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O Observatório Social
O Observatório Social de Vila Nova de Gaia foi criado em 2019 e resulta de uma
colaboração entre a Câmara Municipal de Gaia e a Faculdade de Letras através do
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. O Observatório Social tem como
objetivo aprofundar, de forma cientificamente autónoma e independente, o
conhecimento sobre o tecido demográfico, económico e sociocultural do concelho, com
vista a informar a intervenção autárquica e as políticas públicas.
O trabalho desenvolvido pelo Observatório Social passa por: i) analisar os
sistemas de informação disponíveis e fazê-lo de uma forma integrada, isto é, cruzando
a informação; ii) sempre que possível, atualizar os sistemas de dados existentes; iii)
recolher e tratar informação setorial recorrendo a metodologias mistas (quantitativas e
qualitativas); iv) produzir regularmente newsletters que incluam parte da informação
setorial recolhida e tratada, tendo em vista a sua ampla divulgação pelo concelho; v)
produzir relatórios internos cujo objetivo é informar a atuação dos agentes decisores; e
vi) divulgar o conhecimento produzido junto da comunidade científica.
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Relatório de atividades
Em 2020, o Observatório Social desenvolveu um total de 20 atividades de diferentes
tipos:
•

Sete relatórios;

•

Sete newsletters;

•

Quatro momentos de levantamento de dados;

•

Uma divulgação pública;

•

Uma publicação num órgão de comunicação externo.

Além disso, trabalhamos com diferentes gabinetes. O Observatório Social desenvolveu
um trabalho ativo junto da Divisão Municipal de Ação Social e do Gabinete de Juventude.
Todas as atividades estão devidamente organizadas no Anexo 1.

Divisão Municipal de Ação Social
1. Estudo da Rede Social
1.º trimestre da ordem de trabalhos

Em 2019, o Observatório Social propôs ao município de Gaia realizar um estudo de
carácter quantitativo e qualitativo sobre a Rede Social do concelho, com o objetivo de
fazer um balanço do funcionamento desta estrutura tendo em vista a sua avaliação e a
eventual introdução de melhorias.
Durante o mês de janeiro de 2020, nos dias 15, 16 e 17, foram dinamizadas três sessões
de grupos focais junto dos(as) técnicos(as) de ação social. No mesmo mês, o
Observatório fez circular um inquérito online que procurava avaliar o funcionamento da
Rede Social. Este inquérito destinou-se às 200 entidades que compõem a referida
estrutura. Durante o mês de abril foram entregues dois relatórios com a respetiva
apresentação dos resultados provenientes da aplicação de ambos os instrumentos.
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2. Newsletters
Mensalmente

A newsletter mensal é o dispositivo principal de comunicação do Observatório. Através
dela fornecemos à população diferentes informação atualizada sobre o concelho. A
primeira, publicada ainda no final de 2019, teve como objetivo fazer um apanhado geral
sobre as dinâmicas populacionais do concelho; a seguinte, publicada em fevereiro,
permitiu-nos caracterizar o segmento mais envelhecido da população; em abril foi
publicada a terceira newsletter, desta feita dedicada à condição social do segmento
mais jovem da população.
Já em contexto pandémico, o Observatório Social apresentou, entre os meses de maio
e junho, três newsletters com especial foco no impacto da pandemia no contexto da
Educação. Estas publicações incluíram os resultados parciais de um estudo avançado
pelo Observatório de Políticas de Educação e Formação (OP. Edu) – Impacto do Covid19 no sistema de ensino português.
No mês de dezembro foi elaborada a sétima newsletter, destinada à caracterização da
habitação social no concelho.

3. Estudo dos impactos da pandemia por COVID-19
3.º e 4.º trimestres da ordem de trabalhos

No mês de julho, o Observatório propôs ao município de Gaia realizar um estudo de
caracter qualitativo e quantitativo com o objetivo de avaliar os impactos da recente
pandemia Covid-19 nas áreas do emprego, rendimentos, proteção social, cuidados e
níveis de confiança da população. Para esta investigação recorremos a um curto
inquérito online que foi divulgado através de um vídeo promocional publicado no canal
Youtube da Câmara Municipal.
O inquérito esteve aberto entre os meses de agosto e de outubro. No mês seguinte, o
Observatório elaborou um relatório onde foram apresentados e analisados os dados
resultantes da referida investigação. No dia 2 de dezembro, algumas das conclusões
deste estudo foram publicadas no Jornal de Notícias.
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Gabinete de Juventude
O Observatório Social tem trabalho junto do gabinete da Juventude, no sentido de
apurar algumas informações relevantes para a candidatura do município a Capital
Europeia da Juventude.
1. Revisão de Literatura sobre Juventude
1.º trimestre da ordem de trabalhos

No mês de fevereiro foi entregue um documento ao referido gabinete que serve como
apoio teórico sobre as diversas faces que constituem a Juventude. Este trabalho resultou
de uma apurada revisão de literatura sobre as seguintes categorias: Emprego, Educação,
Cidadania, Identidade, Diversidade, Inclusão, Mobilidade e Voluntariado.
2. Caracterização da Juventude do concelho
1.º trimestre da ordem de trabalhos

A par deste trabalho, foi também entregue no mesmo mês de fevereiro um relatório
onde se analisaram uma série de indicadores sociodemográficos sobre o estado da
população residente no concelho, dando primazia à população mais jovem.
3. Caracterização do Ensino Superior
3.º trimestre da ordem de trabalhos

Em outubro, o Observatório tratou de fazer um retrato de caracter quantitativo de
modo a caracterizar a oferta formativa ao nível do ensino superior no concelho.
4. Avaliação das atividades das escolas/agrupamentos
3.º trimestre da ordem de trabalhos

Ainda em outubro, o Observatório produziu um inquérito online aplicado às 29
instituições que integram a rede formativa do concelho e, a partir deste instrumento,
retirou-se informação pertinente sobre os três vetores chave da candidatura à Capital
Europeia da Juventude 2024: #Inclusão, #Participação e #Mobilidade.
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Próximas atividades

1. Colóquio ObSocial
Realização de uma apresentação pública dos trabalhos do Observatório Social nas áreas
da Ação Social (estudo da Rede Social) e da Juventude (apoio à candidatura Capital
Europeia da Juventude).
2. Facebook ObSocial
Criação de uma página de Facebook para divulgação dos trabalhos do Observatório
Social, partilha de dados atualizados do concelho e diálogo mais próximo com a
população (levantamento de ideias para o espaço de divulgação da newsletter, por
exemplo).
3. Mini-Censos
Organização de um levantamento intensivo de indicadores sociodemográficos ao estilo
dos Censos nacionais, mas ao nível concelhio.
4. Gaia em Números
Um retrato atualizado de indicadores estatísticos do concelho.
Nota: este trabalho está a ser feito desde o início da criação do Observatório Social, no
entanto com dificuldades. Por um lado, existem determinados dados que apenas
poderão ser atualizados com os próximos censos, em 2021. Por outro lado, depois da
aprovação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), deixamos de ter
acesso a alguns indicadores (número de desempregados por freguesia, por exemplo).
5. Projeção demográfica
Realização de uma projeção demográfica da população do concelho para 2031.
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Anexo 1 - Atividades Observatório Social em 2020
Tipologia de trabalho
N.
º

Ano

Mês

Gabinetes

Relatório Newsletter Apresentação

Levantamento de
Publicação dados

x

Descrição da atividade

Ação Social Juventude

N.º1 | Tema: Migrações

x

x

Inquérito à Rede Social

x

x

Grupos focais com técnicas da Rede Social

x

1

2019 dezembro

2

2020 janeiro

3

2020 janeiro

4

2020 fevereiro

x

Juventude(s) I - apontamentos teóricos

x

5

2020 fevereiro

x

Juventude(s) II - caracterização estatística

x

6

2020 fevereiro

x

N.º2 | Tema: Idosos

x

7

2020 abril

x

N.º3 | Tema: Juventude

x

8

2020 abril

Rede Social - Relatórios de dados (grupos focais)

x

9

2020 maio

x

N.º4.1 | Tema: Na onda da pandemia, importa saber o que passa na educação

x

10

2020 maio

x

N.º4.2 | Tema: Na onda da pandemia, importa saber o que passa na educação

x

11

2020 junho

x

N.º4.3 | Tema: Na onda da pandemia, importa saber o que passa na educação

x

12

2020 junho

13

2020 julho

14

2020 outubro

x

15

2020 outubro

x

16

2020 outubro

x

Ensino Superior no concelho de Vila Nova de Gaia

x

17

2020 novembro

x

Retrato das escolas do concelho de Vila Nova de Gaia

x

18

2020 novembro

x

19

2020 dezembro

20

2020 dezembro

x

Rede Social - Relatório de dados (inquérito online)

x

Vídeo promocional - Inquérito Impactos da pandemia COVID-19

x
x

Inquérito sobre Impactos da pandemia por COVID-19 à população do município
Inquéritos sobre Atividades #Inclusão#Participação#Mobilidade às escolas dos
agrupamentos do concelho

Impactos da pandemia COVID-19 no município de Vila Nova de Gaia
Jornal de Notícias - dados sobre impactos da pandemia COVID-19 no município de Vila
Nova de Gaia
N.º 5 | Tema: Habitação

x
x
x

x
x
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Ficha técnica

Equipa do Observatório
Daniela Silva
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
up201503277@letras.up.pt
Tânia Leão
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
tsilva@letras.up.pt
Coordenação Geral
João Teixeira Lopes
Departamento de Sociologia, FLUP
Instituto de Sociologia, FLUP
jlopes@letras.up.pt

Contactos:
observatoriosocialgaia@gmail.com
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