Municipal de Amarante. Os jovens, pelo seu altruísmo e generosidade, constituem-se 

como agentes naturais e promotores de ações e projetos capazes de lutar eficazmente contra 

fenómenos de desigualdade e exclusão social. 

A criação de condições de sucesso educativo e do prosseguimento de estudos superiores são 

uma garantia de um desenvolvimento mais harmonioso da nossa sociedade. A igualdade de 

oportunidades e a efetivação de apoios específicos a grupos sociais mais vulneráveis 

concorrem para a transformação da reprodução das condições socioeconómicas das famílias e 

dos jovens. 

A integração socioinstitucional de jovens universitários promove e mobiliza-os para o sucesso 

e para a importância do serviço público e dos equipamentos disponibilizados à comunidade. 

Por esta via, os jovens farão parte da resposta municipal aos desafios e às condições de 

acolhimento das nossas populações e visitantes.  

Foi com base nestes pressupostos que, em 2005, o Município de Amarante criou a medida 

municipal Voluntariado Jovem, cujo objetivo é estimular nos jovens o espírito de 

voluntariado, contribuir para a sua formação social e cultural, através da participação em 

ações e projetos de utilidade social e comunitária, incrementar novos conhecimentos na área 

de formação e fomentar o sentido de pertença na comunidade e de responsabilidade cívica. 

Não obstante, decorridos seis anos de execução da medida, sentiu-se necessidade de 

proceder a uma alteração do Regulamento Municipal, especialmente com o objetivo de criar 

mais oportunidades e maiores possibilidades de integração de novos jovens e adequar o 

voluntariado à disponibilidade dos voluntários. 

O programa destina-se a todos os jovens residentes no Concelho de Amarante há mais de 2 

anos, que tenham idade inferior a 30 anos, estejam matriculados no ensino superior, à 

exceção de pós-graduações e de segundo curso, manifestem a intenção de prosseguir um 

programa de voluntariado, em função da sua disponibilidade e da Câmara Municipal e 

apresentem sucesso educativo, não podendo ultrapassar duas reprovações no ensino superior, 

durante o período de vigência deste programa. 

O serviço de voluntariado poderá ser efetuado nos serviços da Câmara Municipal, nas Juntas 

de Freguesia, outras Entidades de Direito Público e Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, na área da ação social, saúde, turismo, desporto, educação, ciência e da cultura, 

defesa do património, proteção civil e do ambiente, emprego e da formação profissional, 

desenvolvimento da vida associativa e da economia social, promoção do voluntariado e da 

solidariedade social ou outras de interesse social e comunitário. 
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Os jovens podem candidatar-se anualmente, devendo enquadrar-se nas modalidades de curta 

duração (3 meses) ou longa duração (6 meses), sendo que na modalidade de longa duração 

deverão realizar semanalmente 8 horas de voluntariado e o valor da bolsa é de 100 euros. Por 

outro lado, na modalidade curta duração deverão realizar 15 horas semanais, sendo a bolsa 

associada de 175 euros.  

 

O quadro abaixo indica a evolução nos últimos oito anos, quer do número de candidatos, quer 

do número de jovens selecionados. O número de candidatos à medida é muito volátil, não 

sendo possível identificar um fator que influencia a intenção de candidatura por parte dos 

jovens, nem que explique o facto de ano para ano se registar quer um aumento exponencial 

do número de candidatos, quer uma diminuição brusca dos mesmos. No que concerne ao 

número de jovens selecionados, este está dependente da dotação orçamental destinada 

anualmente para a medida. 

Quadro 11 – evolução dos jovens candidatos e selecionados da medida voluntariado Jovem 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N.º candidatos 136 302 210 274 252 306 165 173 

N.º selecionados 126 123 189 189 189 180 101 105 

Fonte: Divisão de Educação e Dinamização Social, CMA 

Efetuando uma análise comparativa entre o número de participantes e o número de 

candidatos, verifica-se que, na globalidade 2/3 dos candidatos foram selecionados, 

traduzindo-se numa taxa de integração elevada. 

Os jovens candidatos ao voluntariado refletem, em certa medida, o perfil dos estudantes 

universitários do concelho de Amarante, sendo como tal possível extrapolar algumas 

conclusões.  

VII.1.1.1. Análise sociodemográfica e escolar dos candidatos em 2011 

À semelhança dos anos anteriores, no que diz respeito ao sexo dos candidatos, verifica-se que 

também nesta sétima edição predominam as jovens do sexo feminino (68%); a faixa etária 

destes candidatos situa-se entre os 18 e os 23 anos, sendo a média de idades de 20 anos.  

Em relação à origem geográfica e procedendo à distinção entre centro urbano, freguesias da 

margem esquerda do Tâmega e freguesias da margem direita, regista-se um maior número de 

candidatos oriundos da margem direita (46,6%), especialmente com destaque para as 

freguesias de Vila Caiz e Gatão. Em relação à margem esquerda, de onde são oriundos 52 

candidatos, é de destacar a origem na freguesia de Lufrei (10 candidatos). 

Não obstante, conclui-se que do ponto de vista percentual é nas três freguesias do centro 

urbano do concelho, especialmente S. Gonçalo, que reside uma percentagem relevante de 

candidatos. 
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Quase metade dos candidatos (48,5%) concorreu pela primeira vez ao programa, verificando-

se uma diminuição progressiva à medida que aumenta o número de vezes que concorreram ao 

programa. Tal facto está intimamente ligado às alterações registadas no Regulamento 

municipal que limita as possibilidades de integração dos jovens com experiências anteriores 

no voluntariado. 

No que concerne ao ano de frequência, registou-se uma maior adesão dos alunos que 

frequentam o 1.º (37,5%) e o 2.º (36,3%) ano da licenciatura. 

Em relação à área de formação, a distribuição é muito diversificada, merecendo contudo 

destaque a percentagem significativa (29%) de estudantes a frequentar cursos na área das 

ciências sociais e humanas (p.e. psicologia, serviço social e sociologia), engenharias (18,7%) e 

na área da saúde (14,5%). 

Quanto ao sistema de ensino, a larga maioria frequenta estabelecimentos públicos, podendo 

ser agregados em três núcleos: Porto, Vila Real e Felgueiras. 

No que diz respeito à integração dos voluntários, numa perspetiva de parceria e em benefício 

dos voluntários e das instituições locais, a colocação dos jovens assenta numa conjugação dos 

interesses, motivação, disponibilidade, áreas de formação dos voluntários, bem como das 

necessidades dos serviços e solicitações por parte das intuições concelhias, públicas e 

privadas, nomeadamente serviços municipais, IPSS, Juntas de Freguesia e Entidades 

Educativas. 

Assim, a maior percentagem de voluntários é absorvida pelos serviços municipais, como os 

equipamentos desportivos e culturais, seguindo-se os projetos socioeducativos. 

Concomitantemente, a integração dos voluntários nas juntas de freguesia e instituições 

particulares de solidariedade acresce o grau de utilidade deste programa, pelo facto de 

constituir uma mais-valia, através do aumento de recursos humanos nas instituições, o que 

possibilita o desenvolvimento ou reforço de novos serviços, especialmente no apoio à infância 

e terceira idade. 

No final de cada edição do programa é solicitado aos participantes o preenchimento de um 

questionário de avaliação, o qual nos fornece importantes pistas para a dinamização da 

medida, de acordo com os interesses do seu público – estudantes universitários. Desta forma, 

poderemos elencar algumas conclusões obtidas ao longo destes sete anos de dinamização da 

medida voluntariado jovem. 

Assim, ao longo dos anos é frequentemente referido pelos voluntários que as principais razões 

para integrarem esta medida são razões de foro económico, quer para auxiliar nas despesas 

do agregado familiar, quer para adquirir alguma independência económica. A vontade de 

adquirir alguma experiência profissional relacionada com o curso que estão a frequentar 

também é uma razão apontada. A ocupação do tempo livre, bem como o interesse pela 

medida agrega uma percentagem muito reduzida das respostas. 
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Pode-se daqui concluir que, efetivamente, o grande impulsionador para os jovens 

participarem na medida é a contrapartida económica e não tanto o interesse pelo serviço de 

voluntariado. 

Outra conclusão importante e que se afigura como obstáculo ao cumprimento do programa é 

a parca disponibilidade para realizarem as tarefas, embora referiram que têm facilidade em 

cumprir o número de horas solicitadas, pois os horários são adequados à sua disponibilidade. 

Não obstante, todos os voluntários fazem uma avaliação muito positiva da participação, 

especialmente porque se consideram úteis na instituição/serviço onde colaboraram, 

evidenciando assim um grau de satisfação elevado com o programa. 

A integração dos voluntários nas respetivas instituições, assim como o trabalho desempenhado 

corresponde, para a larga maioria, às expectativas, não obstante a reduzida aplicação dos 

conteúdos curriculares adquiridos na prestação do voluntariado. 

Avaliando a utilidade e os aspetos positivos da medida municipal voluntariado jovem, a 

posição dos jovens é consensual, referindo mais-valias como o apoio económico concedido, a 

experiência e conhecimentos adquiridos e outros princípios como responsabilidade e trabalho 

em equipa. De uma forma mais ampla, referem a possibilidade de se desenvolverem novas 

ações de utilidade pública e social e, consequentemente um maior enraizamento e integração 

na comunidade amarantina.  

É de realçar o facto de considerarem que o exercício de voluntariado desempenha um papel 

importante na vida profissional e académica.  

Em termos conclusivos e pela experiência de oito anos da medida municipal, poder-se-á 

efetuar uma avaliação muito positiva desta política que na sua essência é verdadeiramente 

inclusiva, quer no domínio da educação, quer no domínio social e, em última análise no 

domínio do desenvolvimento local. 

VII.2. ATIVIDADE FÍSICA 

De acordo com Relatório Diagnóstico Social do Município de Amarante (CMA -DJD-09/11), o 

mundo contemporâneo coloca aos municípios, no plano do desenvolvimento local, um novo 

repto sobre os processos de mudança social em matéria de desporto, nomeadamente, à sua 

relação com os estilos de vida e na procura de novas atividades desportivas.  

Assiste-se a grandes mudanças a nível ideológico, sociológico e comportamental com um 

grande impacto em todos os domínios da sociedade, onde se incluem as práticas físicas e 

desportivas, obrigando, desta forma, as autarquias a redefinir a sua política desportiva. 

Ultrapassou-se a fase da proliferação de infraestruturas para a criação de campanhas e 

atividades destinadas a incentivar as populações para a prática de atividade física regular. 
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As orientações europeias para atividade física e desporto que têm por base o livro branco da 

UE para a atividade física e desportiva dizem-nos que a saúde e a qualidade de vida estão 

intimamente relacionadas entre si.  

Está provado que um estilo de vida sedentário constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de diversas doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, uma das 

principais causas de morte no mundo ocidental. Além disso, levar uma vida ativa apresenta 

muitos outros benefícios, sociais e psicológicos, existindo uma ligação direta entre a atividade 

física e a esperança de vida, já que as populações fisicamente ativas tendem a viver mais 

tempo do que as populações inativas. As pessoas sedentárias que passam a ter uma atividade 

física afirmam sentir-se melhor, dos pontos de vista quer físico quer psicológico, e usufruem 

de uma melhor qualidade de vida. 

A meta recomendada pela OMS para adultos saudáveis com idade entre os 18 e os 65 anos é 

de 30 minutos de atividade física de intensidade moderada 5 dias por semana, ou pelo menos 

20 minutos de atividade física de intensidade vigorosa 3 dias por semana. 

No que diz respeito a administração local, as regiões e/ou as autarquias locais são 

responsáveis pela grande maioria das infraestruturas públicas desportivas, possuindo uma 

capacidade essencial no sentido da criação de condições favoráveis à disponibilização da 

prática desportiva ao conjunto da comunidade (anexo 53).  

As regiões e/ou as autarquias podem tomar as seguintes medidas: 

 Desenvolver um inventário de todas as instalações desportivas e de lazer, e ampliá-las 

se necessário, possivelmente em conjunto com as organizações desportivas. 

 Garantir que os residentes tanto das áreas urbanas como das rurais tenham acesso a 

locais de prática desportiva, próximo da sua residência (infraestrutura e transportes 

públicos). 

 Garantir o acesso livre a instalações desportivas a todos os cidadãos, tendo em conta a 

igualdade de géneros e a igualdade de oportunidades para todos. 

  Incentivar a participação desportiva e a interação social na comunidade local através 

de campanhas locais como eventos desportivos específicos e várias alternativas para 

além do desporto de competição, destinadas a aumentar os níveis de atividade física da 

população. 

 Desenvolver eventos e atividades atrativas para toda a comunidade com o objetivo de 

criar hábitos de atividade física regular. 

  Apoiar as organizações desportivas locais no desenvolvimento e na implantação de 

projetos destinados a promover a atividade física e a participação em atividades 

desportivas entre os grupos sedentários da população. 
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 Desenvolver parcerias com universidades e especialistas do setor da saúde visando criar 

gabinetes de apoio, aconselhamento e prescrição de atividade física, destinados a 

promover a atividade física e a participação em atividades desportivas entre grupos 

sedentários da população 

Analisando as recomendações acima enunciadas o município de Amarante apresenta somente 

uma lacuna e esta prende-se com a última orientação mencionada. Neste contexto, deve ser 

pensado um projeto em rede tendo em vista a promoção de um estilo de vida saudável no 

concelho de Amarante, envolvendo todas as instituições das várias áreas existentes no 

concelho (Relatório Diagnóstico Social do Município de Amarante (CMA -DJD-09/11). 

 

OFERTA DESPORTIVA MUNICIPAL   

 Escola de natação, com natação, pólo-aquático, hidroginástica e hidroterapia; 

 Amarante vida longa – 3ª idade; 

 Aulas de aeróbica ao ar livre – meses de verão; 

 AEC- atividade física e desportiva; 

 Criação de equipamentos de proximidade que permitem o acesso livre a prática de 

atividade física. 
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VIII.1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA 

Segundo os dados definitivos dos Censos 2011, residiam em Amarante 56.264 indivíduos, 

sendo que 26.968 (48%) são do sexo masculino e 29.296 do sexo feminino (52%). Em termos 

diacrónicos, pode verificar-se que houve uma diminuição da população residente em relação 

ao ano de 2001 (Censos 2001) que apresentava 59.638 residentes, o que reflete uma variação 

negativa expressiva (-5,66%) no plano nacional e regional. 

Numa análise intra-municipal, verifica-se que 78% das freguesias tiveram uma variação 

negativa. O que retrata um cenário preocupante ao compreendermos o despovoamento 

acentuado das freguesias, principalmente da margem esquerda do rio Tâmega.  

Efetivamente, assistiu-se nos últimos anos a uma maior “urbanização” e um esvaziamento dos 

espaços rurais, que se materializou através do êxodo e do despovoamento. Assistiu-se a 

mudanças de hábitos e comportamentos, nomeadamente ao nível dos consumos, mais 

urbanos, com a consequente desvalorização do meio rural, da cultura e tradições locais.  

Para além disso, a natureza dos mercados de trabalho rurais, face ao nível de 

desenvolvimento local, não permitiu de forma significativa a inserção global dos seus 

residentes. 

Os centros urbanos e especialmente o estrangeiro exerceu, e exerce, uma forte atração por 

razões de diversa ordem, nomeadamente económicas, maior intensificação das relações 

sociais, proximidade aos serviços e equipamentos. Não obstante, face à atual conjuntura 

económica o retorno à agricultura parece estar na senda e o meio rural parece configurar-se 

como um espaço de oportunidades. 

Tal facto começa a ser visível na perda significativa de população em freguesias densamente 

povoadas do Centro Urbano de Vila Meã, (mas uma perda inferior à média municipal) e ganho 

de população em freguesias com baixa densidade das margens esquerda e direita 

geograficamente próximas do centro urbano de Amarante. 

Tendo agora em atenção os dados estatísticos em função da faixa etária verifica-se uma 

diminuição da população nos grupos etários mais novos (0-14 anos- variação de -24,06% e 15-

24 anos – variação de -26.64%) e mais de metade das freguesias do território (55%) 

apresentam uma variação negativa da população em idade ativa (entre os 25 e 64 anos). 

Sublinhe-se que: 

- 9 freguesias apresentam uma variação total positiva, a saber: Cepelos, Chapa, 

Fregim, Freixo de Cima, Fridão, Gatão, Madalena, Amarante S. Gonçalo e Vila Garcia;  

- 4 freguesias apresentam uma taxa de variação negativa em todas as faixas etárias: 

Ansiães, Canadelo, Candemil e Olo; 
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- 17 freguesias apresentam uma taxa de variação negativa na população jovem e adulta 

(0-14 / 15-24/ 25-64), designadamente Aboadela, Ataíde, Bustelo, Carneiro, Freixo de 

Baixo, Jazente, Mancelos, Oliveira, Real, Salvador do Monte, Figueiró Santa Cristina, 

Figueiró Santiago, Telões, Travanca, Várzea, Vila Caiz e Vila Chã do Marão.  

O concelho de Amarante apresenta, contrariamente a 2001, uma proporção de pessoas idosas 

(mais de 65 anos) ligeiramente superior à proporção de jovens (menos de 14 anos), o que 

contribui para um nível de envelhecimento preocupante da sociedade. Não obstante, a 

trajetória registada acompanha a tendência das unidades geográficas de referência, situando-

se num nível de envelhecimento significativamente inferior à região Norte e, mormente, ao 

Continente.  

O crescente envelhecimento contribui significativamente para o aumento do índice de 

dependência de idosos face à população ativa.  

Como sobejamente referenciado, o aumento da população idosa face à população jovem e 

adulta configura-se como um indicador que revela a dificuldade de renovação das gerações, o 

reforço de uma população em situação de enorme vulnerabilidade social, com exigências 

prolongada e acrescidas ao nível dos cuidados médicos e sociais, especialmente pelo aumento 

da esperança média de vida e onde as prestações sociais pesam sobre uma população ativa 

cada vez mais diminuta. 

 

Os Censos de 2011 revelam a diminuição das taxas de natalidade, fecundidade e crescimento 

natural.  

A este cenário estão associados diversos fatores nomeadamente a entrada cada vez mais 

tardia dos jovens no mercado de trabalho, permanecendo de forma prolongada na 

dependência da família, casamentos ou uniões de facto e fecundidade cada vez mais tardias e 

planeados, fruto da conciliação entre a vida familiar e profissional da mulher. 

Para além disso, a atual conjuntura socioeconómica, que apresenta elevadas taxas de 

desemprego, tem forçado a emigração (o que diminui o número de contribuintes face às 

despesas públicas associadas às pensões e reformas) e a configuração de novas estruturas 

familiares, designadamente com o regresso dos filhos a casa de familiares, a refrear novos 

casamentos e uniões de facto e, consequentemente, a opção pela mater/paternidade. 

Assiste-se, por isso, a profundas transformações demográficas com perturbações sociais 

profundas que terão efeitos ao nível da proteção social, alojamento e trabalho. 

Constata-se, contudo, que apesar da diminuição de população verificada entre 2001 e 2011 

em Amarante, o número de famílias registou um aumento. Este facto deve-se 

fundamentalmente ao aumento significativo de famílias isoladas e monoparentais. 

Salienta-se na categoria de famílias monoparentais a clara sobre representação feminina. Não 

é alheio o facto de, transversalmente, neste diagnóstico verificarmos que a desigualdade de 
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género é evidente, uma vez que são as mulheres que tendencialmente em situação de 

divórcio ou separação ficam com a guarda de facto dos filhos, o que acarreta 

subsequentemente maior responsabilidade na organização económica, social e familiar. Para 

além disso, os dados do presente diagnóstico evidenciam o peso do desemprego feminino, 

apesar do gradual aumento das habilitações escolares das mulheres. São também as mulheres 

que, por força da sua condição socioeconómica e familiar, mais recorrem às medidas/serviço 

de apoio social do concelho (Rendimento Social de Inserção, Habitação Social, Medida 

Municipal Subsídio ao Arrendamento, Atendimento Integrado), o que torna evidente que as 

mulheres representam, ainda, um grupo vulnerável à pobreza e exclusão social. 

 

No que concerne às famílias isoladas, Amarante, assim como o Tâmega, registam uma 

proporção de famílias isoladas idosas superior aos das unidades de referência, 

fundamentalmente femininas (quase 80% das famílias idosas isoladas são femininas). Apesar 

de Amarante, à semelhança do Tâmega, não revelarem níveis de envelhecimento tão 

preocupantes como a região Norte e o Continente, o facto de esta população se encontrar 

significativamente isolada, principalmente em zonas profundamente rurais, portanto também 

elas isoladas de um conjunto significativo de respostas públicas e sociais, merece uma 

importante reflexão sobre políticas de bem-estar adequadas a esta população.  

Para além disso, neste contexto e tendo em conta as debilidades económicas, é necessário 

desenvolver e reforçar políticas locais que tenham por objetivo manter a populações nas 

áreas do território tendencialmente repulsivas e impedir fluxos migratórios de saída que só 

poderão agravar o envelhecimento. 

A margem esquerda, de enorme valor paisagístico, patrimonial e cultural, encontra-se 

praticamente destituída de serviços públicos, favorecendo o isolamento socioeconómico da 

população aí residente. Tem cabido, de forma gradual, às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e a algumas associações de cariz social e cultural dar resposta no que 

concerne a alguns serviços, valências e iniciativas, devolvendo algum dinamismo a esta franja 

do território. 
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Quadro 12 – Problematização: demografia 

Problemas / Obstáculos Forças/oportunidades 
Intervenções em 
curso no território 

Horizonte 
temporal 

Diminuição da população 
residente 

---- CLDS+ - TEIA+ junho 2015 

Diminuição das taxas de 
fecundidade e natalidade 

----- CLDS+ - TEIA+ junho 2015 

Segregação 
espacial/territorial 

Fortes laços de solidariedade 
entre vizinhança nas áreas mais 
rurais/isoladas 

---- ----- 

Envelhecimento da 
população (evidência na 
margem esquerda) 

Aumento da esperança de vida 

Diversificação de respostas no 
território 

Apoio Domiciliário; 

Centros de 
dia/Convívio/Lar de 
Idosos 

Amarante Vida Longa; 

Universidade sénior 

Indefinido  

Despovoamento das 
freguesias ruralizadas 
(evidência na margem 
esquerda) 

Património agrícola, ambiental e 
paisagístico 

PRODER 

CLDS+ - TEIA+ 
junho 2015 

Famílias isoladas 
femininas 

Existência de 
medidas/programas de apoio no 
território 

RSI Indefinido 

Monoparentalidade 
feminina em situação de 
vulnerabilidade social 

Existência de 
medidas/programas de apoio no 
território 

RSI Indefinido 

 

 

VIII.2. HABITAÇÃO 

Ao nível da habitação, no ano de 2011, verificou-se o crescimento do edificado em 

praticamente todas as freguesias do concelho, principalmente de alojamentos familiares. A 

maioria dos alojamentos é utilizada como residência habitual e apresenta boas infraestruturas 

(água, retrete, sistema de aquecimento e instalação de banho). Para além disso, a maioria 

apresentava um bom estado de conservação, sendo residuais os alojamentos com necessidade 

de reparações. 

Saliente-se um dado importante, dos 790 edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 

ou mais alojamentos, 65% não possui entrada acessível à circulação em cadeira de rodas e 90% 

não possui elevador. 

Compreendendo estes dados, importa, a par do previsto no Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade, fomentar a acessibilidade ao meio físico edificado no concelho, favorecendo a 

mobilidade de pessoas com deficiência ou idosos, como forma de promoção do exercício dos 

direitos de cidadania e a promoção da inclusão social. 
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Relativamente ao regime de ocupação das habitações, é nas zonas mais urbanizadas do 

concelho onde se verifica a existência de um maior número de casas arrendadas, 

contrariamente a existência de “casa própria”, com maior proporção na margem direita e 

esquerda do rio Tâmega. Para além disso, também é mais visível nas áreas rurais o 

apoio/retaguarda familiar, uma vez que uma esmagadora maioria dos agregados a residir em 

casa de familiares se situa nessas áreas territoriais.  

No que diz respeito às políticas sociais de habitação do concelho, a Autarquia, atenta às 

consequências sociais da habitação social, nomeadamente no que concerne à concentração de 

famílias com enormes vulnerabilidades sociais (baixo capital social, escolar, económico e 

cultural) e, consequentemente, não raras vezes, multiproblemáticas, tem procurado 

desenvolver medidas municipais e encaminhar para medidas nacionais de apoio a agregados 

de baixos recursos e com necessidade de habitação, especificamente a Medida Municipal 

Subsídio ao Arrendamento e a Medida Nacional “Porta 65”, configurando-se como recursos 

importantes nessa área. 

Importa salientar que um grande número de beneficiários destas medidas de apoio social se 

situa nas áreas mais urbanizadas do concelho, onde a oferta de habitação, quer em 

quantidade quer em qualidade do edificado é superior, bem como ao nível da sua 

regularização (licenças de habitação, registo nas finanças, entre outros trâmites legais). 

Em consonância, são as freguesias mais despovoadas ou com menor oferta habitacional para 

arrendamento onde não se registam pedidos de apoio. Também se verifica a existência nestas 

zonas de fortes laços de solidariedade entre vizinhança.  

No que concerne às famílias que recorrem à habitação social e ao subsídio ao arrendamento, 

salienta-se o predomínio das famílias monoparentais femininas ou isoladas, com baixos níveis 

de escolarização, encontrando-se, a maioria delas, em situação de desemprego e a beneficiar 

de outros apoios sociais, sendo, muitas vezes, multi-assistidas.  

Quadro 13 – Problematização: habitação 

Problemas / Obstáculos Forças/oportunidades 
Intervenções em 
curso no território 

Horizonte 
temporal 

Parca oferta habitacional --- --- --- 

Segregação espacial e 
habitacional 

--- 
Subsídio ao 
arrendamento; 
Habitat 

Indefinido 

Fraca reabilitação 
urbana 

--- 
Programas de 
Reabilitação urbana 

--- 

Concentração de famílias 
multiproblemáticas e 
multiassistidas em 
habitação social 

Existência de outras alternativas 
/ programas e medidas nacionais 
e municipais 

Projetos de 
Intervenção 
comunitário: PPI; 
CLDS 

Junho de 2015 
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VIII.3. CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÓMICA  

Do ponto de vista socioeconómico, a análise e problematização desenvolvidas no diagnóstico 

social permitem identificar as principais fragilidades associadas ao mercado de trabalho. 

Todas reforçam circularmente o baixo nível de empregabilidade que tem manifestado uma 

preocupação social crescente na última década em Portugal, mormente nos territórios de 

baixa densidade socioeconómica como o de Amarante. A crescente terciarização da economia 

e a forte aposta no setor da construção em detrimento das atividades de produção primária e 

transformadora têm posto em causa o equilíbrio económico do aparelho produtivo local e o 

potencial de criação de emprego. Por outro lado, o concelho de Amarante encerra um 

potencial de mão-de-obra disponível significativamente superior ao registado na região Norte 

e no Continente, uma vez que regista uma proporção de jovens inativos e de mulheres 

domésticas superior às unidades de referência. 

As recentes transformações registadas na economia local levaram à degradação das condições 

económicas e de proteção social de um conjunto expressivo da população ativa, tendo 

contribuído para que uma parte, indeterminada, mas certamente importante, emigrasse. Esta 

constatação põe em causa o rigor dos dados recentemente divulgados pelo INE através dos 

Recenseamento Geral da População (Março de 2011).  

Tais mutações na economia também contribuíram para que, apesar de ainda se verificar um 

predomínio dos homens empregados e das mulheres desempregadas, evidenciando sinais de 

desigualdade de género, a recente evolução do número de desempregados, maioritariamente 

oriundos do setor da construção e portanto do sexo masculino, tenha equilibrado esta 

desigualdade (pela via menos desejada: aumento mais que proporcional dos homens 

desempregados).  

O desemprego amarantino (à semelhança do existente no Baixo Tâmega) tem manifestado 

uma trajetória deveras preocupante face às unidades de referência, no que respeita à sua 

duração. Com efeito, o desemprego de longa duração tem registado níveis elevados, 

fundamentalmente nas mulheres. O prolongar de uma situação de desemprego maximiza os 

comportamentos de acomodação, desqualificação, desafiliação e privação económica. 

O esquema abaixo explicita, de modo integrado, as principais ineficiências do mercado de 

trabalho. Sem estabelecer qualquer ordem de importância das causas inerentes ao 

crescimento do desemprego no concelho de Amarante, ir-se-ão de seguida sistematizá-las à 

luz das evidências registadas no Diagnóstico Social. 
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Figura XX - Ineficiência do mercado de trabalho – uma perspetival integrada 
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A – A população ativa evidencia baixos níveis de literacia. Com efeito, quer a população 

desempregada, quer a empregada é maioritariamente constituída por pessoas com 

habilitações inferiores ao 2º ciclo, particularmente pessoas que advém de e trabalham nos 

sectores agrícola, transformador e da construção. Verifica-se, contudo, uma trajetória 

caracterizada por um aumento de pessoas com habilitações e qualificações médias e 

superiores, fundamentalmente na população empregada. Também são significativas as 

diferenças registadas entre a população empregada e desempregada residente em Amarante 

e a média Norte e do Continente. Estas evidências traduzem claros desequilíbrios entre os 

perfis da população empregada e desempregada, pelo que a necessidade de os corrigir, 

através de um maior ajustamento das competências às necessidades da oferta de trabalho, é 

imperiosa. No sentido de ajustar as competências profissionais da mão-de-obra disponível às 

mutações do mercado de bens e serviços, o Poder Central tem vindo a encetar uma estratégia 

assente na (re)qualificação da população ativa, através de programas financeiros ambiciosos, 

com resultados expressivos, fundamentalmente no atual período de programação 

comunitário.  

Apesar de uma dotação satisfatória de entidades formativas e de uma crescente 

concretização de cursos qualificantes, tem-se registado uma postura recorrentemente 

estandardizada na definição dos mesmos. Com efeito, ainda que as diversas iniciativas 

impulsionadas pela Agenda da Empregabilidade do Tâmega e Sousa, desde 2010, para 

concertar a oferta formativa dos 12 concelhos que representa tenham permitido (i) minimizar 

a sobreposição de ofertas nas mais diversas modalidades e (ii) introduzir o argumento 

“ajustamento económico” na tomada de decisão quanto à definição da oferta formativa pelos 

agentes formadores de diversa índole (escolas públicas e privadas, organizações sem fins 

lucrativos e empresas de formação); regista-se um evidente desajustamento da oferta 

profissionalmente qualificante e o perfil de especialização económica do Tâmega e Sousa. 

Com efeito, e de acordo com levantamento feito junto das diversas entidades que oferecem 

formação profissional de nível IV (Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem), cerca de 

80% dos alunos frequentam curso vocacionados para o comércio e os serviços. Ora, o aparelho 

produtivo concentra mais de metade da força de trabalho nas fileiras agroindustrial, 

transformadoras e da construção, representando o comércio e serviços menos de 40% do 

aparelho sub-regional. O planeamento e a operacionalização da oferta formativa carece, por 

isso, de uma maior proximidade organizacional no sentido de articular as múltiplas tipologias 

formativas. 

B – A articulação entre a oferta e a procura de trabalho não tem, decorrente de uma 

multiplicidade de fatores, registado o comportamento perfeito e equilibrado preconizado 

pelas correntes neoclássicas e neoliberais da ciência económica. O crescente desemprego e os 

baixos índices de satisfação da oferta de trabalho colocam em cima da mesa um paradoxo que 

importa problematizar. Deve enaltecer-se que os argumentos mencionados por ambos os lados 

deste mercado são, não raras vezes, contraditórios, percebendo-se uma certa lógica de 
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culpabilização alheia pela situação de desajustamento do mercado de trabalho. Do lado da 

procura (maioritariamente constituída por pessoas desempregadas), destacam-se (i) o 

prolongamento da situação de desemprego e a acomodação daí resultante e (ii) o custo de 

oportunidade relacionado com as resistências associadas às lógicas subsidiárias e à economia 

informal. Com efeito e de acordo com dados dos Censos de 2011, mais de 60% da população 

desempregada aufere de determinado rendimento. Do lado da oferta (sistema produtivo), a 

razão mais notória prende-se com as condições económicas e financeiras de organizações 

empregadoras integradas em setores em retração económica, fruto, quer da redução do 

poder de compra interno, quer da concorrência predatória decorrente de atividades 

informais.  

Estes comportamentos imperfeitos limitam os efeitos desejáveis com a implementação de 

intervenções públicas para articular a procura e oferta de trabalho (instrumentos de inserção 

profissional, qualificação e internacionalização das PME, priorização e concertação das 

ofertas formativas). De facto, apesar de a “almofada” disponibilizada por estas medidas de 

apoio à inserção profissional e ao tecido produtivo, o número de pessoas à procura de 

emprego tem aumentado e o nível de empregabilidade tem vindo a diminuir nos últimos anos. 

Esta constatação é particularmente notória quando observada a incredulamente baixa taxa de 

satisfação da oferta de trabalho em alguns setores mais empregadores (calçado e vestuário). 

C – Evidências extraídas de estudos internacionais revelam que Portugal apresenta uma parca 

cultura empreendedora, evidenciada por um baixo nível de criação e manutenção do próprio 

emprego. Com efeito, verifica-se uma volatilidade (destruição/criação) muito significativa 

nas microempresas com menos de 4 trabalhadores. Acresce o facto de os potenciais 

empreendedores apresentarem, maioritariamente, baixos níveis de literacia (académica, 

digital e financeira), dificultando-lhes a interpretação e problematização dos aspetos 

administrativos, legais e financeiros (licenciamentos, modalidades fiscais, fontes de 

financiamento) inerentes à materialização de intenções de investimento desta índole. Estas 

condições de partida deficitárias ainda são agravadas por uma política de desinvestimento 

público na promoção da criação de micro-negócios e do próprio emprego, verificada 

principalmente desde 2009.  

Apesar de os esforços levados a cabo por diversas organizações e projetos de desenvolvimento 

social no sentido de promover um espírito empreendedor nos jovens do Concelho, o esforço 

necessário para que este grupo social interiorize que a criatividade, a resiliência e o 

conhecimento do ambiente social, económico e cultural onde se inserem são atributos 

essenciais para uma integração profissional adequada às necessidades do mercado de 

trabalho, deve continuar e ser reforçado.  

D – As últimas duas décadas têm sido marcadas por uma excessiva terciarização da economia 

local (baixo nível de produção de bens transacionáveis) e uma significativa destruição do 

emprego verificada, principalmente, nos últimos 4 anos. Estas constatações evidenciam 

algumas fragilidades do aparelho produtivo e uma diminuta capacidade de criação líquida de 
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trabalho. Concomitantemente a estas trajetórias são identificados outros pontos fracos que 

caracterizam o tecido produtivo amarantino: 

(i) A elevada proporção de microempresas sem gestão profissional evidencia a necessidade 

de qualificar a gestão e organização daquelas empresas, pese embora a resistência 

demonstrada aos esforços que têm sido levados a cabo nesta matéria por diversas 

entidades representativas do tecido produtivo (ações de qualificação profissional). 

(ii) As empresas demonstram um incipiente nível de aproveitamento de sistemas públicos 

de incentivo ao investimento e criação de emprego (previstos neste período de 

programação comunitário (QREN), fundamentalmente causado pela (a) inexistência de 

recursos humanos internos para a concretização e o devido acompanhamento de projetos 

desta natureza e (b) aversão inerente a um compromisso com investimentos interpretados 

como demasiado comprometedores da sustentabilidade da organização.  

(iii) verifica-se um desequilíbrio na dinâmica de orientação internacional do tecido 

produtivo dos concelhos que compõem o Tâmega e Sousa, uma vez que os Concelhos do 

Baixo Tâmega registam um nível de exportações significativamente inferior aos do Vale do 

Sousa. Com efeito, os concelhos do Vale do Sousa são caracterizados por uma estrutura 

produtiva fortemente industrializada e monoindustrializada, enquanto os do Baixo Tâmega 

são identificados por dependerem exageradamente da construção e manifestarem traços 

evidentes de ruralidade. Este aspeto estruturante condiciona fortemente a distribuição 

equitativa do investimento público, nomeadamente o orientado para o tecido produtivo, 

uma vez que o desenho das medidas decorre da problematização de indicadores nacionais 

e sub-regionais (dos cerca de 170 milhões de euros investidos através do QREN entre 2008 

e 2012, mais de ¾ beneficiaram empresas sedeadas no Vale do Sousa). 

Tendo em conta que a internacionalização dos mercados tem sido alvo de uma valorização 

pelas medidas de incentivo públicas e que o mercado interno tem vindo a sofrer uma 

retração significativa desde 2007, a criação de mecanismos facilitadores da orientação dos 

bens e serviços produzidos e prestados localmente para mercados externos deve 

consubstanciar uma aposta prioritária dos atores de desenvolvimento local. 
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Quadro 14 – Problematização: Dinâmica socioeconómica 

Problemas / Obstáculos Forças/oportunidades 
Intervenções em 
curso no território 

Horizonte 
temporal 

Reduzida taxa de 
satisfação da oferta de 
trabalho  

Existência de Medidas e 
programas de combate ao 
desemprego 

- GIP  

- CLDS + - TEIA + 
junho 2015 

Desajustamento entre 
sistema de qualificação e 
necessidades do mercado 
de bens e serviços 

Esforço inter-institucional e 
inter-territorial na definição de 
uma oferta qualificante mais 
ajustada às necessidades do 
tecido produtivo. 

Pacto Territorial para 
a Empregabilidade – 
CIM TS 

 

Desde 2010 - 
sem fim pré-
definido 

Parca orientação do 
sistema produtivo para 
mercados externos 

Crescimento das exportações de 
bens transacionáveis 

 Medidas e programas de 
fomento das exportações 

- COMPETE  

- CLDS + – TEIA + 

 

junho de 2015 

Parca cultura 
empreendedora nos 
jovens e nos potenciais 
empresários 

Existência de projetos e 
organizações de apoio ao 
empreendedorismo 

CLDS + – TEIA + 

AEA 

 

- junho 2015 

- Indefinido 

Excessiva terciarização 
da economia local 

 Diversificação do setor agrícola 
e silvícola 

 

CLDS + - TEIA + 

Viver Canadelo 
(PROVE) 

junho 2015 

Desemprego de longa 
duração com incidência 
no género feminino 

Dinâmica do sector 
transformador do calçado e do 
vestuário 

Medidas de inserção profissional 

- GIP  

- CLDS + - TEIA + 
junho 2015 

 

 

VIII.4. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Os processos de educação e formação de jovens e adultos têm registado transformações 

significativas na última década. A diminuição do abandono escolar para níveis residuais, a 

aposta crescente na formação profissional de jovens como alternativa ao ensino académico e 

a requalificação e o reconhecimento de competências da população ativa adulta permitiram 

elevar significativamente os níveis de escolarização e qualificação da população.  

No que concerne a escolarização dos jovens, apesar do declínio da taxa de abandono escolar, 

que se caracterizava como uma problemática relativamente preocupante no concelho há 

menos de uma década, verifica-se que o problema atual se situa essencialmente no insucesso 

escolar e no abandono escolar no ensino secundário (nível 3 e 4), fruto fundamentalmente da 

desvalorização do sistema formal de ensino, por parte dos pais, e consequentemente 

transmissível aos filhos. Convém sublinhar sobre esta matéria que tanto a nível nacional como 

regional, a população mais carenciada e em risco de exclusão se caracteriza por baixos níveis 

de escolaridade. Com efeito, o diagnóstico social revela claramente que uma percentagem 

muito significativa dos encarregados de educação dos alunos do ensino básico e secundário 

não possuem mais do que o 4.º ano de escolaridade. É certo que se para alguns pais a escola é 

instrumentalizada como forma de ascensão e mobilidade social, para outros, em atitudes de 
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destituição e restrição, a escola não é valorizada, havendo uma disposição de conformismo 

face à sua condição social. Para além disso, efetivamente, a pouca literacia dos pais dificulta 

a motivação e o apoio para a aprendizagem dos seus descendentes.  

É importante referenciar que numa década as políticas sociais e de educação envidaram 

esforços para diminuir as situações de abandono e insucesso escolar bem como situações de 

exploração do trabalho infantil, problemáticas intimamente interligadas. Projetos/respostas 

como as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, PIEF, os cursos de Educação e 

Formação, Rendimento Social de Inserção, o Programa Escolhas, os Contratos Locais de 

Desenvolvimento Local, entre outros, têm procurado de forma multidimensional responder a 

estas problemáticas, promovendo oportunidades de igualdade à população estudantil do 

concelho.  

Relativamente à escolarização e qualificação de adultos, os esforços evidenciados, 

principalmente a partir de 2008, trouxeram resultados expressivos, permitindo encetar uma 

trajetória de correção dos desvios existentes nesta matéria em relação às unidades 

geográficas de referência. Todavia, e apesar de Amarante assumir uma posição de revelo sub-

regional no que concerne os níveis de qualificação da população ativa, apresenta ainda um 

nível de qualificação de adultos inferior à média nacional. 

A diversificação do ensino profissional e tecnológico tem sido uma aposta para obstar a 

desistência escolar. Neste contexto, a Agenda para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa 

despoletou, a partir de 2010, a reativação e dinâmica das comissões municipais para a 

qualificação. As sistemáticas iniciativas no sentido de ajustar as ofertas qualificantes às 

necessidades do sistema produtivo têm permitido uma aproximação organizacional dos 

agentes económicos que gravitam no seio do sistema de formação do Tâmega e Sousa.  

Quadro 15 – Problematização: educação e formação  

Problemas / Obstáculos Forças/oportunidades 
Intervenções em 
curso no território 

Horizonte 
temporal 

Insucesso escolar 
Programas, Medidas e Projetos 
de intervenção nesta área 

Cursos vocacionais e 
CEF 

 CLDS  + – TEIA + 

CPCJ; RSI;  

Indefinido  

2013-2015 

indefinido 

Significativo Abandono 
escolar no ensino 
secundário 

Oferta qualificante promovida 
por entidades que oferecem CP e 
CA 

CQEP 

CLDS  + – TEIA + 

Indefinido 

2013-2015 

Baixos níveis de 
qualificação de adultos 

Oferta qualificante promovida 
por entidades que oferecem 
formações modulares, EFA 

Processo de RVCC 

CQEP 

CLDS  + – TEIA + 

Indefinido 

2013-2015 

Elevada assimetria de 
informação relativa à 
tipologia e áreas de 
cursos profissionalmente 
qualificantes 

Estrutura municipal (CMQ) e 
supramunicipal (Agenda) que 
têm minimizado este 
desequilíbrio supramunicipal 

Pacto Territorial para 
a Empregabilidade – 
CIMTS 

Plataforma Informa-
te 

Indefinido  
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VIII.5. AÇÃO SOCIAL 

Ao nível da Acão Social, que em termos genéricos tem por objetivo geral a proteção social de 

grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, 

bem como outras pessoas em situação de carência económica ou social, disfunção ou 

marginalização social, verificamos que o concelho de Amarante apresenta um conjunto de 

respostas significativas, o que evidencia o dinamismo institucional e social do território. 

Os dados coligidos demonstram a existência de novas e diversificadas respostas no concelho, 

quando comparados com o último diagnóstico social (2004), nomeadamente aos níveis das 

crianças e jovens em risco e da violência doméstica.  

Assumindo as linhas de prioridade do Plano Nacional de Acão para a Inclusão (PNAI), os grupos 

sociais particularmente vulneráveis a situações de pobreza e exclusão social identificados e 

com intervenção direta no território são: as crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade e, ao nível do género, as mulheres.  

Não obstante, o diagnóstico social do concelho vem demonstrar que algumas áreas do 

território se encontram a descoberto, havendo a clara necessidade de se efetuar um 

planeamento estratégico e concertado com as entidades do concelho no sentido de se 

alargarem as respostas a todo o território e de criarem outras ainda em défice.  

O Programa Territorial de Desenvolvimento do Tâmega, (2008), identifica que para as 4 

valências, Creche, Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar de Idosos, a região do Tâmega, em 

2007, apresentava um quadro híbrido, onde concelhos mais periféricos e menos populosos se 

apresentavam melhor infraestruturados e os mais centrais ainda com défices de equipamentos 

sociais.  

Neste prisma, a construção da carta social, enquanto instrumento de planeamento 

local/social, torna-se primordial. Este documento permitirá obstar alguns dos problemas que 

têm vindo a ser evidentes no território, nomeadamente a sobreposição e/ou espartilhamento 

de respostas em determinadas áreas e valências, diminuir a duplicação de recursos humanos e 

desperdícios financeiros e materiais, reforçar a qualidade dos serviços, capacitar as 

entidades, designadamente as IPSS em fase inicial de arranque, potenciar o 

empreendedorismo e responsabilidade social. 

Efetivamente, a sustentabilidade das organizações para a manutenção e promoção de novas 

respostas é um dos problemas evidenciados, fruto da excessiva dependência de 

financiamentos públicos. Esta questão faz emergir correlativamente duas outras situações, 

nomeadamente a falta de poder de inovação/criatividade e de empreendedorismo de grande 

parte das organizações da economia social do concelho e a (in)capacidade de gestão 

institucional (financeira, recursos humanos, burocrática). 

Outra questão primordial tem que ver com a diminuta responsabilização social/institucional 

no estabelecimento de parcerias formais entre os diferentes sectores (demasiado 



 

110 

 

segmentados, nomeadamente a saúde, educação, emprego/formação profissional), o que 

dificulta o desenvolvimento de respostas locais devidamente integradas.  

Também é colocado em relevo a multiplicidade de funções e responsabilidades atribuídas aos 

técnicos das instituições (em resultado do défice de recursos humanos e financeiros), para 

responder aos diferentes serviços, quer ao nível interno quer externo, pelo que as exigências 

da qualidade se evidenciam como uma questão importante.  

Não podemos escamotear a atual conjuntura de recessão económica, na qual foi enquadrado 

este diagnóstico social, e serão concebidos os restantes documentos estratégicos de 

planeamento, nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Social (2010-2014) e os respetivos 

Plano de Acão anuais, pois, efetivamente, cada vez mais as entidades e a comunidade em 

geral se confrontam com menores recursos, os programas de apoios sociais são cada vez mais 

restritivos e rigorosos na sua apreciação, o que se tem vindo a repercutir em termos 

quantitativos num decréscimo de beneficiários nas diferentes medidas e programas. Por outro 

lado, esperamos que este atual cenário possa empreender novas dinâmicas sociais, pela 

diminuição de práticas e modos de vida assistencialistas (quer a nível individual quer 

institucional), fomentando movimentos associativos e comunitários com características 

inovadoras e empreendedoras.  

Quadro 16 – Problematização: ação social 

Problemas / Obstáculos Forças/oportunidades 
Intervenções em 
curso no território 

Horizonte 
temporal 

Famílias monoparentais 
femininas em situação de 
desemprego 

Medidas de apoio ao auto-
emprego e à inserção 
profissional 

GIP´s 

CLDS+ - TEIA+ 
junho 2015 

Violência doméstica 

Existência de respostas nesta 
área; 

Maior sensibilidade da 
comunidade nesta área 

Gabinete Bem-Me-
Quer; 

Apartamentos 
Protegidos de 
Transição 

Indefinido 

Aumento do número de 
crianças e jovens em perigo 
sinalizadas 

Existência de entidades com 
responsabilidade em matéria 
de infância e juventude; 

Maior sensibilidade da 
comunidade  nesta área 

CPCJ Indefinido 

Distribuição desequilibrada 
dos equipamentos/respostas 
sociais 

Existência de algum trabalho 
de concertação em sede de 
CLAS – Rede Social 

Emissão de parecer 
pelo CLAS 

Indefinido  

Fraca capacidade de gestão 
organizativa por parte de 
algumas instituições 

Rede Capacitar  

CLDS+ - TEIA+ 

Plano de Ação da 
Rede Capacitar 

junho 2015 

Indefinido 

Dificuldade de 
sustentabilidade das 
entidades  

Medidas de apoio ao 
empreendedorismo e 
responsabilidade social 

CLDS+ - TEIA+ 

 
junho 2015 

Fragmentação das respostas 
sociais associadas à 
desresponsabilização nas 
parcerias 

Rede Capacitar 

CLAS 
Concertação em CLAS Indefinido 
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VIII.6. SAÚDE 

A área da saúde tem passado por um significativo processo de reorganização da estrutura 

orgânica e pela constituição de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), na perspetiva da 

melhoria do serviço.  

No entanto, é evidente a insipiência de dados estatísticos fidedignos relativamente a 

problemáticas identificadas no concelho, designadamente o alcoolismo. A este nível é 

também de assinalar a reorganização do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) por 

Centros de Respostas Integradas (CRI). 

A saúde tem sido identificada como um sector onde a articulação intersectorial é mais difícil, 

pela frágil cooperação e compromisso/parceria institucional, principalmente no que concerne 

aos serviços de especialidade. 

Para além disso, compreendendo que as alterações demográficas apontam para o aumento da 

população envelhecida, são reconhecidos os esforços envidados no concelho para dar resposta 

a esta franja da população, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde continuados, no 

âmbito do processo de implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.  

 

VIII.7. JUVENTUDE E ATIVIDADE FÍSICA 

Nos últimos anos, o investimento numa política de desporto no concelho tem vindo a 

consolidar-se, quer através da construção de novas estruturas desportivas quer pela 

quantidade e qualidade na oferta de serviços e iniciativas nesta área. Tem havido uma aposta 

na concretização de estudos que tenham por objetivo compreender os estilos de vida da 

população, com vista à promoção de comportamentos de vida saudável e prevenção de 

comportamentos de risco. Desta leitura ressalta uma importante recomendação, 

nomeadamente ao nível da importante concertação e articulação das diferentes entidades 

com intervenção nesta dimensão, autarquia, saúde e educação (Programa de Saúde escolar), 

organizações da economia social, materializado num plano de sensibilização e formação. 

 

PROBLEMAS TRANSVERSAIS IDENTIFICADOS: 

- Durabilidade limitada dos projetos de intervenção socioeconómica, o que coloca em causa a 

permanência e sustentabilidade por parte das entidades dos serviços e respostas 

criados/concebidos; 

- Desarticulação inter-institucional/espartilhamento das respostas sociais – o conhecimento 

sobre o território encontra-se fragmentado, o que dificulta o trabalho em rede quer ao nível 

interinstitucional quer interprofissional; 
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- As instituições apresentam dinamismos dissemelhantes, o que lhes conferem estádios de 

desenvolvimento diferenciados. Algumas entidades evidenciam dificuldades aos níveis da 

gestão organizacional; 

- As instituições identificam um conjunto de protocolos e parcerias mas nem sempre a sua 

celebração formal corresponde a um efetivo trabalho em rede, nomeadamente aos níveis da 

conceção e implementação de projetos, o que evidencia dinâmicas de “instrumentalização”; 

- Desconhecimento por parte da população das respostas socioeconómicas disponíveis no 

concelho e as formas de mobilização. 
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Capítulo I – Caracterização sociodemográfica 
 

Anexo 1 – Evolução da população por sexo e grupos etários  

Zona Geográfica 

População residente 
População residente -Variação entre 2001 e 2011 (%) 

2001 2011 

Total Grupos etários Total Grupos etários 
 Var. 
Total 

Grupos etários 

HM H 0-14 15-24 25-64 65 ou mais HM H 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Norte 3687293 1782931 644948 558278 1969309 514758 3689682 1766260 557233 425876 2075134 631439 0,06 -13,60 -23,72 5,37 22,67 

Tâmega 551309 271368 114359 89923 282200 64827 550516 268097 94956 72560 305644 77356 -0,14 -16,97 -19,31 8,31 19,33 

Amarante 59638 29035 11900 9655 30599 7484 56264 26968 9037 7083 31073 9071 -5,66 -24,06 -26,64 1,55 21,21 

Aboadela 887 414 209 119 397 162 783 353 129 106 380 168 -11,72 -38,28 -10,92 -4,28 3,70 

Aboim 652 314 115 114 313 110 596 284 93 69 324 110 -8,59 -19,13 -39,47 3,51 0,00 

Ansiães 815 390 122 148 365 180 623 295 63 52 340 168 -23,56 -48,36 -64,86 -6,85 -6,67 

Ataíde 1082 530 206 178 573 125 1002 470 163 122 559 158 -7,39 -20,87 -31,46 -2,44 26,40 

Bustelo 577 275 106 98 274 99 521 246 71 67 268 115 -9,71 -33,02 -31,63 -2,19 16,16 

Canadelo 217 108 26 51 89 51 121 55 8 7 61 45 -44,24 -69,23 -86,27 -31,46 -11,76 

Candemil 1039 513 207 172 471 189 771 367 105 84 394 188 -25,79 -49,28 -51,16 -16,35 -0,53 

Carneiro 354 174 83 55 160 56 311 152 52 48 146 65 -12,15 -37,35 -12,73 -8,75 16,07 

Carvalho de Rei 209 96 23 29 94 63 187 87 22 17 100 48 -10,53 -4,35 -41,38 6,38 -23,81 

Cepelos 1539 764 296 215 855 173 1758 860 319 189 997 253 14,23 7,77 -12,09 16,61 46,24 

Chapa 264 123 44 52 132 36 301 143 43 29 175 54 14,02 -2,27 -44,23 32,58 50,00 

Fregim 2507 1230 523 396 1319 269 2836 1345 526 328 1525 457 13,12 0,57 -17,17 15,62 69,89 

Freixo de Baixo 1543 753 320 239 822 162 1434 695 239 182 801 212 -7,06 -25,31 -23,85 -2,55 30,86 

Freixo de Cima 2196 1082 425 417 1155 199 2203 1076 342 293 1287 281 0,32 -19,53 -29,74 11,43 41,21 

Fridão 845 408 173 146 412 114 863 418 125 115 494 129 2,13 -27,75 -21,23 19,90 13,16 

Gatão 1564 788 280 294 812 178 1586 795 255 194 908 229 1,41 -8,93 -34,01 11,82 28,65 
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Zona Geográfica HM H 0-14 15-24 25-64 65 ou mais HM H 0-14 15-24 25-64 65 ou mais  Total 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Gondar 1693 839 339 297 827 230 1686 830 274 201 931 280 -0,41 -19,17 -32,32 12,58 21,74 

Jazente 660 327 113 97 342 108 542 266 57 61 303 121 -17,88 -49,56 -37,11 -11,40 12,04 

Lomba 859 404 159 111 453 136 793 369 112 111 430 140 -7,68 -29,56 0,00 -5,08 2,94 

Louredo 655 330 138 116 330 71 638 314 106 96 343 93 -2,60 -23,19 -17,24 3,94 30,99 

Lufrei 1799 874 354 284 897 264 1777 852 260 246 968 303 -1,22 -26,55 -13,38 7,92 14,77 

Madalena 1864 855 386 276 1022 180 1956 894 329 243 1110 274 4,94 -14,77 -11,96 8,61 52,22 

Mancelos 3504 1748 752 572 1822 358 3114 1522 506 417 1754 437 -11,13 -32,71 -27,10 -3,73 22,07 

Oliveira 952 461 205 142 512 93 862 420 145 116 487 114 -9,45 -29,27 -18,31 -4,88 22,58 

Olo 446 212 103 70 193 80 371 167 49 65 182 75 -16,82 -52,43 -7,14 -5,70 -6,25 

Padronelo 904 436 138 146 469 151 884 435 123 99 472 190 -2,21 -10,87 -32,19 0,64 25,83 

Real 3429 1707 671 564 1818 376 3142 1528 475 427 1753 487 -8,37 -29,21 -24,29 -3,58 29,52 

Rebordelo 398 182 71 83 165 79 365 174 62 40 188 75 -8,29 -12,68 -51,81 13,94 -5,06 

Salvador do 
Monte 

1154 576 204 189 604 157 1066 529 159 121 587 199 -7,63 -22,06 -35,98 -2,81 26,75 

Sanche 523 256 127 91 232 73 509 238 92 77 253 87 -2,68 -27,56 -15,38 9,05 19,18 

Santa Cristina 1532 754 341 242 782 167 1370 667 256 184 730 200 -10,57 -24,93 -23,97 -6,65 19,76 

Santiago 2986 1453 592 466 1552 376 2458 1173 374 320 1378 386 -17,68 -36,82 -31,33 -11,21 2,66 

São Gonçalo 6503 3040 1183 1007 3501 812 6540 3018 1053 723 3686 1078 0,57 -10,99 -28,20 5,28 32,76 

Gouveia  740 365 143 133 324 140 633 315 87 85 338 123 -14,46 -39,16 -36,09 4,32 -12,14 

Telões 4535 2249 947 716 2337 535 4232 2042 711 542 2327 652 -6,68 -24,92 -24,30 -0,43 21,87 

Travanca 2502 1229 560 385 1290 267 2278 1108 408 322 1235 313 -8,95 -27,14 -16,36 -4,26 17,23 

Várzea 563 265 115 115 255 78 383 189 41 55 206 81 -31,97 -64,35 -52,17 -19,22 3,85 

Vila Caiz 3398 1680 752 558 1735 353 3026 1452 532 413 1682 399 -10,95 -29,26 -25,99 -3,05 13,03 

Vila Chã do Marão 1078 510 205 173 535 165 940 441 119 129 512 180 -12,80 -41,95 -25,43 -4,30 9,09 

Vila Garcia 671 321 144 99 359 69 803 384 152 88 459 104 19,67 5,56 -11,11 27,86 50,72 

Fonte: Censos 2011 
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Anexo 2 – Monoparentalidade e isolamento da população idosa 

Fonte: Censos 2011. 

 
 
 
 

Tipologia familiar  
Continente Norte Tâmega Amarante CU Amarante CU Vila Meã M. direita M. esquerda 

% 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 % 2011 2001/2011 

Monoparental Total 8,96% 42,86% 8,72% 40,68% 7,63% 39,25% 8,45% 36,52% 11,12% 44,41% 8,71% 71,67% 7,68% 30,12% 7,40% 17,68% 

Monoparental Pai 13,54% 42,33% 12,70% 37,06% 13,29% 26,59% 11,70% 27,15% 8,96% 12,12% 11,33% 52,17% 11,39% 21,15% 15,57% 32,56% 

Monoparental Mãe 86,46% 42,94% 87,30% 41,22% 86,71% 41,42% 88,30% 37,87% 91,04% 48,62% 88,67% 74,52% 88,61% 31,37% 84,43% 15,30% 

Isolado Total 21,57% 36,47% 17,20% 43,17% 12,23% 43,50% 13,88% 49,50% 17,39% 68,23% 12,58% 62,77% 11,31% 45,62% 15,92% 34,70% 

Isolado +65 anos 47,02% 26,24% 47,87% 30,45% 54,75% 24,75% 54,31% 34,22% 37,31% 45,18% 55,16% 43,86% 55,53% 36,97% 66,50% 23,88% 

Isolado +65 anos H 22,99% 30,28% 22,37% 36,48% 22,45% 25,02% 22,69% 38,33% 17,84% 34,38% 22,36% 71,88% 25,00% 29,89% 23,09% 35,96% 

Isolado +65 anos M 77,01% 25,08% 77,63% 28,81% 77,55% 24,67% 77,31% 33,06% 82,16% 47,76% 77,64% 37,41% 75,00% 39,51% 76,91% 20,66% 

Total de famílias  3.869.188 10,38% 1.330.892 9,93% 182.728 9,16% 19.410 5,40% 3.715 15,55% 3.546 3,02% 7.200 4,38% 4.949 1,83% 
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Capítulo II – Habitação 
 
Anexo 3  – Evolução do número de candidaturas ao programa Porta 65, por freguesias 

Freguesias 2007 2008 2009 2010 

Aboim 1  … …  … 

Amarante – S. Gonçalo 1 22 11 12 

Ataíde 1 …  2 2 

Cepelos  …  … 1  … 

Fig. Santa Cristina  …  …  … 3 

Fig. Santiago …  5 2 3 

Freixo de Cima 2 2 1 3 

Gatão  … 1 3 6 

Lomba …   … 1  … 

Louredo  …  …  … 1 

Madalena  … 9 6 7 

Mancelos 2 3  … 4 

Oliveira  … 4  … …  

Padronelo  … 1 …  …  

Real 1 2  … 1 

Salvador do Monte  … …  1 1 

Telões  … 3 2 2 

Travanca 2 1 1 4 

Vila Caiz 2  …  … …  

Vila Garcia  …  … 1  … 

Total de candidaturas 12 53 32 49 

Total de Beneficiários 22 87 47 73 

Fonte: IHRU. 

 
Anexo 4 – Evolução do tipo de habitação, agregado e apoio da medida Porta 65 em 
Amarante 

Anos 
Candidaturas 

aprovadas 

Tipologia 
Tipo de agregado 

familiar 
Renda e Comparticipação 

T0 T1 T2 T3 
Casal 

Jovem 
Isolado Renda Média 

Comparticipação 
média mensal 

Tx compart. 

2007 12 0 0 6 6 10 2 220,00 € 103,00 € 46,82% 

2008 53 2 12 36 3 34 19 223,00 € 101,00 € 45,29% 

2009 32 … 15 16 1 15 17 222,00 € 97,00 € 43,69% 

2010 49 … 17 24 8 24 25 215,00 € 93,00 € 43,26% 

Totais 146 2 44 82 18 83 63  

Fonte: IHRU 
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Capítulo III – Caracterização Socioeconómica 

 
Anexo 5 – Evolução da saída de bens por Regiões (em valor) 

 

Fonte: Estatísticas do comércio internacional (INE). 

 

Anexo 6 - Evolução da balança comercial por Regiões (em valor) * 

 
 
* Os dados referentes à região de Lisboa não foram considerados por constituírem um elemento 
destorcedor da interpretação da figura, uma vez que consideram as importações de combustíveis, 
produzindo, deste modo valores expressivamente negativos. 

Fonte: Estatísticas do comércio internacional (INE). 
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Anexo 7 – Proporção das exportações de mercadorias e sua evolução por NUT III da região 
Norte 

Unidades territoriais 2007 2008 2009 2010 

 Norte 41,85% 39,83% 40,21% 38,80% 

  Minho-Lima 6,62% 6,44% 7,26% 7,28% 

  Cávado 9,56% 9,17% 10,65% 10,82% 

  Ave 21,94% 21,94% 23,84% 24,01% 

  Grande Porto 36,24% 36,31% 29,35% 29,84% 

  Tâmega 7,05% 7,60% 9,04% 8,54% 

  Entre Douro e Vouga 16,89% 16,81% 17,99% 17,02% 

  Douro 0,47% 0,45% 0,49% 0,34% 

  Alto Trás-os-Montes 1,23% 1,29% 1,37% 2,15% 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 

 
Anexo 8 – Evolução do comércio internacional de bens intra e extracomunitário por NUT 
III da região Norte (2007-2010) 

Unidades territoriais 

Variações 2007-2010 

Saídas Entradas 

Total 
Comércio 

intracomunitário 
Comércio 

extracomunitário 
Total 

Comércio 
intracomunitário 

Comércio 
extracomunitário 

Continente -5,97% -8,42% 2,13% -6,97% -8,70% -1,73% 

 Norte -12,83% -6,36% -32,24% -19,57% -21,96% -7,05% 

  Minho-Lima -4,17% -2,62% -13,30% 17,86% 17,65% 21,30% 

  Cávado -1,37% -3,52% 27,31% -3,02% -9,42% 33,77% 

  Ave -4,58% -5,63% 1,13% -2,60% -7,52% 10,08% 

  Grande Porto -28,22% -8,48% -54,00% -29,44% -31,62% -16,32% 

  Tâmega 5,60% 1,03% 46,28% -9,09% -13,70% 17,42% 

  Entre Douro e Vouga -12,15% -15,28% 0,86% -22,78% -19,18% -39,12% 

  Douro -37,70% -48,40% -15,60% -24,68% -25,22% -15,54% 

  Alto Trás-os-Montes 52,50% 57,65% -1,26% -11,74% -11,62% -17,93% 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 
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Anexo 9 – Evolução da taxa de cobertura das importações pelas exportações nos concelhos 
do Tâmega e Sousa 

Unidades Territoriais 2007 2008 2009 2010 2011 

Continente 65,6% 62,0% 62,9% 66,3% 73,2% 

Norte 112,2% 109,2% 114,0% 121,6% 126,2% 

Tâmega e Sousa 189,4% 196,9% 223,9% 220,4% 225,8% 

Amarante 96,8% 118,0% 104,8% 123,6% 101,8% 

Baião 872,1% 103,9% 721,5% 234001,6% 192,8% 

Castelo de Paiva 218,8% 184,9% 153,2% 154,3% 171,6% 

Celorico de Basto 254,4% 314,1% 2046,2% 8761,2% 63,4% 

Felgueiras 407,0% 443,7% 552,5% 505,4% 484,7% 

Lousada 163,0% 164,2% 135,8% 132,9% 139,4% 

Marco de Canaveses 133,5% 143,8% 177,2% 152,6% 145,3% 

Paços de Ferreira 161,7% 151,7% 209,1% 222,0% 201,4% 

Paredes 107,4% 131,0% 147,3% 144,4% 170,9% 

Penafiel 137,6% 133,9% 123,9% 126,1% 140,4% 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 
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Anexo 10 – Volume de negócios do sistema produtivo por setores económicos dos concelhos que compõem o Tâmega Sousa (milhares de €) 

Setores de atividade económica 
Amarante Tâmega e Sousa Norte Continente 

2009 PESO 09 07/09 2009 PESO 09 07/09 2009 PESO 09 07/09 2009 PESO 09 07/09 

Indústrias Extrativas 3.232 0,37% 30,39% 51.824 0,69% -21,86% 217.690 0,24% 
 

1.132.610 0,34% -17,42% 

Indústrias Transformadoras 163.951 18,70% 11,96% 2.553.141 33,75% 2,21% 25.607.752 28,00% -12,91% 70.629.521 21,03% -14,93% 

Ind. Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 14.425 8,80% 12,90% 203.024 7,95% 17,93% 3.953.013 15,44% 7,59% 13.991.765 19,81% 280,81% 

Indústria Têxtil e do vestuário 15.494 9,45% -11,49% 451.553 17,69% -11,66% 4.516.392 17,64% -23,26% 5.316.170 7,53% -9,67% 

Ind. do couro e de produtos de couro 2.189 1,34% -21,26% 631.859 24,75% -2,40% 1.649.122 6,44% 
 

1.899.301 2,69% ---- 

Ind. da madeira e da cortiça e suas obras 8.125 4,96% -61,18% 85.431 3,35% -45,54% 1.482.516 5,79% -31,75% 2.675.496 3,79% 23,17% 

Ind. de pasta, de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão 673 0,41% -6,92% 157.156 6,16% 378,86% 1.037.165 4,05% -20,38% 3.902.974 5,53% 199,63% 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear 0 0,00% 
 

0 0,00% 
 

0 0,00% 
  

0,00% ---- 

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 101 0,06% 45,59% 21.816 0,85% -14,88% 802.989 3,14% -0,95% 3.289.569 4,66% 305,76% 

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 
 

0,00% 
 

20.067 0,79% 250,83% 1.326.976 5,18% -10,51% 2.742.159 3,88% 84,92% 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 11.414 6,96% 76,84% 89.767 3,52% -28,51% 951.813 3,72% 
 

4.683.670 6,63% ---- 

Indústria metalúrgica de base e de produtos metálicos 50.821 31,00% -4,82% 210.185 8,23% -7,58% 3.192.019 12,47% -11,31% 7.612.906 10,78% 111,53% 

Fabricação de equipamento elétrico e de ótica 0 0,00% -100,00% 20.564 0,81% 20,52% 2.780.516 10,86% -16,21% 5.271.572 7,46% 58,87% 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 12.407 7,57% -40,47% 40.400 1,58% -48,04% 805.510 3,15% -44,49% 1.870.588 2,65% 28,91% 

Fabricação de material de transporte 0 0,00% 
 

19.466 0,76% -48,18% 1.572.182 6,14% 29,25% 5.155.145 7,30% 323,82% 

Fabricação de mobiliário e de colchões e Indústrias transformadoras, n. e.  41.016 25,02% 401,41% 505.238 19,79% -31,68% 1.537.540 6,00% -12,48% 4.202.694 5,95% 139,23% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e águas 355 0,04% 22,58% 45.939 0,61% 9031,17% 1.776.678 1,94% 
 

18.866.404 5,62% 18,34% 

Construção 358.589 40,90% -18,07% 1.350.576 17,86% -11,20% 11.921.077 13,04% 12,50% 34.581.352 10,30% 4,15% 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis  266.950 30,45% -4,30% 2.698.807 35,68% -5,53% 35.956.757 39,32% -5,36% 127.481.380 37,95% -6,38% 

Transportes, armazenagem e comunicações 9.524 1,09% -20,36% 122.081 1,61% -2,08% 2.999.495 3,28% -29,04% 16.567.938 4,93% -42,70% 

Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 18.818 2,15% -14,44% 145.525 1,92% 5,27% 2.031.095 2,22% -1,54% 9.542.590 2,84% -0,76% 

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 37.160 4,24% 22,84% 308.574 4,08% 29,77% 6.409.611 7,01% 20,04% 41.469.991 12,35% 33,72% 

Educação 
 

0,00% -100,00% 41.554 0,55% -32,96% 442.162 0,48% 21,41% 1.501.542 0,45% 9,41% 

Saúde e Acão social 9.659 1,10% -48,66% 167.456 2,21% 12,52% 3.162.713 3,46% 20,90% 10.288.230 3,06% 22,24% 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 6.430 0,73% 
 

49.205 0,65% 61,28% 854.487 0,93% -6,04% 3.456.114 1,03% -29,02% 

Total 876.675 100% -8,09% 7.563.972 100,00% -2,33% 91.449.328 100% -3,69% 335.887.312 100% -5,20% 
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Fonte: Anuários Estatísticos da Região Norte (INE). 

Anexo 11 – População empregada por áreas sub-concelhias e setores económicos 

Classificação de Atividade Económica (CAE 3) CU Amarante CU Vila Meã Margem direita Margem esquerda Amarante 

Agricultura, produção animal, caça 21 33 253 209 516 

Silvicultura e exploração florestal. 15 3 11 59 88 

Pesca e aquicultura. 0 2 2 4 8 

Indústrias Extrativas 10 2 23 13 48 

Indústrias Transformadoras 544 334 2654 645 4177 

Ind. Alimentares 23 22 87 61 193 

ind. das Bebidas e do Tabaco 15 3 41 27 86 

Fabricação de Têxteis 7 1 89 4 101 

Indústria do vestuário 38 157 441 61 697 

Ind. do couro e de produtos de couro 37 16 593 38 684 

Ind. da madeira e da cortiça e suas obras 29 29 286 39 383 

Ind. de pasta, de papel e cartão e seus artigos; e impressão e reprodução de suportes 
gravados. 

12 2 10 5 29 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear 0 2 3 1 6 

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 8 4 11 2 25 

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas 4 2 3 2 11 

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 3 14 13 13 43 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 16 6 71 32 125 

Indústria metalúrgica de base e de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. 235 47 486 221 989 

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos 
eletrónicos e óticos 

29 4 24 10 67 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 15 8 44 13 80 

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos 
automóveis. 

2 1 8 8 19 

Fabricação de outro equipamento de transporte 0 2 0 2 4 

Fabricação de mobiliário e de colchões. 1 5 118 29 153 
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Anexo 11 – População empregada por áreas sub-concelhias e setores económicos (cont.) 

Classificação de Atividade Económica (CAE 3) CU Amarante CU Vila Meã Margem direita Margem esquerda Amarante 

Outras indústrias transformadoras 51 3 298 73 425 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 19 6 28 4 57 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio. 31 14 75 29 149 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição. 24 3 24 20 71 

Construção 485 574 2706 1278 5043 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos. 120 42 248 121 531 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos. 73 48 185 124 430 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos. 541 206 1074 497 2318 

Transportes e armazenagem. 83 44 207 112 446 

Alojamento, restauração e similares 282 79 423 329 1113 

Atividades de informação e de comunicação. 30 13 38 36 117 

Atividades financeiras e de seguros. 83 29 120 40 272 

Atividades imobiliárias. 24 3 42 11 80 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. 198 48 209 125 580 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio. 109 46 167 109 431 

Administração Pública e defesa; segurança social obrigatória. 305 88 354 325 1072 

Educação. 664 134 691 352 1841 

Atividades de saúde humana. 299 57 320 124 800 

Atividades de apoio social com e sem alojamento. 129 27 146 122 424 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas. 46 9 38 17 110 

Outras atividades de serviços. 88 17 157 74 336 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das 
famílias para uso próprio. 

82 24 273 210 589 

Total 4286 1879 10440 4985 21590 

Fonte: Censos 2011.
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Anexo 12 – Dimensão das explorações agrícolas com SAU 

Unidades Territoriais  
Área Total de 

SAL (ha) 

Proporção de Explorações com SAU 

Inferior a 1ha 1 ha a < 5 ha 5 ha a < 20 ha 
20 ha a < 50 

ha 
Superior ou 
igual 50 ha 

Continente 3 542 305 16,60% 57,85% 17,73% 3,72% 3,61% 

 Norte 644 027 14,71% 61,04% 20,27% 2,91% 0,84% 

Tâmega e Sousa 40 865 20,12% 68,43% 10,48% 0,61% 0,16% 

Amarante 8 748 19,07% 68,14% 11,78% 0,62% 0,34% 

Baião 4 850 17,12% 74,36% 7,32% 0,98% 0,23% 

Castelo de Paiva 1 346 24,02% 69,34% 6,50% 0,00% 0,15% 

Celorico de Basto 3 231 22,19% 70,25% 6,87% 0,42% 0,00% 

Cinfães 4 455 11,07% 73,67% 14,21% 0,60% 0,15% 

Felgueiras 2 914 28,91% 58,00% 12,30% 0,53% 0,09% 

Lousada 2 392 14,48% 67,21% 16,40% 1,03% 0,44% 

Marco de Canaveses 3 215 15,73% 72,43% 10,98% 0,69% 0,09% 

Paços de Ferreira 1 029 17,59% 70,60% 10,60% 0,96% 0,00% 

Paredes 1 995 23,64% 67,26% 8,10% 0,33% 0,00% 

Penafiel 3 283 31,28% 61,62% 6,23% 0,47% 0,13% 

Resende 3 407 12,58% 69,27% 17,14% 0,81% 0,20% 

Fonte: Anuário Estatístico RN, baseado no RA09. 

 

Anexo 13 – Evolução e representação das culturas permanentes no Tâmega e Sousa 

Unidades 
territoriais 

Área Total Vinha  Cerejeiras  Kiwis  

Ha 2009  99/09 Proporção   99/09 Proporção  99/09 Proporção  99/09 

Tâmega e Sousa 12374 -7,03% 79,21% -21,80% 7,97% 60,59% 2,68% 104,94% 

Amarante  1892 -11,51% 88,21% -21,16% 0,11% 0,00% 2,11% 110,53% 

Baião  1310 -9,22% 84,43% -22,11% 1,76% 4,55% 0,99% 1200,00% 

Castelo de Paiva  486 67,01% 85,60% 43,94% 0,00% -100,00% 2,06% 900,00% 

Celorico de Basto  1143 -10,84% 88,98% -20,67% 0,26% ---- 0,79% ---- 

Cinfães  529 -13,28% 60,68% -45,96% 9,64% 218,75% 0,76% ---- 

Felgueiras  1258 -17,40% 88,08% -23,80% 0,08% ---- 9,14% 66,67% 

Lousada  832 -15,45% 92,79% -20,33% 0,00% ---- 5,05% 180,00% 

Marco de Canaveses  1106 -19,09% 89,60% -26,26% 0,09% -90,00% 1,90% 61,54% 

Paços de Ferreira  99 -42,11% 85,86% -49,10% 0,00% ---- 9,09% 125,00% 

Paredes  573 -12,79% 94,94% -15,66% 0,35% ---- 1,75% -16,67% 

Penafiel  1381 -6,88% 90,51% -14,09% 0,07% 0,00% 4,27% 118,52% 

Resende  1765 29,68% 29,63% -34,46% 51,10% 60,50% 0,00% -100,00% 

Fonte: Recenseamento Agrícola 2009 (INE). 
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Anexo 14 – Apoios dirigidos à reconversão da vinha pelos PRODER (2008-2012) 

Unidade geográfica 
N.º 

projetos 
Área 

Ajuda + prémio 
(euros) 

Peso TS 
(ajudas) 

Peso área vinha 
existente 

Amarante 212 275,35 3.110.261,96 18,09% 16,50% 

Baião 55 79,11 909.137,12 5,29% 7,15% 

Castelo de Paiva 24 43,60 472.464,41 2,75% 10,48% 

Celorico de Basto 203 282,61 3.279.261,01 19,07% 27,79% 

Cinfães 17 16,02 179.371,58 1,04% 4,99% 

Felgueiras 193 261,10 2.884.488,90 16,77% 23,56% 

Lousada 90 190,28 1.903.803,79 11,07% 24,65% 

Marco de Canaveses 94 143,47 1.640.562,00 9,54% 14,48% 

Paços de Ferreira 5 9,40 90.081,21 0,52% 11,06% 

Paredes 33 42,02 468.628,61 2,72% 7,72% 

Penafiel 94 188,92 2.044.982,22 11,89% 15,11% 

Resende 11 19,92 214.827,73 1,25% 3,81% 

Tâmega e Sousa 1 031 1551,80 17.197.870,54 100,00% 15,83% 

Minho + Trás os Montes  3 833 4808,18 53.192.430,29 
  

% TS na região agrícola 26,90% 32,27% 32,33% 
  

Fonte: IFAP. 

 
Anexo 15 – Produção de vinho e proporção dos vinhos de qualidade (2009) 

Unidade territoriais  
Produção total 

(Hl) 
DOP* Vinho branco DOP Peso s/ Tâmega 

Continente 6 909 191 35,50% 37,22% 

  Norte 2 546 947 54,86% 50,16% 

Tâmega e Sousa 462 356 94,60% 78,78% 18,15% (s/Norte) 

Amarante 73 496 94,49% 72,33% 15,90% 

Baião 27 381 95,55% 84,29% 5,92% 

Castelo de Paiva 10 204 96,89% 48,16% 2,21% 

Celorico de Basto 31 008 92,89% 54,13% 6,71% 

Cinfães 5 693 69,73% 54,03% 1,23% 

Felgueiras 108 676 95,44% 82,89% 23,50% 

Lousada 19 966 93,21% 68,02% 4,32% 

Marco de Canaveses 18 428 93,24% 64,78% 3,99% 

Paços de Ferreira 2 233 88,27% 79,55% 0,48% 

Paredes 28 201 96,03% 88,65% 6,10% 

Penafiel 129 937 95,72% 90,11% 28,10% 

Resende 7 133 86,54% 38,12% 1,54% 

* Vinhos de denominação de Origem Protegida. No caso do Tâmega e Sousa estes vinhos estão maioritariamente 
enquadrados nos Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Demarcada (VQPRD) da Região dos Vinhos Verdes. 

Fonte: Anuário Estatístico RN, baseado no RA09. 
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Anexo 16 – Evolução das exportações vinícolas DOP e IG e das exportações de Vinho Verde 

  
2010 2011 2012  10/12 

DOP e IG nacional 

Hl 753.823 872.605 842.542 11,77% 

milhares de euros  183.691,54 218.216,41 224.084,26 21,99% 

Vinho Verde  

Hl 167.769 181.684 185.432 10,53% 

milhares de euros  37.898,86 40.562,45 42.104,74 11,10% 

Peso V. Verde/DOP e IG 

Hl 22,26% 20,82% 22,01% 

 
milhares de euros  20,63% 18,59% 18,79% 

 
Fonte: IVV, IP e CVRVV. 
 

Anexo 17 – Principais indicadores da atividades turística formal 

Unidades 
Territoriais 

Capacidade alojamento Dormidas totais 
Dormidas de 
estrangeiros 

Levantamentos 
internacionais  

2011       2007/2011 2011       2007/2011 % 2007 % 2011 
2011 

(milhares €) 
  

2007/2011 

Continente 251.137 9,64% 32.841.504 0,86% 55,27% 51,33% 1.498.473 21,01% 

 Norte 40.156 10,26% 4.547.011 7,52% 32,87% 34,04% 382.538 -69,11% 

Tâmega e Sousa 1.648 25,23% 84.945 29,32% 21,80% 23,23% 32.592 29,66% 

Amarante 290 -13,17% 21.587 -29,01% 27,63% 29,72% 6.224 24,78% 

Felgueiras 142 0,00% 6.485 -35,67% 29,13% 34,28% 4.722 -5,33% 

Paredes 359 95,11% 28.167 70,42% 9,80% 16,79% 4.673 -6,31% 

Penafiel 386 39,86% 28.706 231,29% 15,71% 22,16% 4.273 -14,33% 

Fonte: Anuários Estatísticos da região Norte (INE). 
 

Anexo 18 – Evolução da taxa de atividade no Tâmega e Sousa (2001-2011) 

Unidades Territoriais 
2001 2011 Variação 2001-2011 

HM H M HM H M HM H M 

Continente 48,41% 54,94% 42,32% 47,58% 51,53% 43,98% -1,72% -6,20% 3,91% 

Norte 51,11% 58,84% 43,90% 47,59% 52,33% 43,24% -6,89% -11,06% -1,50% 

Tâmega e Sousa 50,71% 61,57% 40,20% 47,03% 53,99% 40,42% -7,26% -12,31% 0,54% 

Amarante 45,83% 57,57% 34,61% 44,35% 52,75% 36,31% -3,24% -8,37% 4,90% 

Baião 37,96% 51,11% 25,67% 36,31% 49,16% 33,18% -4,35% -3,81% 29,24% 

Castelo de Paiva 47,39% 56,11% 38,88% 44,62% 52,40% 37,45% -5,84% -6,62% -3,67% 

Celorico de Basto 37,52% 47,27% 28,35% 40,93% 49,94% 30,40% 9,08% 5,64% 7,23% 

Cinfães 37,14% 49,24% 25,75% 51,31% 55,53% 47,36% 38,15% 12,77% 83,91% 

Felgueiras 58,73% 66,50% 51,31% 50,64% 55,72% 45,81% -13,78% -16,21% -10,72% 

Lousada 59,11% 68,77% 49,76% 44,28% 53,88% 35,15% -25,09% -21,65% -29,36% 

Marco de Canaveses 47,68% 61,99% 33,90% 51,61% 56,81% 46,43% 8,23% -8,36% 36,94% 

Paços de Ferreira 62,02% 72,17% 51,97% 49,82% 55,93% 43,96% -19,67% -22,50% -15,41% 

Paredes 57,79% 67,79% 47,81% 47,36% 54,17% 40,90% -18,05% -20,09% -14,45% 

Penafiel 49,30% 60,21% 38,65% 37,20% 48,31% 26,68% -24,55% -19,77% -30,96% 

Resende 30,79% 43,37% 18,83% 34,40% 44,65% 24,70% 11,74% 2,96% 31,19% 

Fonte: Censos 2001 e 2011. 



 

128 

 

Anexo 19 – Caracterização da população ativa e inativa (2011) 

Unidades T. Sexo Ativos Empregados Desempregados Inativos Estudantes Domésticos Reformados Incapacitados  

Continente 

HM 55,83% 86,81% 13,19% 44,17% 16,49% 10,34% 59,67% 3,44% 

H 61,20% 87,49% 12,51% 38,80% 19,67% 0,57% 64,18% 4,26% 

M 51,03% 86,08% 13,92% 48,97% 14,23% 17,25% 56,48% 2,86% 

Norte 

HM 56,06% 85,53% 14,47% 43,94% 17,54% 12,00% 55,84% 3,95% 

H 62,39% 87,02% 12,98% 37,61% 21,17% 0,62% 60,95% 5,15% 

M 50,38% 83,87% 16,13% 49,62% 15,08% 19,73% 52,36% 3,13% 

Tâmega e Sousa 

HM 56,92% 85,70% 14,30% 43,08% 18,67% 19,35% 46,35% 4,20% 

H 65,99% 87,95% 12,05% 34,01% 23,12% 0,57% 56,91% 6,18% 

M 48,46% 82,85% 17,15% 51,54% 15,93% 30,90% 39,86% 2,98% 

Castelo de 
Paiva 

HM 52,89% 82,87% 17,13% 47,11% 17,26% 18,19% 51,72% 3,33% 

H 63,13% 87,61% 12,39% 36,87% 21,46% 0,52% 62,99% 4,96% 

M 43,16% 76,29% 23,71% 56,84% 14,68% 29,09% 44,77% 2,32% 

Celorico de 
Basto 

HM 48,29% 83,75% 16,25% 51,71% 15,12% 17,55% 52,35% 4,17% 

H 58,53% 86,52% 13,48% 41,47% 17,87% 1,21% 59,48% 6,63% 

M 38,81% 79,88% 20,12% 61,19% 13,39% 27,80% 47,88% 2,62% 

Amarante 

HM 53,16% 86,00% 14,00% 46,84% 18,32% 20,48% 46,92% 3,63% 

H 63,02% 90,14% 9,86% 36,98% 22,66% 0,64% 59,16% 5,99% 

M 44,23% 80,67% 19,33% 55,77% 15,72% 32,37% 39,58% 2,21% 

Baião 

HM 46,85% 80,64% 19,36% 53,15% 14,59% 21,00% 49,59% 3,92% 

H 59,52% 87,35% 12,65% 40,48% 18,15% 0,24% 63,10% 6,48% 

M 35,48% 70,55% 29,45% 64,52% 12,58% 32,68% 41,99% 2,48% 

Felgueiras 

HM 61,95% 89,67% 10,33% 38,05% 21,42% 11,45% 50,75% 4,29% 

H 67,92% 90,20% 9,80% 32,08% 25,14% 0,60% 56,09% 5,15% 

M 56,49% 89,08% 10,92% 43,51% 18,92% 18,77% 47,15% 3,71% 

Lousada 

HM 62,21% 86,76% 13,24% 37,79% 21,36% 17,11% 45,61% 4,33% 

H 69,33% 88,04% 11,96% 30,67% 24,89% 0,46% 56,24% 6,19% 

M 55,61% 85,27% 14,73% 44,39% 19,10% 27,76% 38,80% 3,14% 

Marco de 
Canaveses 

HM 54,04% 83,69% 16,31% 45,96% 18,78% 24,35% 41,67% 4,42% 

H 66,51% 87,37% 12,63% 33,49% 24,80% 0,57% 54,90% 7,42% 

M 42,44% 78,34% 21,66% 57,56% 15,52% 37,20% 34,52% 2,79% 

Paços de 
Ferreira 

HM 63,18% 85,71% 14,29% 36,82% 20,76% 16,93% 44,62% 3,91% 

H 69,87% 86,02% 13,98% 30,13% 25,96% 0,57% 51,95% 4,85% 

M 56,59% 85,33% 14,67% 43,41% 17,21% 28,12% 39,61% 3,27% 

Paredes 

HM 61,19% 84,50% 15,50% 38,81% 19,55% 19,42% 43,80% 4,71% 

H 69,25% 86,56% 13,44% 30,75% 23,93% 0,49% 54,69% 6,67% 

M 53,58% 81,99% 18,01% 46,42% 16,81% 31,26% 36,99% 3,49% 

Penafiel 

HM 57,52% 87,62% 12,38% 42,48% 19,51% 21,73% 44,82% 4,36% 

H 66,50% 89,41% 10,59% 33,50% 24,16% 0,52% 57,85% 6,33% 

M 49,17% 85,37% 14,63% 50,83% 16,67% 34,72% 36,84% 3,16% 

Cinfães 

HM 43,65% 80,05% 19,95% 56,35% 12,72% 22,36% 48,33% 4,33% 

H 57,28% 84,12% 15,88% 42,72% 16,41% 0,73% 59,50% 7,02% 

M 31,01% 73,07% 26,93% 68,99% 10,60% 34,79% 41,92% 2,79% 

Resende 

HM 40,46% 86,88% 13,12% 59,54% 13,66% 21,09% 48,33% 3,98% 

H 53,32% 90,63% 9,37% 46,68% 19,04% 0,60% 56,74% 6,25% 

M 28,65% 80,46% 19,54% 71,35% 10,44% 33,40% 43,28% 2,62% 

Fonte: Censos 2011.
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Anexo 20 – Relação entre trabalhadores por conta de outrem e população empregada residente 

 Indicadores  
Tâmega e 
Sousa 

C. de 
Paiva 

C. de 
Basto 

Amarante Baião Felgueiras Lousada 
M. 
Canaveses 

P. 
Ferreira 

Paredes Penafiel Cinfães Resende 

Emprego 
residente  

209.500 6.150 6.890 21.590 6.577 26.716 20.817 19.806 24.920 36.565 29.991 6.082 3.396 

Trabalhadores 
por conta de 
outrem  

160.442 3.837 3.331 16.524 3.747 25.574 16.025 15.945 22.165 24.274 23.905 3.242 1.873 

Proporção 
TCO /emprego 
residente 

76,6% 62,39% 48,35% 76,54% 56,97% 95,73% 76,98% 80,51% 88,94% 66,39% 79,71% 53,30% 55,15% 

Proporção 
TCO 
residente/ 
emprego 
residentes  

83,12% 84,98% 81,61% 81,57% 83,69% 83,37% 84,57% 83,59% 82,42% 83,19% 84,97% 78,86% 73,76% 

Fonte: TCO – anuário estatístico (2011); População empregada residente – Censos 2011 

 

Anexo 21 – População empregada por categoria e sexo (2011) 

Unidades 
Territoriais 

Sexo Empregador 
Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador familiar 

não remunerado 
Trabalhador por 
conta de outrem 

Membro de uma 
cooperativa 

Outra 
situação 

Continente 

HM 10,61% 6,57% 0,54% 81,09% 0,05% 1,14% 

H 13,13% 7,32% 0,39% 78,13% 0,06% 0,97% 

M 7,85% 5,75% 0,71% 84,32% 0,04% 1,33% 

Norte 

HM 10,42% 6,63% 0,64% 81,24% 0,05% 1,02% 

H 12,93% 7,20% 0,47% 78,49% 0,05% 0,85% 

M 7,52% 5,97% 0,84% 84,41% 0,05% 1,21% 

Tâmega e 
Sousa 

HM 9,28% 6,19% 0,61% 83,12% 0,05% 0,75% 

H 11,23% 6,14% 0,35% 81,68% 0,05% 0,55% 

M 6,65% 6,24% 0,97% 85,07% 0,05% 1,02% 

Castelo 
de Paiva 

HM 8,42% 5,53% 0,46% 84,98% 0,05% 0,57% 

H 10,07% 5,76% 0,26% 83,50% 0,08% 0,32% 

M 5,79% 5,15% 0,76% 87,33% 0,00% 0,97% 

Celorico 
de Basto 

HM 8,59% 8,20% 1,03% 81,61% 0,04% 0,52% 

H 10,63% 8,37% 0,60% 80,06% 0,02% 0,31% 

M 5,50% 7,95% 1,68% 83,96% 0,07% 0,84% 

Amarante 

HM 9,84% 6,92% 0,76% 81,57% 0,05% 0,87% 

H 11,76% 6,86% 0,31% 80,47% 0,05% 0,55% 

M 7,07% 6,99% 1,41% 83,15% 0,05% 1,32% 

Baião 

HM 7,92% 6,80% 0,59% 83,69% 0,05% 0,96% 

H 8,74% 5,30% 0,19% 85,19% 0,00% 0,58% 

M 6,40% 9,58% 1,35% 80,89% 0,13% 1,65% 

Felgueiras 

HM 9,73% 5,63% 0,55% 83,37% 0,05% 0,67% 

H 12,21% 6,49% 0,45% 80,31% 0,06% 0,46% 

M 6,96% 4,67% 0,66% 86,78% 0,03% 0,90% 

Lousada 

HM 8,77% 5,51% 0,52% 84,57% 0,06% 0,57% 

H 10,88% 5,79% 0,37% 82,39% 0,04% 0,52% 

M 6,26% 5,17% 0,70% 87,17% 0,07% 0,63% 
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Anexo 21 – População empregada por categoria e sexo (2011) (cont.) 

Unidades 
Territoriais 

Sexo Empregador 
Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador familiar 

não remunerado 
Trabalhador por 
conta de outrem 

Membro de uma 
cooperativa 

Outra 
situação 

Marco de 
Canaveses 

HM 9,18% 5,61% 0,65% 83,59% 0,07% 0,90% 

H 10,06% 4,23% 0,27% 84,71% 0,09% 0,64% 

M 7,75% 7,87% 1,27% 81,77% 0,03% 1,31% 

Paços de 
Ferreira 

HM 10,20% 6,20% 0,33% 82,42% 0,06% 0,79% 

H 13,06% 7,07% 0,20% 79,09% 0,07% 0,52% 

M 6,69% 5,13% 0,50% 86,51% 0,04% 1,13% 

Paredes 

HM 9,38% 6,13% 0,49% 83,19% 0,05% 0,75% 

H 11,79% 6,05% 0,27% 81,24% 0,03% 0,61% 

M 6,27% 6,24% 0,77% 85,71% 0,07% 0,94% 

Penafiel 

HM 8,58% 5,30% 0,47% 84,97% 0,03% 0,64% 

H 10,26% 4,94% 0,26% 84,02% 0,04% 0,48% 

M 6,36% 5,78% 0,76% 86,22% 0,03% 0,86% 

Cinfães 

HM 9,44% 8,83% 1,83% 78,86% 0,02% 1,04% 

H 10,03% 6,64% 0,84% 81,62% 0,00% 0,87% 

M 8,26% 13,15% 3,76% 73,41% 0,05% 1,37% 

Resende 

HM 9,72% 12,84% 2,27% 73,76% 0,12% 1,30% 

H 11,32% 13,60% 1,52% 72,30% 0,09% 1,16% 

M 6,63% 11,37% 3,70% 76,57% 0,17% 1,55% 

Fonte: censos 2011. 
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Anexo 22 – Proporção da população empregada de acordo com as horas de trabalho  

Unidades Territoriais 
1 - 4 horas 5 - 14 horas 15 - 29 horas 30 - 34 horas 35 - 39 horas mais de 40 menos 35 mais 35 

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M 

Continente 0,9% 0,7% 1,2% 4,2% 3,7% 4,9% 4,0% 2,3% 5,8% 3,0% 2,2% 3,8% 17,7% 13,4% 22,4% 70,1% 77,7% 61,9% 12,1% 8,9% 15,7% 87,9% 91,1% 84,3% 

Norte 0,8% 0,6% 1,1% 4,1% 3,5% 4,7% 3,9% 2,2% 5,9% 2,7% 1,9% 3,6% 15,8% 12,0% 20,1% 72,7% 79,8% 64,6% 11,5% 8,2% 15,3% 88,5% 91,8% 84,7% 

Tâmega e sousa 0,8% 0,5% 1,2% 3,8% 3,2% 4,6% 3,3% 1,5% 5,8% 2,2% 1,5% 3,1% 12,6% 9,8% 16,4% 77,3% 83,5% 69,0% 10,1% 6,7% 14,7% 89,9% 93,3% 85,3% 

Castelo de Paiva 0,7% 0,5% 0,9% 3,1% 2,6% 3,8% 2,4% 1,1% 4,4% 1,8% 1,2% 2,7% 13,5% 10,1% 19,0% 78,6% 84,5% 69,1% 7,9% 5,4% 11,9% 92,1% 94,6% 88,1% 

Celorico de Basto 0,9% 0,8% 1,1% 3,1% 2,6% 3,8% 2,9% 1,5% 5,1% 2,5% 1,7% 3,6% 16,8% 13,2% 22,2% 73,8% 80,1% 64,2% 9,5% 6,7% 13,7% 90,5% 93,3% 86,3% 

Amarante 0,7% 0,4% 1,2% 3,7% 2,8% 5,1% 4,7% 1,7% 9,1% 2,8% 1,8% 4,3% 14,5% 10,9% 19,8% 73,5% 82,5% 60,6% 11,9% 6,6% 19,6% 88,1% 93,4% 80,4% 

Baião 0,8% 0,4% 1,7% 4,5% 3,6% 6,1% 3,5% 1,4% 7,5% 1,9% 0,8% 4,1% 15,5% 11,2% 23,4% 73,8% 82,6% 57,2% 10,8% 6,2% 19,3% 89,2% 93,8% 80,7% 

Felgueiras 1,2% 1,1% 1,3% 3,0% 2,8% 3,2% 2,3% 1,3% 3,5% 1,4% 1,1% 1,8% 9,2% 7,3% 11,4% 82,8% 86,4% 78,8% 7,9% 6,3% 9,8% 92,1% 93,7% 90,2% 

Lousada 0,6% 0,4% 0,8% 3,5% 3,0% 4,0% 2,7% 1,2% 4,5% 1,5% 1,2% 2,0% 10,9% 8,6% 13,6% 80,8% 85,6% 75,1% 8,3% 5,8% 11,3% 91,7% 94,2% 88,7% 

Marco de Canaveses 0,9% 0,4% 1,7% 4,5% 3,7% 5,8% 3,8% 1,2% 7,9% 2,5% 1,4% 4,1% 13,4% 10,3% 18,5% 75,0% 83,0% 62,0% 11,6% 6,8% 19,5% 88,4% 93,2% 80,5% 

Paços de Ferreira 0,6% 0,5% 0,8% 3,8% 3,4% 4,3% 3,2% 1,9% 4,8% 2,0% 1,7% 2,5% 10,7% 8,8% 12,9% 79,7% 83,6% 74,8% 9,7% 7,5% 12,3% 90,3% 92,5% 87,7% 

Paredes 0,7% 0,4% 1,2% 4,3% 3,6% 5,3% 3,5% 1,3% 6,2% 2,3% 1,5% 3,4% 13,1% 9,8% 17,3% 76,1% 83,4% 66,7% 10,8% 6,8% 16,0% 89,2% 93,2% 84,0% 

Penafiel 0,7% 0,4% 1,1% 3,7% 3,1% 4,6% 3,2% 1,3% 5,7% 2,2% 1,5% 3,2% 13,1% 10,5% 16,4% 77,2% 83,3% 69,1% 9,8% 6,2% 14,5% 90,2% 93,8% 85,5% 

Cinfães 1,4% 0,7% 2,7% 4,3% 3,6% 5,8% 3,9% 2,1% 7,6% 2,9% 2,0% 4,6% 15,9% 11,5% 24,7% 71,5% 80,1% 54,5% 12,6% 8,4% 20,8% 87,4% 91,6% 79,2% 

Resende 1,0% 0,6% 1,7% 4,4% 4,6% 4,2% 5,2% 3,2% 9,1% 4,1% 3,7% 4,9% 17,7% 13,6% 25,6% 67,6% 74,4% 54,4% 14,8% 12,1% 20,0% 85,2% 87,9% 80,0% 

Fonte: Censos 2011.



 

132 

 

Anexo 23 – População empregada por sexo (2011) 

Unidades territoriais Homens Mulheres 

Continente 52,12% 47,88% 

Norte 52,64% 47,36% 

Tâmega e Sousa 57,39% 42,61% 

Amarante 59,00% 41,00% 

Baião 65,08% 34,92% 

C. de Paiva 61,50% 38,50% 

C. de Basto 60,19% 39,81% 

Cinfães 66,36% 33,64% 

Felgueiras 52,69% 47,31% 

Lousada 54,38% 45,62% 

M. Canaveses 61,89% 38,11% 

P. Ferreira 55,07% 44,93% 

Paredes 56,31% 77,59% 

Penafiel 56,83% 43,17% 

Resende 65,81% 34,19% 

Fonte: Censos 2011. 

 

Anexo 24 – Distribuição dos TCO do sexo feminino e masculino, em proporção (2009)      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEP/MTSS. 
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Anexo 25 – Evolução dos TCO por sexo e sector de atividade em Amarante 

Subsectores 
Homens Mulheres Total 

2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 2007 2009 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 133 102 30,4% 51,1% -23,3% 248 234 69,6% 520,0% -5,6% 381 336 

Indústrias extrativas e transformadoras 2.147 2.189 66,1% -4,1% 2,0% 1.251 1.125 33,9% -14,1% -10,1% 3.398 3314 

Indústrias extrativas 21 27 87,1% -25,0% 28,6% 3 4 12,9% 0,0% 33,3% 24 31 

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 178 200 52,9% -53,8% 12,4% 157 178 47,1% -26,3% 13,4% 335 378 

Fabricação de têxteis, vestuário, do couro e produtos do couro 88 97 12,4% -26,7% 10,2% 800 685 87,6% -18,7% -14,4% 888 782 

Indústria da madeira, cortiça e papel 244 240 92,0% -61,9% -1,6% 23 21 8,0% -79,5% -8,7% 267 261 

Fabricação de produtos químico, de fibras sintéticas ou artificiais e de 
borracha e matérias plásticas 

13 11 64,7% -27,8% -15,4% 9 6 35,3% -25,0% -33,3% 22 17 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  138 120 87,6% 15,0% -13,0% 15 17 12,4% -16,7% 13,3% 153 137 

Indústria metalúrgica de base e fabricação de produtos metálicos  631 622 89,4% 8,0% -1,4% 77 74 10,6% 24,2% -3,9% 708 696 

Fabricação de equipamento informático e elétrico e de máquinas  213 210 91,7% -14,5% -1,4% 27 19 8,3% -10,0% -29,6% 240 229 

Fabricação de mobiliário e de colchões e outras indústrias 
Transformadoras 

621 662 84,5% 560,6% 6,6% 140 121 15,5% 508,7% -13,6% 761 783 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; gestão de resíduos 
e despoluição; Construção 

5.001 4.961 94,1% 25,2% -0,8% 313 312 5,9% 26,7% -0,3% 5.314 5.273 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

1.319 1.292 59,5% 18,1% -2,0% 838 879 40,5% 13,2% 4,9% 2.157 2.171 

Transportes e armazenagem; Alojamento e restauração 445 396 47,3% 32,4% -11,0% 452 441 52,7% 31,4% -2,4% 897 837 

Atividades (i) de inf. e comunicação; (ii) financeiras; (iii) imobiliárias; 
(iv) de consultoria e científica e (v) de serviços de apoio 

412 355 48,8% -35,5% -13,8% 369 373 51,2% 43,0% 1,1% 781 728 

Administração pública, defesa, educação, saúde a ação social 225 284 26,6% 54,1% 26,2% 688 784 73,4% 78,2% 14,0% 913 1.068 

Outras atividades de apoio social, recreativas, desportivas e culturais; 
atividades das famílias com empregados domésticos 

196 202 23,8% 221,3% 3,1% 602 645 76,2% 158,4% 7,1% 798 847 

TOTAL 9.878 9.781 67,1% 14,6% -1,0% 4.761 4.793 32,9% 28,5% 0,7% 14.639 14.574 

Fonte: GEP - MTSS. 
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Anexo 26 - Remunerações de TCO por sexo e sector de atividade em Amarante e no Tâmega - 2009 

Subsectores 
Amarante Tâmega 

H M TOTAL H M TOTAL 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 496,14 467,39 491,73 523,23 532,72 518,58 

Indústrias extrativas e transformadoras 658,55 600,02 625,04 750,88 619,50 705,83 

Indústrias extrativas 603,65 879,48 647,20 1063,01 767,09 1066,28 

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 626,20 492,47 567,86 885,28 627,39 779,95 

Fabricação de têxteis, vestuário, do couro e produtos do couro 752,32 491,12 517,09 658,04 492,57 532,37 

Indústria da madeira, cortiça e papel 707,07 647,32 698,72 632,98 549,12 606,37 

Fabricação de produtos químico, de fibras sintéticas ou artificiais e de borracha e matérias 
plásticas 

502,19 450,00 476,10 835,83 735,47 739,90 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  609,93 556,25 603,22 613,95 587,37 611,43 

Indústria metalúrgica de base e fabricação de produtos metálicos  692,48 705,96 696,06 682,32 715,06 691,67 

Fabricação de equipamento informático e elétrico e de máquinas  758,53 590,83 748,48 734,08 539,21 677,40 

Fabricação de mobiliário e de colchões e outras indústrias Transformadoras 674,59 586,71 670,62 652,46 562,18 647,10 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; gestão de resíduos e despoluição; Construção 814,33 644,80 810,31 785,50 737,88 770,84 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos 669,91 603,91 646,80 633,93 601,24 621,18 

Transportes e armazenagem; Alojamento e restauração 767,19 782,88 759,96 690,97 669,89 676,34 

Atividades (i) de inf. e comunicação; (ii) financeiras; (iii) imobiliárias; (iv) de consultoria e 
científica e (v) de serviços de apoio 

833,97 635,40 789,19 805,01 738,27 767,30 

Administração pública, defesa, educação, saúde a ação social 947,90 772,92 812,12 978,25 804,26 847,94 

Outras atividades de apoio social, recreativas, desportivas e culturais; atividades das famílias com 
empregados domésticos 

871,77 752,93 830,67 704,90 637,90 666,10 

TOTAL 693,08 658,16 681,46 649,37 589,40 624,85 

Fonte: GEP - MTSS. 
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Anexo 27 – População empregada por grupo etário (2011) 

Unidades territoriais Total < 25 anos 25-34 35-44 45-54 mais de 55 

Continente 4.150.252 7,09% 25,62% 28,97% 24,43% 13,91% 

Norte 1.501.883 8,17% 26,00% 29,28% 24,50% 12,05% 

Tâmega e Sousa 209.500 11,35% 26,94% 29,59% 22,67% 9,44% 

Castelo de Paiva 6.150 10,93% 25,35% 32,05% 22,85% 8,83% 

Celorico de Basto 6.890 11,60% 28,24% 27,00% 23,21% 9,96% 

Amarante 21.590 9,61% 25,69% 28,54% 24,40% 11,77% 

Baião 6.577 12,13% 25,85% 29,19% 23,54% 9,29% 

Felgueiras 26.716 12,86% 26,24% 29,36% 22,89% 8,65% 

Lousada 20.817 12,49% 28,05% 29,95% 21,88% 7,63% 

Marco de Canaveses 19.806 11,14% 26,79% 30,02% 22,70% 9,35% 

Paços de Ferreira 24.920 11,99% 27,36% 29,93% 21,77% 8,94% 

Paredes 36.565 10,58% 28,33% 30,44% 21,60% 9,06% 

Penafiel 29.991 11,23% 26,93% 29,21% 23,12% 9,50% 

Cinfães 6.082 10,72% 24,28% 28,53% 23,28% 13,19% 

Resende 3.396 9,13% 23,82% 28,74% 24,79% 13,52% 

Fonte: Censos 2011. 
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Anexo 28 – Evolução dos TCO por grupo etário e sector de atividade em Amarante 

Subsectores 
<24 anos 25-34 anos 35-44 anos 

2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 10 8 2,4% -9,1% -20,0% 48 37 11,0% 60,0% -22,9% 125 87 26,0% 135,8% -30,4% 

Indústrias extrativas e transformadoras 475 404 12,2% -31,1% -14,9% 1.019 921 27,9% -15,9% -9,6% 950 944 28,6% 8,0% -0,6% 

Indústrias extrativas 0 0 0,0% -100,0% --- 9 6 19,4% -10,0% -33,3% 9 13 41,9% 12,5% 44,4% 

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 32 35 9,3% -42,9% 9,4% 75 86 22,8% -45,7% 14,7% 98 109 28,8% -29,5% 11,2% 

Fabricação de têxteis, vestuário, do couro e produtos 
do couro 

132 90 11,6% -52,2% -31,8% 334 260 33,4% -30,1% -22,2% 281 279 35,8% 8,1% -0,7% 

Indústria da madeira, cortiça e papel 26 18 6,9% -76,1% -30,8% 59 61 23,4% -69,1% 3,4% 75 65 24,9% -57,4% -13,3% 

Fabricação de produtos químico, de fibras sintéticas 
ou artificiais e de borracha e matérias plásticas 

2 1 5,9% -33,3% -50,0% 6 2 11,8% -25,0% -66,7% 6 8 47,1% -50,0% 33,3% 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  13 13 9,5% -13,3% 0,0% 42 34 24,8% -8,7% -19,0% 43 40 29,2% 26,5% -7,0% 

Indústria metalúrgica de base e fabricação de 
produtos metálicos  

136 119 17,1% -1,4% -12,5% 203 187 26,9% -9,8% -7,9% 190 185 26,6% 22,6% -2,6% 

Fabricação de equipamento informático e elétrico e 
de máquinas  

47 33 14,6% -27,7% -29,8% 51 60 26,5% -39,3% 17,6% 54 48 21,2% -6,9% -11,1% 

Fabricação de mobiliário e de colchões e outras 
indústrias Transformadoras 

87 95 12,2% 278,3% 9,2% 240 225 28,8% 700,0% -6,3% 194 197 25,2% 410,5% 1,5% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 
gestão de resíduos e despoluição; Construção 

774 664 12,6% 0,4% -14,2% 1.519 1.422 27,0% 13,2% -6,4% 1.525 1.532 29,1% 22,6% 0,5% 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

301 265 12,3% -10,4% -12,0% 752 709 32,8% 13,4% -5,7% 574 599 27,7% 18,8% 4,4% 

Transportes e armazenagem; Alojamento e 
restauração 

128 111 13,3% 15,3% -13,3% 257 205 24,6% 23,6% -20,2% 235 230 27,5% 32,0% -2,1% 

Atividades (i) de inf. e comunicação; (ii) financeiras; 
(iii) imobiliárias; (iv) de consultoria e científica e (v) 
de serviços de apoio 

43 39 5,4% -51,7% -9,3% 296 246 34,1% -18,7% -16,9% 236 231 32,0% 3,5% -2,1% 

Administração pública, defesa, educação, saúde a 
ação social 

71 70 6,6% 153,6% -1,4% 385 443 42,1% 96,4% 15,1% 237 284 27,0% 34,7% 19,8% 

Outras atividades de apoio social, recreativas, 
desportivas e culturais; atividades das famílias com 
empregados domésticos 

50 46 5,5% 19,0% -8,0% 265 266 31,6% 184,9% 0,4% 234 241 28,7% 125,0% 3,0% 

TOTAL 1.852 1.607 11,1% -10,8% -13,2% 4.541 4.249 29,3% 10,6% -6,4% 4.116 4.148 28,6% 23,0% 0,8% 

Fonte: GEP - MTSS. 
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Anexo 28 – Evolução dos TCO por grupo etário e sector de atividade em Amarante (Cont.) 

Subsectores 
45-55 anos +55 anos 

2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 2007 2009 Peso Δ 03/07 Δ 07/09 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 130 136 40,6% 441,7% 4,6% 65 67 20,0% 622,2% 3,1% 

Indústrias extrativas e transformadoras 638 682 20,6% 4,1% 6,9% 310 355 10,7% 3,7% 14,5% 

Indústrias extrativas 1 8 25,8% -80,0% 700,0% 5 4 12,9% 25,0% -20,0% 

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 83 97 25,7% -46,1% 16,9% 46 51 13,5% -57,4% 10,9% 

Fabricação de têxteis, vestuário, do couro e produtos do couro 113 121 15,5% 68,7% 7,1% 28 29 3,7% 27,3% 3,6% 

Indústria da madeira, cortiça e papel 64 71 27,2% -63,8% 10,9% 42 46 17,6% -58,0% 9,5% 

Fabricação de produtos químico, de fibras sintéticas ou artificiais e de 
borracha e matérias plásticas 

6 5 29,4% 50,0% -16,7% 2 1 5,9% -33,3% -50,0% 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  40 33 24,1% 21,2% -17,5% 15 17 12,4% 50,0% 13,3% 

Indústria metalúrgica de base e fabricação de produtos metálicos  132 146 21,0% 36,1% 10,6% 47 59 8,5% 56,7% 25,5% 

Fabricação de equipamento informático e elétrico e de máquinas  49 45 19,9% -14,0% -8,2% 36 40 17,7% 140,0% 11,1% 

Fabricação de mobiliário e de colchões e outras indústrias 
Transformadoras 

150 156 20,0% 689,5% 4,0% 89 108 13,8% 1171,4% 21,3% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; gestão de resíduos 
e despoluição; Construção 

1.102 1.213 23,0% 61,8% 10,1% 390 435 8,3% 96,0% 11,5% 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

363 413 19,1% 36,0% 13,8% 160 177 8,2% 49,5% 10,6% 

Transportes e armazenagem; Alojamento e restauração 197 199 23,8% 53,9% 1,0% 78 90 10,8% 56,0% 15,4% 

Atividades (i) de inf. e comunicação; (ii) financeiras; (iii) imobiliárias; 
(iv) de consultoria e científica e (v) de serviços de apoio 

144 136 18,8% -15,8% -5,6% 60 70 9,7% 42,9% 16,7% 

Administração pública, defesa, educação, saúde a ação social 174 195 18,5% 83,2% 12,1% 46 61 5,8% 24,3% 32,6% 

Outras atividades de apoio social, recreativas, desportivas e culturais; 
atividades das famílias com empregados domésticos 

179 215 25,6% 359,0% 20,1% 66 73 8,7% 312,5% 10,6% 

TOTAL 2.927 3.189 22,0% 45,0% 9,0% 1.175 1.328 9,1% 54,8% 13,0% 

Fonte: GEP - MTSS. 
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Anexo 29 – Evolução das habilitações da população empregada, por sexo em Portugal e na Europa 

Unidades territoriais 
Ensino básico Secundário Superior Variações 2007/2011 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Básico Secundário Superior 

UE_27 22,63% 19,37% 49,94% 47,60% 27,42% 33,02% -15,08% -1,63% 13,95% 

UE_25 22,84% 19,22% 49,13% 47,19% 28,04% 33,59% -15,26% -1,26% 13,94% 

Portugal 65,81% 54,57% 19,33% 21,60% 14,86% 23,83% -19,38% 25,02% 24,08% 

Fonte: Eurostat. 

 

Anexo 30 – Níveis de escolaridade da população empregada, por sexo (2011) 

Unidades territoriais Sexo Nenhum nível de escolaridade Ensino básico 
Ensino 

secundário 
Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Continente 

HM 1,12% 46,81% 24,66% 1,38% 26,03% 

H 1,18% 51,85% 24,29% 1,46% 21,23% 

M 1,06% 41,32% 25,06% 1,29% 31,25% 

Norte 

HM 0,96% 54,10% 21,55% 1,18% 22,22% 

H 1,05% 59,44% 20,79% 1,20% 17,52% 

M 0,85% 47,94% 22,42% 1,16% 27,63% 

Tâmega e Sousa 

HM 1,15% 68,75% 17,63% 0,86% 11,61% 

H 1,31% 74,15% 15,78% 0,85% 7,92% 

M 0,93% 61,48% 20,14% 0,88% 16,57% 

Castelo de Paiva 

HM 0,62% 69,61% 18,15% 1,02% 10,60% 

H 0,71% 76,18% 15,18% 0,85% 7,09% 

M 0,46% 59,12% 22,89% 1,31% 16,22% 

Celorico de Basto 

HM 0,67% 67,29% 19,16% 0,87% 12,02% 

H 0,70% 74,73% 16,28% 0,82% 7,48% 

M 0,62% 56,03% 23,51% 0,95% 18,88% 

Amarante 

HM 1,10% 62,97% 18,80% 1,03% 16,10% 

H 1,25% 69,64% 17,36% 0,97% 10,79% 

M 0,89% 53,37% 20,87% 1,11% 23,76% 

Baião 

HM 1,29% 70,47% 17,85% 0,78% 9,61% 

H 1,47% 77,85% 14,88% 0,51% 5,28% 

M 0,96% 56,73% 23,38% 1,26% 17,68% 

Felgueiras 

HM 1,05% 71,33% 17,10% 0,77% 9,75% 

H 1,19% 75,01% 15,98% 0,90% 6,93% 

M 0,89% 67,23% 18,35% 0,63% 12,90% 

Lousada 

HM 1,24% 72,31% 16,19% 0,70% 9,55% 

H 1,47% 75,66% 15,45% 0,72% 6,70% 

M 0,98% 68,30% 17,08% 0,68% 12,95% 

Marco de Canaveses 

HM 1,04% 68,82% 17,65% 1,14% 11,36% 

H 1,14% 75,93% 14,90% 0,90% 7,13% 

M 0,86% 57,26% 22,13% 1,52% 18,23% 

Paços de Ferreira 

HM 1,30% 72,12% 15,53% 0,68% 10,37% 

H 1,42% 75,88% 14,46% 0,70% 7,53% 

M 1,15% 67,51% 16,84% 0,66% 13,83% 
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Anexo 30 – Níveis de escolaridade da população empregada, por sexo (2011) (cont.) 

Unidades territoriais Sexo Nenhum nível de escolaridade Ensino básico 
Ensino 

secundário 
Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Paredes 

HM 1,13% 67,11% 18,23% 0,95% 12,58% 

H 1,32% 72,79% 16,15% 1,02% 8,72% 

M 0,90% 59,78% 20,90% 0,88% 17,55% 

Penafiel 

HM 1,06% 67,16% 18,76% 0,79% 12,22% 

H 1,17% 72,43% 16,84% 0,82% 8,75% 

M 0,93% 60,23% 21,29% 0,76% 16,79% 

Cinfães 

HM 1,78% 70,17% 17,49% 0,90% 9,65% 

H 2,03% 77,90% 13,73% 0,87% 5,48% 

M 1,27% 54,94% 24,93% 0,98% 17,89% 

Resende 

HM 2,53% 65,61% 18,11% 0,53% 13,22% 

H 3,22% 73,78% 13,87% 0,45% 8,68% 

M 1,21% 49,87% 26,27% 0,69% 21,96% 

Fonte: Censos 2011.
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Anexo 31 – Evolução das qualificações por sector económico em Amarante 

Sectores de atividade 
Aprendizes e não qualificados  Qualificados e semiqualificados  Encarregados e altam. qualificados  Quadros médios e superiores 

2007 2009 peso  Δ 07/09 Δ 03/07 2007 2009 peso  Δ 07/09 Δ 03/07 2007 2009 peso  Δ 07/09 Δ 03/07 2007 2009 peso  Δ 07/09 Δ 03/07 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 229 158 49,2% -31% 387,2% 101 135 42,1% 33,7% 106,1% 20 15 4,7% -25% 53,8% 22 13 4% -40,9% 57,1% 

Indústrias extrativas e transformadoras 525 570 18,2% 8,6% -28,6% 2.146 2.065 65,8% -3,8% -12% 156 146 4,7% -6,4% -13,8% 449 358 11,4% -20,3% 42,1% 

Indústrias extrativas 1 2 6,7% 100% -80% 13 20 66,7% 53,8% -13,3% 5 3 10,0% -40% 66,7% 5 5 16,7% 0% -37,5% 

Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 46 46 12,8% 0% -36,1% 221 270 75,4% 22,2% -46,5% 17 16 4,5% -5,9% -69,1% 26 26 7,3% 0% -44,7% 

Fabricação de têxteis, vestuário, do couro e produtos do 
couro 

90 92 12,4% 2,2% -55,7% 660 564 76,2% -14,5% -17,4% 42 31 4,2% -26,2% 27,3% 56 53 7,2% -5,4% -12,5% 

Indústria da madeira, cortiça e papel 58 46 17,7% -20,7% -68% 148 145 55,8% -2% -68,6% 24 25 9,6% 4,2% -25,0% 34 44 16,9% 29,4% -50,7% 

Fabricação de produtos químico, de fibras sintéticas ou 
artificiais e de borracha e matérias plásticas 

0 0 0% --- --- 15 0 0% -100% -40% 1 0 0% -100% --- 3 2 100% -33,3% 0% 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  16 16 12,4% 0% -54,3% 97 78 60,5% -19,6% 42,6% 9 14 10,9% 55,6% -10,0% 21 21 16,3% 0% -12,5% 

Indústria metalúrgica de base e fabricação de produtos 
metálicos  

154 102 15,3% -33,8% 7,7% 438 474 71,3% 8,2% 8,1% 32 26 3,9% -18,8% -5,9% 70 63 9,5% -10% 11,1% 

Fabricação de equipamento informático e elétrico e de 
máquinas  

55 33 18,2% -40% -16,7% 148 116 64,1% -21,6% -17,8% 13 13 7,2% 0% -7,1% 20 19 10,5% -5% 5,3% 

Fabricação de mobiliário e de colchões e outras indústrias 
Transformadoras 

105 233 30,1% 121,9% 250% 406 398 51,4% -2% 534,4% 13 18 2,3% 38,5% --- 214 125 16,1% -41,6% 1026,3% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; gestão 
de resíduos e despoluição; Construção 

938 838 16,2% -10,7% 25,1% 3.255 3.260 63,1% 0,2% 21% 442 478 9,2% 8,1% 64,3% 568 593 11,5% 4,4% 9,4% 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

245 239 11,6% -2,4% -6,1% 1.264 1.271 61,4% 0,6% 14,6% 120 138 6,7% 15% 5,3% 431 421 20,3% -2,3% 20,7% 

Transportes e armazenagem; Alojamento e restauração 129 120 15,0% -7% 37,2% 555 501 62,8% -9,7% 25,3% 39 30 3,8% -23,1% 39,3% 130 147 18,4% 13,1% 14% 

Atividades (i) de inf. e comunicação; (ii) financeiras; (iii) 
imobiliárias; (iv) de consultoria e científica e (v) de serviços 
de apoio 

130 95 14,1% -26,9% -65,4% 291 269 39,9% -7,6% 6,6% 83 91 13,5% 9,6% -16,2% 237 220 32,6% -7,2% 70,5% 

Administração pública, defesa, educação, saúde a ação 
social 

84 30 3,1% -64,3% 31,3% 382 411 43,1% 7,6% 122,1% 56 133 14% 137,5% 14,3% 316 379 39,8% 19,9% 32,2% 

Outras atividades de apoio social, recreativas, desportivas e 
culturais; atividades das famílias com empregados 
domésticos 

174 182 21,9% 4,6% 248% 289 303 36,5% 4,8% 60,6% 78 89 10,7% 14,1% 225,0% 233 256 30,8% 9,9% 482,5% 

TOTAL 2.454 2.232 16% -9,0% 3,2% 8.283 8.215 58,9% -0,8% 12,7% 994 1.120 8,0% 12,7% 27,9% 2.386 2.387 17% 0% 37,3% 

Fonte: GEP - MTSS. 
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Anexo 32 – Taxas de desemprego¥ por sexo e idade (2012) 

Unidades Territoriais Total Homens Mulheres < 25 anos 25-34 anos 35-54 anos  + de 55 anos 

Continente 14,13% 13,43% 14,88% 20,24% 12,78% 12,82% 18,04% 

Norte 16,83% 15,31% 18,53% 23,04% 14,05% 15,06% 25,83% 

Tâmega e Sousa 18,10% 15,92% 20,88% 20,66% 13,85% 16,84% 33,26% 

Amarante 20,07% 15,09% 26,49% 25,90% 15,99% 18,07% 32,88% 

Baião 25,29% 17,63% 36,82% 29,61% 19,56% 23,46% 45,65% 

Castelo de Paiva 21,67% 15,36% 30,44% 20,14% 17,37% 20,89% 40,39% 

Celorico de Basto 20,51% 16,84% 25,63% 24,71% 15,92% 19,75% 31,66% 

Cinfães 26,19% 21,22% 34,71% 26,56% 21,81% 25,01% 39,05% 

Felgueiras 10,77% 9,91% 11,72% 14,57% 8,11% 8,34% 26,30% 

Lousada 15,30% 14,78% 15,90% 15,07% 11,30% 14,20% 35,86% 

Marco de Canaveses 21,15% 16,64% 27,70% 26,88% 16,79% 19,57% 34,58% 

Paços de Ferreira 17,65% 18,35% 16,80% 16,75% 12,03% 17,24% 36,75% 

Paredes 18,67% 17,28% 20,37% 20,90% 13,68% 18,24% 33,01% 

Penafiel 16,70% 15,75% 17,89% 19,36% 13,56% 15,24% 29,85% 

Resende 26,94% 18,41% 41,51% 41,63% 23,89% 25,65% 25,96% 

¥ O cálculo da taxa de desemprego teve em consideração, no numerador, a população inscrita nos Centros de 
Emprego, em dezembro de 2012 e, no denominador, a população ativa determinada pelo recenseamento geral da 
população em março de 2011. 

Fonte: População desempregada (IEFP – dados de dezembro de 2012) e Censos de 2011 (dados de março de 2011). 

 

Anexo 33 – Evolução da população desempregada inscritas nos Centros de Emprego (2004-2012) 

Unidades Territoriais 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  07/12 

Continente 457864 468115 440125 377436 402545 504775 519888 576383 675466 78,96% 

Norte 205115 216027 203860 173571 183893 228494 234169 254514 295598 70,30% 

Tâmega e Sousa 26320 28880 26583 24129 25819 33142 33555 36910 44254 83,41% 

Amarante 3252 3766 3843 3507 3502 3806 4155 4513 5039 43,68% 

Baião 1334 1507 1561 1439 1463 1769 1803 1843 2063 43,36% 

Castelo de Paiva 1450 1365 1222 1095 1115 1436 1494 1526 1608 46,85% 

Celorico de Basto 1321 1224 1116 1081 1114 1346 1356 1398 1687 56,06% 

Cinfães 987 1177 1124 1033 1075 1270 1507 1800 1990 92,64% 

Felgueiras 4110 4842 4515 4014 3549 3610 3159 3017 3210 -20,03% 

Lousada 1965 2176 1637 1406 1743 2865 2595 2856 3672 161,17% 

Marco de Canaveses 2353 2885 2727 2491 2886 3565 3819 4167 5004 100,88% 

Paços de Ferreira 2173 2464 2209 1935 2197 3500 3298 3934 5133 165,27% 

Paredes 3937 4026 3472 3139 3739 5653 5686 6416 8079 157,37% 

Penafiel 2985 2843 2546 2315 2685 3745 3844 4611 5716 146,91% 

Resende 453 605 611 674 715 577 839 829 1053 56,23% 

Fonte: IEFP. 
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Anexo 34 – Evolução do número de novos inscritos nos Centros de Emprego (2011-2012) 

Unidades Territoriais 
Total novos inscritos 

 11/12 
Variações homólogas mensais 

2011 2012 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Continente 674954 732127 8,5% 19,7% 19,9% 18,9% 15,2% 12,6% 16,2% 12,6% 12,2% -7,1% 9,2% 2,1% -15,4% 

Norte 241135 261696 8,5% 19,5% 19,5% 21,0% 13,9% 15,3% 14,9% 4,1% 15,5% -4,9% 11,7% 3,1% -16,8% 

Tâmega e Sousa 32532 38134 17,2% 26,4% 32,8% 24,8% 20,1% 29,1% 22,0% 19,9% 17,6% 6,9% 22,4% 8,3% -11,9% 

Amarante 4093 4494 9,8% 7,9% 17,2% 26,2% 16,1% 9,4% 8,5% 29,2% 9,1% -6,7% 25,0% -10,1% -1,8% 

Baião 1494 1620 8,4% 4,1% 19,3% -24,6% 14,3% 2,3% 5,3% 19,6% 70,3% -0,8% 6,1% 16,0% 0,9% 

Castelo de Paiva 1071 1126 5,1% 6,6% 4,8% 175,0% 64,9% 102,8% -2,8% -26,3% 13,5% 25,5% -32,6% -29,4% -42,6% 

Celorico de Basto 1360 1401 3,0% 30,4% -28,3% -33,7% -35,1% 12,2% 46,2% 30,6% 20,6% -3,9% -14,0% 32,1% 13,6% 

Cinfães 1509 1645 9,0% 37,4% 15,2% 38,5% 20,0% -3,1% 14,3% 26,1% -8,3% 28,2% -2,0% -14,0% -21,7% 

Felgueiras 3371 3646 8,2% 15,3% 3,2% 13,0% 33,9% 4,6% 6,4% 9,4% 29,0% -11,4% 40,8% 3,6% -28,0% 

Lousada 2711 3293 21,5% 23,7% 68,3% 40,9% 9,8% 22,3% 42,5% 6,1% -3,1% 13,9% 32,8% 10,3% 8,0% 

Marco de Canaveses 4118 5063 22,9% 47,9% 51,3% 17,5% 25,6% 29,4% 63,5% 28,8% 45,8% 17,3% 14,0% -15,7% -9,6% 

Paços de Ferreira 3057 3891 27,3% 52,3% 62,1% 53,8% 0,5% 57,6% -5,7% 16,5% 36,9% 14,6% 80,2% 32,8% -32,1% 

Paredes 5049 6254 23,9% 36,9% 57,7% 28,1% 18,6% 42,0% 36,4% 23,5% 10,8% 15,5% 23,0% 13,6% -2,2% 

Penafiel 4007 5026 25,4% 29,5% 45,2% 53,7% 47,5% 46,1% 18,6% 31,1% -1,1% 3,7% 25,6% 55,1% -14,9% 

Resende 692 675 -2,5% -28,4% 0,0% -31,0% 54,5% 38,5% -20,4% 13,2% 5,3% 5,1% 3,8% -13,3% 7,5% 

Fonte: IEFP. 

 

Anexo 35 – Evolução da população desempregada por sexo, tempo de inscrição e situação face à 
procura de emprego em Amarante (dados de dezembro) 

Dimensões de caracterização 2007 2008 2009 2010 2011 Dez-12 
% s/ total  

2012 

var. 
2007-
2012 

Sexo 
Homens  944 1068 1218 1307 1645 2132 42,3% 125,8% 

Mulheres 2563 2434 2588 2848 2868 2907 57,7% 13,4% 

Tempo de 
inscrição 

<1 ano 1788 1957 2136 2111 2400 2565 50,9% 43,5% 

>1 ano 1719 1545 1670 2044 2113 2474 49,1% 43,9% 

Sit. face à 
procura de 
emprego 

1º emprego 654 538 548 625 663 697 13,8% 6,6% 

Novo emprego 2853 2964 3258 3530 3850 4342 86,2% 52,2% 

Fonte: IEFP. 
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Anexo 36 – Motivo de inscrição das pessoas desempregadas (2012 – valores acumulados) 

Motivos de 
inscrição 

Continente Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Amarante Baião 

Castelo 
de Paiva 

Celorico 
de Basto 

Cinfães Felgueiras Lousada 
M. de 

Canaveses 
Paços de 
Ferreira 

Paredes Penafiel Resende 

Ex-Inativos 13,55% 15,66% 16,49% 16,10% 22,99% 20,86% 25,57% 16,41% 20,33% 13,53% 17,01% 12,47% 13,33% 15,83% 25,63% 

Despedido 17,92% 20,73% 26,31% 22,84% 20,21% 21,84% 18,29% 16,05% 27,41% 32,63% 23,06% 34,52% 29,04% 27,85% 16,74% 

Despediu-se 4,33% 4,51% 5,12% 3,01% 1,98% 5,73% 2,71% 2,43% 6,94% 7,98% 2,23% 9,69% 5,62% 5,44% 1,93% 

Despedim. mút. 
Acordo 

4,31% 4,62% 4,81% 2,40% 1,98% 3,76% 0,64% 3,22% 2,98% 6,96% 1,94% 9,33% 7,42% 6,22% 1,48% 

Fim trab. Não 
permanente 

39,54% 31,67% 30,25% 27,83% 29,23% 31,78% 28,50% 47,23% 23,42% 26,66% 34,03% 24,27% 32,63% 32,39% 30,07% 

Trabalh. conta 
própria 

1,78% 1,76% 1,38% 1,34% 0,68% 1,61% 0,64% 0,91% 0,82% 1,39% 1,01% 1,95% 1,78% 1,73% 1,63% 

Outros motivos 18,57% 21,05% 15,64% 26,49% 22,93% 14,41% 23,64% 13,74% 18,11% 10,85% 20,72% 7,76% 10,19% 10,54% 22,52% 

Total 731.353 261.190 38.038 4.492 1.618 1.117 1.400 1.645 3.557 3.319 5.057 3.890 6.251 5.017 675 

Fonte: IEFP. 

 

Anexo 37 – Evolução e proporção das pessoas inscritas nos Centros de Emprego por escalão etário  

Níveis literários 

Tâmega e Sousa Amarante 

2007 2012 
% s/ total  

2012 
var. 2007-

2012 
2007 2012 

% s/ total  
2012 

var. 2007-
2012 

< 1º ciclo 1700 2794 6,3% 64,4% 226 327 6,5% 44,7% 

1º ciclo 9656 14618 33,0% 51,4% 1407 1546 30,7% 9,9% 

2º ciclo 4959 8402 19,0% 69,4% 669 766 15,2% 14,5% 

3º ciclo 3295 7963 18,0% 141,7% 452 925 18,4% 104,6% 

Secundário 3031 7224 16,3% 138,3% 503 924 18,3% 83,7% 

Nível superior 1488 3253 7,4% 118,6% 250 551 10,9% 120,4% 

Total 24129 44254 100,0% 83,4% 3507 5039 100,0% 43,7% 

Fonte: IEFP. 
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Anexo 38 – Evolução das pessoas desempregadas por escalão etário no Tâmega e Sousa 

Atividades económicas anteriormente enquadradas (CAE) 

Continente Norte Tâmega e Sousa Amarante 

Proporção 
2012 

12 
Proporção 

2012 
 

Proporção 
2012 

 
Proporção 

2012 
 

Agricultura e Indústria 21,33% 30,09% 28,02% 38,92% 35,57% 45,23% 23,12% 2,97% 

Agroindustrial 5,56% 6,73% 4,37% 5,21% 4,84% 50,55% 6,22% 30,43% 

Fileira pedra 1,46% 1,53% 1,14% 0,91% 1,60% 201,91% 0,39% 6,25% 

Têxtil vestuário 5,45% 9,39% 10,85% 17,08% 12,11% 41,69% 7,14% -14,36% 

Calçado 0,86% 2,03% 1,77% 4,07% 3,26% -47,33% 3,85% -28,33% 

Madeira e mobiliário 3,51% 4,05% 5,00% 5,13% 11,57% 181,83% 3,09% 42,55% 

Metalurgia e metalomecânica 3,68% 5,23% 4,13% 5,63% 1,79% 17,44% 2,33% 94,23% 

Outras indústrias transformadoras 0,81% 1,13% 0,76% 0,90% 0,40% 6,67% 0,12% -54,55% 

Construção 15,93% 9,49% 16,94% 9,56% 27,03% 342,96% 30,77% 218,10% 

Comércio e Serviços 62,74% 60,42% 55,04% 51,52% 37,39% 70,14% 46,11% 37,31% 

Comercio grosso e retalho 14,51% 15,65% 13,82% 14,81% 10,44% 84,95% 10,85% 33,05% 

Atividades turísticas 8,93% 9,49% 7,09% 7,18% 5,84% 59,61% 10,89% 40,36% 

Serviços apoio às empresas e ao cidadão 23,44% 17,14% 18,67% 13,00% 6,98% 109,41% 6,10% 79,05% 

Administração pública, educação e saúde 8,99% 9,33% 8,38% 8,29% 7,15% 51,45% 9,26% 16,18% 

Economia social e doméstica 6,87% 8,82% 7,09% 8,24% 6,99% 51,15% 9,01% 43,22% 

Total 620.525 342.101 267.717 155.787 39.553 90,20% 4.342 52,19% 

Fonte: IEFP. 

 
 



 

145 

 

Anexo 39 – Evolução da taxa de satisfação da oferta de emprego 

Unidades Territoriais  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Continente 50,75% 51,17% 51,23% 53,25% 60,44% 62,55% 

Norte 41,28% 44,00% 45,04% 47,93% 52,84% 55,60% 

Tâmega e Sousa 39,16% 47,90% 43,97% 51,94% 52,41% 53,05% 

Amarante 27,95% 28,79% 26,11% 32,46% 29,28% 25,51% 

Baião 12,31% 50,35% 36,00% 37,60% 47,83% 55,32% 

Castelo de Paiva 43,64% 85,11% 110,89% 86,57% 79,01% 96,11% 

Celorico de Basto 65,38% 51,72% 57,61% 43,48% 54,50% 32,09% 

Cinfães 34,21% 80,00% 35,42% 154,90% 30,77% 200,00% 

Felgueiras 41,55% 48,92% 51,93% 37,70% 40,42% 37,30% 

Lousada 28,87% 66,12% 48,24% 72,29% 78,83% 78,05% 

Marco de Canaveses 22,57% 27,27% 32,52% 24,44% 41,18% 60,70% 

Paços de Ferreira 51,22% 48,42% 39,84% 68,08% 49,13% 78,87% 

Paredes 51,78% 63,47% 56,98% 61,48% 77,55% 84,23% 

Penafiel 45,44% 45,96% 30,59% 55,00% 47,18% 42,53% 

Resende 75,76% 70,37% 70,37% 40,00% 57,14% 153,33% 

Fonte: IEFP. 
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Anexo 40 – População desempregada por tipo de rendimentos (2011) 

Unidades Territoriais 

Trabalho 
Reforma/ 
Pensão 

Subsídio de 
desemprego 

Subsidio por 
acidente de 
trabalho ou 

doença 
profissional 

Rendimento 
social de 
inserção 

Outro 
subsídio 

temporário 
(doença, 

maternidade, 
etc.) 

Rendimento 
da 

propriedade 
ou da 

empresa 

Apoio social 
A cargo da 

família 
Outro 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Continente 17,70% 13,98% 0,48% 1,08% 32,41% 30,62% 0,20% 0,11% 6,03% 7,39% 0,23% 1,12% 0,37% 0,26% 0,97% 1,23% 33,50% 36,58% 8,10% 7,64% 

Norte 14,53% 10,39% 0,45% 1,03% 36,21% 32,90% 0,23% 0,11% 7,56% 9,23% 0,25% 0,88% 0,37% 0,25% 0,96% 1,24% 31,80% 36,33% 7,65% 7,64% 

Tâmega e sousa 14,67% 7,95% 0,41% 0,99% 38,59% 28,32% 0,35% 0,08% 5,43% 8,33% 0,27% 0,88% 0,32% 0,19% 0,90% 1,32% 30,97% 43,57% 8,07% 8,38% 

Castelo de Paiva 17,38% 6,11% 0,00% 0,82% 43,36% 23,91% 0,19% 0,00% 4,49% 5,16% 0,19% 1,09% 0,37% 0,14% 0,75% 1,22% 26,54% 53,53% 6,73% 8,02% 

Celorico de Basto 13,62% 5,64% 0,31% 1,45% 28,79% 14,91% 0,15% 0,14% 2,79% 5,21% 0,15% 0,72% 0,15% 0,00% 0,77% 1,45% 37,93% 54,99% 15,33% 15,48% 

Amarante 16,30% 7,78% 0,43% 1,04% 32,09% 20,74% 0,43% 0,14% 4,24% 6,79% 0,43% 0,90% 0,57% 0,14% 0,65% 1,60% 35,53% 52,00% 9,33% 8,86% 

Baião 15,48% 4,90% 0,16% 1,25% 39,35% 15,22% 0,32% 0,00% 6,45% 10,01% 0,00% 0,63% 0,16% 0,21% 0,65% 1,67% 27,58% 57,46% 9,84% 8,65% 

Felgueiras 12,03% 9,48% 0,52% 1,03% 40,94% 33,29% 0,26% 0,06% 2,42% 4,97% 0,39% 0,90% 0,26% 0,32% 0,46% 1,23% 32,50% 38,52% 10,20% 10,19% 

Lousada 13,85% 9,33% 0,46% 0,67% 38,10% 40,67% 0,20% 0,12% 4,03% 6,10% 0,39% 0,85% 0,26% 0,43% 0,72% 0,98% 32,25% 33,11% 9,75% 7,74% 

Marco de Canaveses 17,95% 7,71% 0,56% 1,05% 41,14% 24,87% 0,45% 0,05% 6,09% 11,74% 0,23% 0,72% 0,45% 0,10% 0,85% 1,05% 26,07% 44,99% 6,21% 7,71% 

Paços de Ferreira 11,03% 9,25% 0,54% 0,78% 39,51% 37,14% 0,40% 0,10% 8,07% 10,34% 0,04% 0,83% 0,31% 0,26% 0,94% 1,14% 33,23% 34,70% 5,92% 5,45% 

Paredes 14,23% 8,77% 0,38% 0,77% 38,88% 33,85% 0,50% 0,03% 6,85% 9,77% 0,22% 1,14% 0,28% 0,09% 1,19% 1,42% 30,37% 36,44% 7,10% 7,72% 

Penafiel 16,20% 7,35% 0,35% 1,35% 41,13% 27,58% 0,30% 0,14% 3,52% 7,30% 0,40% 0,90% 0,35% 0,23% 1,29% 1,35% 30,77% 45,74% 5,70% 8,07% 

Cinfães 18,37% 5,97% 0,26% 1,06% 36,88% 15,92% 0,00% 0,13% 7,61% 10,21% 0,39% 0,53% 0,26% 0,00% 0,79% 1,86% 25,85% 55,70% 9,58% 8,62% 

Resende 12,99% 6,38% 0,43% 1,06% 30,74% 10,28% 0,43% 0,00% 8,23% 7,45% 0,87% 0,35% 0,00% 0,71% 1,30% 0,71% 27,27% 56,74% 17,75% 16,31% 

Fonte: Censos 2011
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Anexo 41 – Beneficiários/as de medidas de inserção profissional e sua evolução 

Medidas de inserção 
profissional 

Tâmega e Sousa Amarante Baião C. de Paiva C. de Basto Cinfães Felgueiras 

% 2011 
 

2007/2011 
% 2011 

 
2007/2011 

% 
2011 

 
2007/2011 

% 2011 
 

2007/2011 

% 
2011 

 
2007/2011 

% 
2011 

 
2007/2011 

% 2011 
 

2007/2011 

POC/CEI 50,16% 11,00% 36,20% 84,38% 48,02% 21,25% 55,56% 77,97% 28,64% -49,11% 39,35% 15,09% 36,85% -10,93% 

POC/CEI+ 9,36% 48,52% 12,88% -41,12% 28,22% 5,56% 2,65% ----- 30,65% 74,29% 17,42% 17,39% 9,88% ----- 

Estágios profissionais  27,48% 22,71% 41,92% 25,77% 16,83% 13,33% 21,16% 100,00% 27,14% -32,50% 18,71% -50,00% 40,87% 90,63% 

Apoio à contratação 5,48% 245,59% 4,09% 150,00% 2,48% ----- 2,12% 0,00% 10,05% ----- 3,23% 150,00% 7,04% 4100,00% 

Empresa inserção 3,01% 59,26% 0,20% ----- 3,96% -11,11% 15,34% 314,29% 0,0% ----- 20% -3,13% 0,00% ----- 

PAECPE/ILE 4,50% -59,96% 4,70% -32,35% 0,50% -85,71% 3,17% 20,00% 3,5% -81,08% 1,29% -88,89% 5,36% -47,54% 

Total de beneficiários 4286 12,85% 489 19,85% 202 12,22% 189 98,95% 199 -24,62% 155 -16,67% 597 36,61% 

Proporção no TS 

 

11,41%   4,71%   4,41%   4,6%   3,62%   13,93%   

Fonte: Censos 2011 

Medidas de inserção profissional 

Lousada M. de Canaveses P. de Ferreira Paredes Penafiel Resende 

% 2011 
 

2007/2011 
% 2011 

 
2007/2011 

% 2011 
 

2007/2011 
% 2011  2007/2011 % 2011  2007/2011 % 2011  2007/2011 

POC/CEI 53,80% -19,55% 61,12% 101,37% 59,89% 18,44% 52,84% -17,97% 64,11% 20,89% 47,44% -18,68% 

POC/CEI+ 9,12% ----- 4,16% 42,86% 0,28% -50,00% 1,53% 600,00% 5,91% 100,00% 19,87% 121,43% 

Estágios profissionais  19,15% 12,50% 24,32% -6,40% 27,40% 79,63% 30,57% 12,90% 18,91% 42,22% 17,31% -15,63% 

Apoio à contratação 10,94% 350,00% 5,82% 55,56% 4,80% 325,00% 5,24% 200,00% 4,73% 128,57% 1,28% 100,00% 

Empresa inserção 0,00% ----- 2,08% 400,00% 0,28% -50,00% 1,97% -18,18% 2,66% 200,00% 14,10% 83,33% 

PAECPE/ILE 6,99% -54,90% 2,49% -29,41% 7,34% -73,20% 7,86% -57,14% 3,69% -53,70% 0,00% -100,00% 

Total de beneficiários 329 -1,79% 481 49,38% 354 4,73% 458 -12,43% 677 24,68% 156 -6,59% 

Proporção no TS 7,68%   11,22%   8,26%   10,69%   15,80%   3,64%   
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Anexo 42 – Investimento elegível ao abrigo do COMPETE por linha de financiamento (2008-2012) 

Linhas de financiamento COMPETE Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Amarante Baião 

C. de 
Paiva 

C.  de 
Basto 

Cinfães Felgueiras Lousada 
M. de 

Canaveses 
P. de 

Ferreira 
Paredes Penafiel Resende 

I&DT Empresas/Projetos Individuais 6,5% 0,6% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 4,6% 0,0% 

I&DT Empresas/Projetos em Co-promoção 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I&DT Empresas/Vale I&DT 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

I&DT Empresas/Projetos individuais/Regime 
Especial 

5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Criação e Reforço de competências Internas 
de I&DT/Núcleos de I&DT 

0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

SI Inovação/Inovação Produtiva 51,7% 59,7% 95,9% 91,0% 62,7% 95,4% 100,0% 26,0% 63,4% 79,6% 51,2% 46,9% 62,2% 75,5% 

SI Inovação/Empreendedorismo Qualificado 2,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 2,0% 0,0% 0,0% 

SI Qualificação PME/Projetos Individuais e 
de Cooperação 

15,6% 33,1% 12,1% 8,2% 18,5% 4,4% 0,0% 69,4% 35,0% 19,1% 34,8% 44,3% 11,1% 24,5% 

SI Qualificação PME/Projetos Conjuntos 4,1% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 5,8% 21,2% 0,0% 

SI Qualificação PME/Vale Inovação 1,0% 1,5% 1,8% 0,8% 4,5% 0,1% 0,0% 4,6% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,6% 0,0% 

Total (milhares de €) 2.497.094,3 168.222,4 13.621,5 11.927,4 4.197,8 8.416,9 721,7 16.528,7 16.755,3 6.766,1 24.658,2 52.756,2 11.464,9 407,6 

Fonte: COMPETE. 

 

Anexo 43 – Investimento elegível ao abrigo do COMPETE promovido pelo sistema produtivo (2008-2012) 

Setores económicos Norte 
Tâmega e 

Sousa 
Amarante Baião 

C. de 
Paiva 

C. de 
Basto 

Cinfães Felgueiras Lousada 
M. de 

Canaveses 
P. de 

Ferreira 
Paredes Penafiel Resende 

Indústria 64,75% 71,48% 52,44% 0,79% 53,90% 100,00% 0,00% 64,33% 65,00% 79,27% 89,98% 90,30% 49,02% 0,00% 

Construção 0,69% 4,05% 44,45% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 8,20% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 

Energia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comércio 4,65% 7,28% 0,34% 0,28% 5,36% 0,00% 0,00% 26,80% 17,42% 5,55% 4,47% 5,15% 3,53% 0,00% 

Transportes 0,61% 0,77% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,63% 0,70% 0,00% 0,00% 

Turismo 15,13% 14,89% 1,67% 98,03% 39,95% 0,00% 100,00% 1,47% 16,98% 2,27% 0,00% 3,16% 47,25% 100,00% 

Serviços 14,15% 1,53% 1,10% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 7,40% 0,21% 4,71% 1,93% 0,59% 0,19% 0,00% 

Total (milhares de €) 2.497.094,3 168.222,4 13.621,5 11.927,4 4.197,8 8.416,9 721,7 16.528,7 16.755,3 6.766,1 24.658,2 52.756,2 11.464,9 407,6 

Fonte: COMPETE. 
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Capítulo IV – Educação e Formação Profissional 

 

Anexo 44 – Escolarização da população por níveis etários  

Unidades 
Territoriais 

Total Menos de 15 anos 15-24 

Sem nível 
completo 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Secun. Pós-sec.  Superior 

Sem 
nível 

comple
to 

1.º 
ciclo 

2.º ciclo 
3.º 

ciclo 
Secun. Pós-sec. 

Superi
or 

Sem 
nível 

comple
to 

1.º 
ciclo 

2.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 

Secun. 
Pós-
sec. 

Superior 

Continente 1.890.167 2.552.130 1.329.508 1.638.624 1.355.254 83.485 1.198.453 53,19% 9,00% 18,56% 0,14% 0% 0% 0% 0,65% 0,88% 12,05% 28,32% 23,97% 26,36% 6,14% 

Norte 688.842 1.018.389 563.972 578.950 437.916 26.221 375.392 53,28% 8,72% 17,82% 0,14% 0% 0% 0% 0,56% 0,79% 11,34% 32,43% 28,87% 31,58% 7,34% 

Tâmega e 
Sousa 

109.702 158.615 94.464 79.676 47.602 2.551 27.159 53,24% 9,35% 17,93% 0,15% 0% 0% 0% 0,57% 1,09% 13,84% 39,95% 36,40% 37,87% 11,85% 

C. de Paiva 3.208 4.741 3.818 2.684 1.454 99 729 54,30% 10,61% 11,97% 0,04% 0% 0% 0% 0,34% 0,51% 10,40% 36,81% 37,96% 36,36% 13,03% 

C. de Basto 4.700 6.186 3.243 2.955 1.947 114 953 41,98% 8,29% 17,61% 0,14% 0% 0% 0% 0,26% 1,13% 14,12% 40,27% 34,62% 53,51% 12,28% 

Amarante 11.845 17.706 7.977 8.667 5.745 307 4.017 48,29% 8,61% 22,28% 0,17% 0% 0% 0% 0,41% 0,82% 12,41% 38,40% 35,54% 35,83% 10,43% 

Baião 5.451 6.636 3.142 2.828 1.634 82 749 37,09% 7,73% 18,27% 0,11% 0% 0% 0% 0,46% 1,42% 17,92% 39,36% 42,90% 53,66% 15,35% 

Felgueiras 11.482 18.188 10.333 9.165 5.717 318 2.862 54,44% 9,36% 19,31% 0,20% 0% 0% 0% 0,60% 0,73% 14,13% 41,68% 38,01% 43,40% 14,68% 

Lousada 9.761 14.167 9.320 7.851 3.904 189 2.195 58,68% 10,64% 16,88% 0,09% 0% 0% 0% 0,59% 1,08% 14,71% 41,49% 35,66% 32,28% 12,98% 

M. de 
Canaveses 

11.327 16.241 10.038 8.228 4.755 311 2.550 54,91% 9,53% 18,61% 0,23% 0% 0% 0% 0,64% 1,31% 14,08% 40,14% 38,07% 39,87% 12,31% 

P. de Ferreira 11.118 17.552 11.894 8.205 4.516 225 2.830 60,27% 9,61% 16,13% 0,17% 0% 0% 0% 0,62% 1,29% 13,71% 43,24% 37,36% 32,44% 11,48% 

Paredes 17.528 25.770 16.448 13.466 8.205 474 4.963 61,42% 9,76% 17,25% 0,16% 0% 0% 0% 0,66% 1,37% 13,46% 37,32% 33,75% 35,02% 10,60% 

Penafiel 15.021 20.876 12.993 11.730 7.240 330 4.075 54,72% 9,59% 19,41% 0,09% 0% 0% 0% 0,61% 0,98% 13,41% 38,87% 35,54% 35,45% 11,21% 

Cinfães 5.142 6.780 3.743 2.435 1.524 76 727 38,64% 7,54% 13,92% 0,12% 0% 0% 0% 0,60% 0,97% 14,00% 45,09% 39,96% 35,53% 11,00% 

Resende 3.119 3.772 1.515 1.462 961 26 509 34,37% 8,19% 21,19% 0,07% 0% 0% 0% 0,58% 1,33% 20,40% 41,24% 36,00% 34,62% 12,57% 
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Anexo 44 – Escolarização da população por níveis etários (cont.) 

Unidades Territoriais 

25-44 45-64 65 e mais anos 

Sem 
nível 

completo 

1.º 
ciclo 

2.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 

Secun. 
Pós-
sec. 

 
Superior 

Sem 
nível 

completo 

1.º 
ciclo 

2.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 

Secun. 
Pós-
sec. 

 
Superior 

Sem 
nível 

completo 

1.º 
ciclo 

2.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 

Secun. 
Pós-
sec. 

 
Superior 

Continente 4,12% 8,94% 36,43% 39,55% 48,41% 69,84% 59,76% 9,05% 43,03% 27,10% 25,63% 22,66% 3,20% 26,51% 32,98% 38,14% 5,85% 6,37% 4,96% 0,60% 7,58% 

Norte 4,43% 11,15% 42,19% 40,59% 47,46% 65,48% 61,41% 9,99% 47,39% 24,86% 22,45% 19,99% 2,53% 24,70% 31,74% 31,94% 3,79% 4,39% 3,68% 0,40% 6,55% 

Tâmega e Sousa 5,70% 18,05% 49,21% 43,43% 49,38% 60,84% 64,94% 11,17% 49,79% 17,66% 15,05% 12,89% 1,14% 19,17% 29,33% 21,72% 1,36% 1,42% 1,34% 0,16% 4,04% 

Castelo de Paiva 3,93% 13,67% 46,33% 44,63% 48,56% 63,64% 62,55% 8,10% 47,10% 29,13% 16,95% 12,31% 0,00% 18,11% 33,32% 28,12% 2,17% 1,56% 1,17% 0,00% 6,31% 

Celorico de Basto 3,28% 13,90% 47,92% 43,05% 50,80% 45,61% 64,01% 9,45% 51,67% 18,90% 15,33% 13,30% 0,88% 18,36% 45,04% 25,01% 1,45% 1,22% 1,28% 0,00% 5,35% 

Amarante 4,55% 16,15% 46,03% 41,78% 47,42% 62,87% 61,89% 11,03% 50,40% 17,10% 18,08% 15,30% 0,65% 23,30% 35,72% 24,01% 2,18% 1,57% 1,74% 0,65% 4,38% 

Baião 7,36% 20,48% 43,79% 45,23% 46,27% 45,12% 60,48% 14,18% 48,18% 18,65% 14,14% 9,42% 1,22% 19,89% 40,91% 22,20% 1,37% 1,17% 1,41% 0,00% 4,27% 

Felgueiras 4,71% 19,03% 49,23% 41,99% 47,89% 55,66% 64,71% 11,81% 50,52% 16,36% 14,96% 12,72% 0,31% 17,30% 28,44% 20,35% 0,98% 1,18% 1,38% 0,63% 3,32% 

Lousada 5,80% 19,67% 51,61% 42,73% 51,00% 67,20% 69,61% 11,30% 50,30% 15,63% 14,46% 11,94% 0,53% 14,26% 23,62% 18,32% 1,17% 1,24% 1,41% 0,00% 3,14% 

Marco de Canaveses 5,90% 19,62% 48,72% 44,35% 48,71% 59,49% 64,00% 10,43% 48,38% 17,44% 14,18% 12,37% 0,64% 20,16% 28,13% 21,16% 1,15% 1,09% 0,86% 0,00% 3,53% 

Paços de Ferreira 6,48% 18,53% 53,20% 42,64% 48,89% 66,22% 67,70% 11,31% 50,48% 16,10% 12,75% 12,64% 1,33% 16,75% 21,33% 20,09% 0,86% 1,19% 1,11% 0,00% 4,06% 

Paredes 6,29% 18,05% 50,47% 46,10% 52,94% 63,92% 69,09% 10,72% 49,69% 17,67% 14,84% 12,03% 1,05% 17,11% 20,92% 21,13% 1,16% 1,57% 1,28% 0,00% 3,20% 

Penafiel 6,06% 17,12% 48,76% 43,58% 48,88% 61,21% 62,06% 11,14% 51,35% 16,82% 15,63% 14,12% 3,33% 22,23% 27,45% 20,96% 1,59% 1,83% 1,46% 0,00% 4,49% 

Cinfães 6,28% 17,80% 48,20% 39,43% 47,24% 63,16% 59,83% 11,44% 46,67% 22,01% 13,76% 11,35% 1,32% 22,28% 43,04% 27,02% 1,87% 1,60% 1,44% 0,00% 6,88% 

Resende 6,51% 20,73% 36,77% 41,18% 49,22% 61,54% 61,30% 13,85% 45,02% 18,61% 16,01% 13,42% 3,85% 20,04% 44,69% 24,73% 3,04% 1,50% 1,35% 0,00% 6,09% 

Fonte: Censos 2011. 

 

Anexo 45 – Evolução da população adulta beneficiária das modalidades de RVCC, curso de EFA e ensino recorrente 

Níveis escolares 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1º ciclo 9 0 0 0 19 13 15 

2º ciclo 0 0 0 4 295 223 174 

3º ciclo 27 12 10 147 1.906 1.322 672 

Secundário 116 82 53 45 1.201 922 478 

Total 152 94 63 196 3.421 2.480 1.339 

Fonte: GEPE/MEC. 
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Anexo 46 – Evolução da população desempregada por nível literário 

Unidade 
Territorial 

< 1º ciclo 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Nível superior 

2012 %  07/12 2012 %  07/12 2012 %  07/12 2012 %  07/12 2012 %  07/12 2012 %  07/12 

Continente 33.763 5,0% 62,6% 144.887 21,5% 24,4% 66.527 16,3% 66,1% 141.866 21,0% 105,3% 158232 23,4% 140,6% 86.200 12,8% 122,2% 

Norte 13.432 4,5% 45,7% 77.061 26,1% 19,5% 31.934 17,5% 62,3% 58.173 19,7% 118,2% 60380 20,4% 139,1% 34.718 11,8% 116,9% 

Tâmega e Sousa 2.794 6,3% 64,4% 14.618 33,0% 51,4% 4.959 18,9% 69,4% 7.963 17,9% 141,7% 7224 16,3% 138,3% 3.253 7,4% 118,6% 

Amarante 327 6,5% 44,7% 1.546 30,7% 9,9% 669 15,2% 14,5% 925 18,4% 104,7% 924 18,3% 83,7% 551 10,9% 120,4% 

Fonte: IEFP. 
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Anexo 47 – níveis de abandono do ensino secundário e básico 

Unidades Territoriais 

População residente com idade entre 18 
e 24 anos com o 3º ciclo que não 

frequenta o sistema de ensino 

População residente com idade entre 
20 e 24 anos com pelo menos o 

ensino secundário 

Taxa de 
Abandono 

Escolar 
Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Continente 21,46 26,18 16,66 61,63 54,90 68,44 1,54 

Norte 24,41 29,96 18,79 59,97 52,77 67,24 1,45 

Tâmega 34,81 42,10 27,39 49,63 41,82 57,56 1,51 

Amarante 27,31 34,27 20,29 58,43 51,27 65,83 1,28 

Fonte: Censos 2011 

 

Anexo 48 – Evolução dos alunos matriculados nos diversos níveis de ensino 

 Níveis escolares 
  

Tâmega Amarante Tâmega Amarante 

04/05-06/07 06/07-10/11 04/05-06/07 06/07-10/11 Proporção no total 2011 

Educação pré-escolar 2,26% 1,89% 275,71% -2,68% 13,29% 12,82% 

1.º Ciclo do ensino básico -2,24% -17,68% -4,58% -16,71% 24,48% 24,52% 

2.º Ciclo do ensino básico -6,77% -0,60% -3,19% -9,00% 15,36% 15,03% 

3.º Ciclo do ensino básico 7,09% 18,66% 4,89% 1,99% 27,68% 24,17% 

Ensino secundário -3,53% 45,73% 5,38% 29,74% 19,19% 23,47% 

Total -0,47% 5,56% 10,68% -0,90% 100% 100% 

Fonte: GEPE/MEC. 
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Anexo 49 – Proporção de alunos a frequentar ensino profissional (níveis 3 e 4), segundo a orientação para o tecido produtivo dos cursos (2012) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fonte: Recolha de informação junto das entidade promotoras de ensino profissional e de aprendizagem do Tâmega e Sousa. 

 

Anexo 50 – relação entre ensino científico-humanístico (nível III) e ensino profissionalmente qualificante (nível IV) 

Modalidade 
N.º alunos matriculados em todos os anos do ciclo 

Amarante Baião C. de Paiva C. de Basto Cinfães Felgueiras Lousada M. Canaveses P. Ferreira Paredes Penafiel Resende Tâmega e Sousa 

Científico-humanístico 1.007 245 305 288 309 1.275 942 1.101 1.095 1.409 1.432 155 9.563 

Profissionalmente 
qualificante 

1.585 186 223 211 349 994 479 882 746 476 834 231 6.400 

Profissional 701 165 223 211 244 935 447 687 460 292 626 153 5.144 

Aprendizagem 88 21 0 0 105 59 32 195 286 184 208 78 1.256 

Total 2.592 431 528 499 658 2.269 1.421 1.983 1.841 1.885 2.266 386 15.963 

Proporção prof. Qualificante 61,15% 43,16% 42,23% 42,28% 53,04% 43,81% 33,71% 44,48% 40,52% 25,25% 36,80% 59,84% 40,09% 

Fonte: DGesT/MEC; Recolha de informação junto das entidade promotoras de ensino profissional e de aprendizagem do Tâmega e Sousa. 
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Anexo 51- Intervenção intra-territorial das IPSS do concelho de Amarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEDS, CMA. 
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Anexo 52- Intervenção intra-territorial das valências sociais da economia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DEDS, CMA. 
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Capítulo VII – Juventude e atividade física  

 

Anexo 53 - Infraestruturas Desportivas por freguesias de Amarante 

Freguesias Piscinas 
Pavilhão 

Desportivo 
Polidesp. 

Campo de 
Futebol 11 

Estádio 
Campo 
Ténis 

Outros 

Aboadela    1   Gimnodesportivo 

Aboim    1   Radiomodelismo 

Amarante (S.Gonçalo)  4 1 1 1 1 Canoagem 

Ansiães 1  1 1    

Ataíde  1      

Bustelo    1    

Canadelo    1    

Carvalho de Rei        

Carneiro    1    

Candemil    1    

Cepelos 1  1 1  1 Pesca Desportiva 

Chapa        

Figueiró (Sta. Cristina)    1    

Figueiró (Santiago)    1    

Fregim 1  1 1  1 Golfe 

Freixo de Baixo    1    

Freixo de Cima    1    

Fridão   1 2   Canoagem 

Gatão    1    

Gondar    1    

Gouveia (São Simão)        

Jazente    1    

Lomba   1 1    

Louredo   1 1   Golfe 

Lufrei    2    

Madalena 1 1  1   Complexo Desportivo 

Mancelos    1    

Oliveira    1    

Olo    1    

Padronelo    1    

Real 1   1 1   

Rebordelo   1 1    

Salvador do Monte   1 1    

Sanche   1     

Telões   1 3    

 

 

 

 

 



 

157 

 

Anexo 53 - Infraestruturas Desportivas por freguesias de Amarante (cont.) 

Freguesias Piscinas 
Pavilhão 

Desportivo 
Polidesp. 

Campo de 
Futebol 11 

Estádio 
Campo 
Ténis 

Outros 

Travanca    1    

Várzea    1    

Vila Caiz  1 1 1    

Vila Chã do Marão    1    

Vila Garcia    1    

Total 5 7 12 39 2 3  

Fonte: Divisão da Juventude e Desporto, CMA. 

 
 

 

 

 

 

 


