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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 2021, o Observatório Social desenvolveu um total de 17 atividades de diferentes 

tipos:  

• Quatro relatórios; 

• Três newsletters; 

• Seis momentos de levantamento de dados;  

• Quatro comunicações em eventos científicos. 

O Observatório Social desenvolveu um trabalho ativo junto da Divisão Municipal de Ação 

Social, do Fórum da Cidadania e da Juventude, assim como da Direção Municipal para a 

Inclusão Social.  

As várias atividades encontram-se devidamente elencadas e calendarizadas no Anexo 1.  

 

Divisão Municipal de Ação Social  

1. Estudo das Residências para Pessoas Idosas (Lares de Idosos)  

No contexto da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19), os Lares estiveram 

especialmente vulneráveis, tendo sido alvo de particular atenção no que toca à adoção 

de medidas de intervenção para a garantia da saúde pública. Neste sentido, o 

Observatório Social propôs ao município de Gaia inquirir os/as responsáveis das 

Residências para Pessoas Idosas (Lares de Idosos) para melhor entender a realidade 

destes estabelecimentos. Os principais objetivos que o instrumento de inquirição se 

propôs alcançar foram dois: (i) a obtenção de dados que permitissem a caracterização 

genérica destas instituições; e (ii) a realização de um levantamento das suas principais 

necessidades.  

O inquérito online esteve disponível entre os meses de fevereiro e março. Para além de 

ter permitido um importante exercício de diagnóstico, o relatório final incluiu um 

conjunto de recomendações para a autarquia e para a próprias instituições. O produto 

final foi enviado para a Divisão Municipal de Ação Social durante o mês de julho.  
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2. Newsletters  

A newsletter bimensal é o principal dispositivo de comunicação do Observatório Social 

com a população do concelho. Através deste instrumento, é possível divulgar parte do 

trabalho desenvolvido, seja o produto de pesquisa original, seja a análise de fontes 

estatísticas secundárias. Desta forma, procuramos fazer chegar à população gaiense 

informação atualizada sobre o concelho.  

A primeira newsletter publicada em 2021 (concluída no final de 2020), foi divulgada no 

início do ano, centrando-se no tema da Habitação (oferta habitacional e habitação social 

em Vila Nova de Gaia). A segunda newsletter (primeira elaborada em 2021) foi publicada 

em maio e baseou-se em parte da informação coletada a partir do inquérito divulgado 

junto das Estruturas Residenciais para Pessoas idosas (ERPI — Lares). Em agosto, foi 

publicada a terceira newsletter (segunda elaborada em 2021), desta feita dedicada ao 

tema “Ser Jovem na Era Digital”. Na referida publicação, apresentaram-se alguns dos 

resultados do inquérito online, divulgado sobre os comportamentos juvenis em espaço 

digital. Já a quarta e última newsletter do ano (terceira elaborada em 2021), teve como 

principal enfoque os rendimentos dos agregados domésticos do município e as 

desigualdades daí resultantes, partindo-se da análise das Estatísticas do Rendimento ao 

Nível Local produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A publicação da última 

newsletter transitará para 2022. 

Newsletters publicadas em 2021: 

• Newsletter n.º 5 | RETRATO DO ESTADO DA HABITAÇÃO EM VILA NOVA DE GAIA 

• Newsletter n.º 6 | LARES – RESIDÊNCIAS DAS PESSOAS IDOSAS PARTICULARMENTE 

VULNERÁVEIS 

• Newsletter n.º 7.0 | SER JOVEM NA ERA DIGITAL  

(em vias de publicação em 2022) 

• Newsletter n.º 8 | RENDIMENTO DOS AGREGADOS DOMÉSTICOS EM VILA NOVA DE 

GAIA 

 

https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/obsocial/obs_social_5_web.pdf
https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/observatorio_social/newsletter_osgaia6.0lares.pdf
https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/observatorio_social/newsletter_osgaia6.0lares.pdf
https://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/acao_social/observatorio_social/print_newsletter_observatorio_social_gaia_7.0_2021.pdf
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Fórum da Cidadania e da Juventude  

1. Estudo “Ser Jovem na Era Digital”  

Em janeiro de 2020, o Fórum da Cidadania e da Juventude sugeriu ao Observatório que 

fosse realizado um amplo inquérito sobre a vida digital dos jovens gaienses, com o 

objetivo de melhor conhecer a sua relação com as redes sociais digitais e como é que 

estas impactam a sua vida quotidiana. O inquérito online foi realizado a partir de um 

formulário validado ao nível nacional e europeu, denominado “Questionário EU Kids 

Online Portugal”. Foram ainda adicionadas outras questões. O estudo pretendia 

conhecer os comportamentos dos/as jovens do concelho no espaço digital, nos 

seguintes aspetos (1) Atividades quotidianas off/online; (2) Consumos digitais; (3) 

Competências digitais; (4) Usos da Internet; (5) Experiências negativas online; (6) 

Mediação da Internet por parte dos pais; (7) Mediação da Internet por parte dos 

professores; (8) Consumo noticioso; (9) Confiança nas Instituições sociais.  

O questionário foi divulgado pelas escolas Básicas e Secundárias do concelho e no 

Facebook da Câmara Municipal durante os meses de março e abril. O inquérito teve 

bastante adesão da parte dos jovens (mais de 1400 respostas). Os resultados foram 

entregues em agosto.  

2. Estudo “Futuro Acreditado”  

Em fevereiro, o Fórum apresentou-nos o projeto vencedor do concurso Gaia Orçamento 

Participativo Jovem (GOP+Jovem) de 2019. O “Futuro Acreditado” é um projeto 

centrado na temática do Empreendedorismo Social Jovem e tem como objetivo a 

realização de “workshops que façam uma ligação bidirecional entre as empresas e os 

jovens do concelho de Vila Nova de Gaia”. Num dos seus momentos iniciais, o projeto 

previa a realização de um diagnóstico centrado na população jovem e estudantil do 

concelho.  

O papel do Observatório foi avançar com mais um levantamento de dados, através de 

um inquérito online amplamente divulgado entre as escolas Secundárias do concelho, 

durante os meses de abril e maio. Os resultados foram entregues em julho.  
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Direção Municipal para a Inclusão Social 

1. Projeção demográfica e estimativa da população escolar  

No início de 2021, o Observatório propôs ao município que se avançasse com uma 

projeção demográfica da população para o ano de 2031. Esta ideia foi recebida com 

especial interesse pela Direção Municipal para a Inclusão Social, visto que durante o ano 

de 2021 decorreria a atualização da carta educativa do município e, para isso, seria 

necessário fazer uma estimativa da população escolar.  

Num primeiro momento de trabalho, foi realizado um grupo focal com os presidentes 

das freguesias, com o intuito de mapearmos as principais mudanças que o concelho viria 

a conhecer ao nível educativo, habitacional e populacional, no futuro próximo. O grupo 

focal foi realizado em maio.  

Os resultados da projeção demográfica e da estimativa da população escolar foram 

entregues em novembro. Estes incluíram os seguintes dados: (1) Estimativa da 

população residente do Município; (2) Estimativa da população em idade escolar (3-19) 

do Município; (3) Estimativa da população em idade escolar (3-19) por freguesias; (4) 

Estimativa da oferta escolar do Município e por freguesias. Com eles seguiu uma nota 

metodológica onde foram explicadas as hipóteses de partida e a metodologia aplicada.  

 

Comunicações  
1. XI Congresso de Sociologia 

Em março, as investigadoras do Observatório Social participaram no XI Congresso de 

Sociologia, um evento anual que, devido à pandemia por COVID-19, realizou-se 

exclusivamente online. A primeira comunicação, intitulada "O Observatório Social como 

uma entidade de ponderação política", pretendeu explicar, em pouco tempo, a 

evolução do Observatório Social como uma entidade de diagnóstico, avaliação e 

investigação que informa a ação política; dar a conhecer a história do Observatório 

Social de Gaia e o trabalho que desenvolvemos; e destacar o papel do sociólogo. A 
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segunda comunicação foi apresentada com o título "Avaliação preliminar do programa 

da Rede Social em Vila Nova de Gaia", onde se pretendeu comunicar os resultados do 

estudo realizado em 2020, que envolveu um conjunto de grupos focais aos/às 

técnicos/as da Área Social do município. O foco da apresentação centrou-se nos 

discursos, sentidos e representações dos/as mesmos/as no que se refere à situação 

social dos utentes das respetivas freguesias e à ação dos/as técnicos/as no desempenho 

da sua profissão. 

2. Jornal O Gaiense 

No mesmo mês, o Coordenador do Observatório foi convidado pelo jornal O Gaiense 

para apresentar um retrato demográfico do concelho ao nível das suas dinâmicas 

populacionais e habitacionais. O artigo foi publicado no dia 2 de abril e pode ser 

encontrado aqui.  

 

3. Conferência ICCA 2022  

Em dezembro, o Observatório submeteu uma proposta de comunicação para participar 

no Congresso Internacional da Criança e do Adolescente (ICCA), em 2022, em formato 

online. Com esta apresentação, pretendemos divulgar os principais resultados do estudo 

“Ser Jovem na Era Digital”. 

 

Pedidos externos  

Em 2021, o Observatório foi, por diversas vezes, alvo de solicitações de entidades 

externas, o que é revelador do interesse que o trabalho por nós desenvolvido começa a 

gerar junto dos meios de comunicação social, de organismos variados (em particular, 

ligados à intervenção social) e do público em geral. Algumas destas solicitações geraram 

respostas breves, ao passo que, outras, implicaram um trabalho mais exaustivo.  

Foi o caso do jornal O Gaiense, que, no mês de abril, instou o apoio do Observatório 

Social para a criação de um questionário online, com o objetivo de auxiliar na melhor 

https://drive.google.com/file/d/1mRDxRm8-pn76aBBoaElPWNUiLpJ9MAH4/view?usp=sharing
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compreensão do tipo de uso que a população de Vila Nova de Gaia faz da bicicleta no 

seu quotidiano.  

Ou da associação AMARGAIA que, em dezembro, contactou o Observatório para pedir 

auxílio na recolha de dados sobre necessidades a nível social e alimentar da população 

do concelho, de forma a sustentar a candidatura a um projeto inovador no âmbito da 

literacia alimentar. O Observatório realizou um levantamento aturado de 

documentação que pudesse apoiar a candidatura, além de ter sugerido uma parceria 

futura, com vista a uma avaliação mais exaustiva da problemática sugerida na 

candidatura.  
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Próximas atividades 

Balanço em relação às atividades propostas de 2020 para este ano: 

Sublinhamos a conclusão da projeção demográfica e estimativa da população escolar do 

concelho (2011-2031). 

1. Colóquio ObSocial 

Realização de uma apresentação pública dos trabalhos do Observatório Social. 

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. Gaia em Números 

Um retrato atualizado de indicadores estatísticos do concelho.  

Nota: este trabalho está a ser feito desde a criação do Observatório Social, no entanto 

com dificuldades. Note-se que, por exemplo, depois da aprovação do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), vários indicadores tornaram-se inacessíveis 

(número de desempregados por freguesia, por exemplo).  

4. Atualização da projeção demográfica  

Incluir a população recenseada em 2021.  
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Anexo 1 - Atividades Observatório Social em 2021 

N.º Ano Mês 

Tipologia do trabalho 

Descrição da atividade 

Requerente 

Relatório Newsletter Comunicação Levantamento de 
dados 

Ação 
Social 

Cidadania 
e 
Juventude 

Inclusão 
Social  

Fora da 
Câmara  

1 2021 Fevereiro    x Inquérito aos/às responsáveis das Residências para Pessoas Idosas (Lares 
de Idosos) do Concelho 

X    

2 2021 Março   x  XI Congresso de Sociologia - "O Observatório Social como uma entidade 
de ponderação política" 

    

3 2021 Março   x  XI Congresso de Sociologia - "Avaliação preliminar do programa da Rede 
Social em Vila Nova de Gaia" 

    

4 2021 Março   x  Retrato do concelho -  Jornal O Gaiense     x 

5 2021 Abril    x Inquérito "Futuro Acreditado" (GOP+Jovem)  x   

6 2021 Abril    x Inquérito "Utilizadores de bicicletas em Gaia" a pedido do jornal O 
Gaiense 

   X 

7 2021 Maio  x   N.º 6 | Tema: Lares – Residência das pessoas idosas particularmente 
vulneráveis 

x    

8 2021 Maio    x Inquérito "Apoio ao estudo"  X   

9 2021 Maio    x Grupo focal com presidentes de freguesias - Definição de hipóteses para 
projeção demográfica  

  X  

10 2021 Julho x    Resultados do inquérito "Futuro Acreditado" (GOP+Jovem)  X   

11 2021 Julho x    Lares de Idosos - Diagnóstico & Recomendações X    

12 2021 Agosto x    Resultados do inquérito "Ser Jovem na Era Digital"  X   

13 2021 Agosto  x   N.º 7 | Tema: Ser Jovem na Era Digital X    

14 2021 Novembro x    Projeção demográfica para o município 2011-2031    X  

15 2021 Novembro  x   N.º 8 | Tema: Rendimentos x    

16 2021 Dezembro       x Envio material associação AMARGAIA - alimentação/ literacia alimentar/ 
segurança alimentar 

   x 

17 2021 Dezembro     x   Submissão abstract para conferência ICCA 2022     
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Ficha técnica  

 

Equipa do Observatório 

Daniela Silva 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

dfsilva@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 

 

mailto:observatoriosocialgaia@gmail.com

