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DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DO RISCO DA 
EXCLUSÃO SOCIAL 
 
Para uma caracterização socio-económica do território, que permita identificar as 

áreas onde confluem em factores de risco de exclusão social, desenvolveu-se uma 

matriz de condicionantes factoriais, considerando um leque de indicadores sócio 

económicos no nível da secção do censo. Os indicadores considerados, foram: 

Nível de formação da povoação, Fracasso escolar, Qualificação da ocupação 

profissional, Taxa da actividade, Taxa do Desemprego total e feminino, 

Desemprego de longa duração, Índice do envelhecimento, Percentagem de 

habitações uni familiares compostas por maiores de 65 anos, Grado de 

conservação dos prédios e das vivendas, Adequação das moradias ou habitações, 

Dotação da habitação social, e percentagem de imigrantes estrangeiros. As 

análises factoriais permitem identificar diversas componentes para classificar o 

território segundo as distintas tipologias sócio económicas. 

 

Os resultados das análises, permitem definir componentes que combinam 

variáveis que identificam as tipologias das áreas sócio económicas relevantes As 

características mais salientáveis destas áreas, ainda que não as únicas seriam as 

seguintes: 

 

A área expansiva do conselho, aquela que corresponde as freguesias do entorno a 

Oliveira do Douro, seriam classificadas como um espaço dinâmico misto, formado 

por classes meias profissionais, trabalhadores qualificados e semi-qualificados. As 

principais características sócio económicas que a definem seriam: na perspectiva 

formativa e laboral, um elevado nível de qualificação profissional dos ocupados; e 

na perspectiva sócio demográfica, um elevado percentagem de habitação 

unipessoal composto por maiores de 65 anos e uma elevada concentração de 

cidadãos estrangeiros, que procuram assentamento em áreas urbanas com 

maiores possibilidades laborais e residenciais. 

Noutra ordem de classificação, estariam as freguesias com assentamentos mais 

tradicionais, afectados em menor medida pela expansão urbana dos últimos anos, 

entre estas, as mais representativas seriam Avintes, Madalena, Valadares ou 

Lever, com um elevado índice de envelhecimento da povoação, e um património 

urbanístico que apresenta um notável deterioro. 

 

Atenção principal, merece o núcleo mais urbano do concelho, concentrado na 

freguesia de Oliveira do Douro. Aqui misturam -se as características próprias dos 

âmbitos urbanos mais expansivos do concelho, como o entorno da freguesia, e 

características próprias de assentamentos mais tradicionais, como constatamos no 

segundo caso. 

 

Esta classificação do território nos permite definir como áreas de maior risco de 

exclusão social, as áreas mais degradadas de Oliveira do Douro, Junto com as de 

Avintes, Madalena, Valadares ou Lever. Estas áreas representam locais 

prioritários para a política social dirigida à atenção da terceira idade e as acções 

de regeneração urbana. Particular mente problemática resulta a situação das 

áreas mais degradadas de Oliveira do Douro, pois a o envelhecimento da 

povoação e a degradação do património urbano detectado, une se ao elevado 

numero de idosos que vivem solos. Os idosos solos, nomeadamente nos âmbitos 

urbanos representam um desafio particular a atenção social da Administração 

Local, pela necessidade de desenvolver politicas de atenção que incidam na 

integração na comunidade, e não só no plano assistencial – sanitário. 
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Conclusões Principais 
O principal elemento que condiciona as análises, é a Integração Social. E com 

este fim, procuramos os parâmetros que ajudam a definir este conceito e a 

quantificar a coesão social por meio de diversos indicadores sócio económicos. A 

eleição destes parâmetros é de carácter subjectivo e nos remete a locais comuns, 

tais como o emprego, a habitação a terceira idade, etc. 

 

Não se trata neste momento de passar revisão ao resumo dos dados 

apresentados, que provavelmente deixam margem para muitos outros que 

poderíamos incluir. Mais bem, pretende-se realizar uma valoração de carácter 

qualitativo e do conjunto, centrando a atenção nos âmbitos concretos que 

apresentam maiores problemas para a estabilidade do tecido social. 

 

Deste jeito, aqueles aspectos de maior importância, em função das suas 

tendências e das dinâmicas geradas, são os relacionados com a inclusão social, a 

degradação urbana e acima de tudo, a terceira idade. 

 

Salientamos a terceira idade, pois as tendências demográficas auguram um 

incremento das taxas de dependência senil, como evidencia a análises da 

estrutura e tendências demográficas, que registam um progressivo 

envelhecimento. A estas causas demográficas, se juntam tendências de tipo 

sociológico, como as mudanças nas pautas familiares e o papel dos idosos na 

sociedade, fenómeno que afecta a todos os âmbitos urbanos e do que Vila Nova 

de Gaia não é excepção. Este processo, tem tendência a incrementar a demanda 

de serviços assistenciais e sanitários dirigida ao Estado e particularmente a 

administração local, pela estreita vinculação da povoação com as entidades e 

organismos locais, gestores dos serviços de atendimento. 

Para finalizar, é necessário chamar a atenção sobre o fenómeno da imigração. A 

centralidade urbana de Vila Nova de Gaia e o seu dinamismo, convertem a cidade 

num foco de atracão imigratória. A imigração não só constitui uma fonte de riqueza 

ou ocupar novos nichos da actividade económica, seno também de diversidade e 

enriquecimento cultural. Porem quando os fluxos migratórios não são 

acompanhados de medidas que garantem a plena integração social e económica 

dos novos citadinos, ocasionalmente, com culturas e tabelas de valores diferentes 

a os da povoação de acolhimento e que pode dar origem a focos de exclusão e 

marginalização social. 

Constitui uma tarefa conjunta, a de garantir a total integração dos novos 

colectivos, e acima de tudo, evitar o fenómeno de segregação espacial, o que 

dificulta a integração, como inicialmente se aprecia nos mapas apresentados.  
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TABELA 1 - INDICADORES DE ESTABILIDADE E COESÃO SOCIAL  

INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR DE REFERÊNCIA VALOR 
DESEJADO TENDÊNCIA ACTUAL 

Demografia  

1- Índice de Envelhecimento 

 

69,78% 
79,8% 

(Média Região Norte) 

 

Este índice tem aumentado ao longo dos anos, 
mas de forma menos expressiva que na 
Região Norte. Contudo o actual valor é 
relativamente alto nas freguesias rurais e no 
centro histórico, devendo ser alvo de 
preocupação ao nível de planeamento das 
respostas sociais as classes etárias mais 
envelhecidas. 

Educação 

2- Percentagem da População com 21 anos 
ou mais que frequenta ou frequentou o 
ensino superior 

8,98% 
6,91% 

(Média Região Norte) 

 

A percentagem de população com nível de 
qualificação elevado tem aumentado no 
concelho resultando num valor médio quando 
comparado com os outros concelhos do Eixo 
Atlântico – Portugal. 

3 – Taxa de Analfabetismo 5,4% 
9,03% 

(Média Nacional) 

 Esta taxa tende a diminuir, sendo um dos 
valores mais baixos dos concelhos do Eixo 
Atlântico – Portugal, contudo os valores são 
ainda ilustrativos de problemas estruturais ao 
nível da qualificação da população, que são 
mais notórios nas freguesias rurais. 

4 – Taxa de Abandono Escolar 2,6% 
2,6% 

(Valor do Grande Porto) 

 O abandono escolar tem diminuído e apesar de 
Vila Nova de Gaia apresentar uma taxa média 
quando comparada com outros concelhos do 
Eixo Atlântico -Portugal, deve trabalhar-se no 
sentido de o tornar residual, evitando o 
analfabetismo estrutural. 
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TABELA 1 – (CONT.) INDICADORES DE ESTABILIDADE E COESÃO SOCIAL 

INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR DE REFERÊNCIA VALOR 
DESEJADO TENDÊNCIA ACTUAL 

Emprego e Desemprego 

6 – Taxa de Actividade 
52,79% 

48,14% 

(Média Região Norte) 

 Comparando as taxas de actividade entre 1991 
e 2001 constata-se que Vila Nova de Gaia 
apresenta um aumento significativo com uma 
variação de 3,4 entre estes anos. Todo o 
concelho apresenta uma taxa de actividade 
considerável, sendo as taxas mais elevadas 
registadas nas freguesias integradas na cidade 
e as mais diminutas, nas freguesias mais 
rurais, como Lever, Sandim, Olival e 
Sermonde. 

7 – Taxa de Desemprego 8,11% 
6,7% 

(Média Região Norte) 

 O desemprego é um dos grandes flagelos dos 
nossos dias. Verifica-se uma tendência muito 
acentuada para o aumento do desemprego, 
com uma diferença em número de indivíduos 
inscritos no IEFP de 2002 para 2004 na ordem 
dos 6596 indivíduos.  

Equipamentos sociais 

8- Índice de Ocupação de creches 
1 

1 

(Valor Médio do Eixo – 
Portugal) 

 As creches concentram-se nas freguesias da 
cidade seguindo, dessa forma, a distribuição da 
população com idade inferior a quatro anos. A 
capacidade instalada está toda preenchida, 
existindo alguns focos de sobreocupação, 
principalmente nas freguesias centrais da 
cidade. O índice é bastante elevado, 
importando assim apostar em novas infra-
estruturas. 

9 – Capacidade de Lares de Idosos por 
habitante com mais de 65 anos 0,02 

0,034 

(Valor Médio do Eixo – 
Portugal) 

 No que diz respeito aos equipamentos/serviços 
sociais destinados aos idosos tem sido dado 
preferência ao centros de dia e lares de idosos, 
registando-se nesse item uma das maiores 
capacidades por habitante. 
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TABELA 1 – (CONT.) INDICADORES DE ESTABILIDADE E COESÃO SOCIAL 

INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR DE REFERÊNCIA VALOR 
DESEJADO TENDÊNCIA ACTUAL 

10- Índice de Ocupação de Equipamentos 
para Idosos 0,97 

0,89 

(Valor Médio do Eixo – 
Portugal) 

 Os equipamentos destinados à terceira idade 
concentram-se, na sua grande maioria, nas 
freguesias predominantemente urbanas. 
Registam-se baixas capacidades em todos os 
equipamentos à 3ª Idade considerados, 
existindo mercado para a construção de novos 
equipamentos, preferencialmente nas 
freguesias periféricas.  

Habitação 

11 – Índice de Envelhecimento dos Edifícios
105,26% 

87,01% 

(Média Região Norte) 

 A análise territorial concelhia do índice de 
envelhecimento, deixa transparecer uma 
dinâmica inversa à da variação dos 
alojamentos familiares, registando nas 
freguesias de maior crescimento habitacional 
um menor índice de envelhecimento dos seus 
edifícios.  

12 – Proporção de Edifícios Clássicos Muito 
Degradados 2,87% 

3,52% 

(Média Região Norte) 

 A degradação física afecta primordialmente os 
edifícios mais antigos e, por isso, o estado de 
degradação domina nas áreas com uma 
estrutura edificada mais antiga, ou seja nas 
zonas com características mais rurais.  

Saúde 

13 – Taxa de Ocupação – Camas de 
Hospital 

64,8% 
63,1% 

(Média Região Norte) 

 A taxa de ocupação hospitalar é mais elevada 
que a maioria dos concelhos em análise, e o 
facto de ter um dos mais baixo número de 
camas de hospital revela um problema que 
precisa de ser colmatado. 

 


