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Introdução      

  
O Diagnóstico Social constitui um processo de consciencialização que pretende informar e incrementar a 

intervenção dos cidadãos, dos profissionais e dos agentes que detêm capacidade de decisão institucional 

e política. 

Intimamente ligado à realidade estatística, o Diagnóstico Social constitui um instrumento fundamental nos 

processos de planeamento, de intervenção e de avaliação territorial, para a identificação não só dos 

principais problemas, dos bloqueios e dos constrangimentos existentes, mas também, para o 

reconhecimento no território, das suas dinâmicas, das potencialidades e das motivações/expectativas e 

necessidades de todos quanto o habitam. 

Com o documento pretende-se, antes de mais, efetuar uma caraterização do concelho de Penafiel nas 

mais variadas áreas, seguido de uma transcrição dos problemas, tal como foram recolhidos tendo-se 

pretendido um processo participado por todos aqueles que no terreno sentem esses mesmos problemas. 

Neste sentido, o presente documento tem por objetivo fazer um diagnóstico de situação do concelho de 

Penafiel ao nível estatístico e das problemáticas de exclusão/inserção social, forças, ameaças, prioridades 

de intervenção, com especial realce para a rede social como forma de dar resposta estruturante e 

consciente aos problemas identificados. 

Não se pretende, com este trabalho, apenas uma pura caraterização da situação, pretende-se, também, 

adotar um olhar crítico e uma atitude estratégico – previsional, por ser aquela que melhor se adequa a 

este tempo de rápidas mudanças, mas onde se estabeleça este comportamento como prioridade coletiva 

dos parceiros do Conselho Local de Ação Social, da própria Segurança Social e do Município e da sua 

gestão. 

Assim, aqui uma alusão à importância da intervenção local e do papel ativo do território enquanto objeto e 

sujeito de intervenção e mudança. 

Faz-se uma caracterização do concelho de Penafiel bem como dos atores e das suas instituições, sendo 

de seguida explanadas todas as questões metodológicas bem como todos os procedimentos levados a 

cabo para a elaboração deste documento, recorrendo à matriz SWOT para a identificação das fraquezas, 

forças, oportunidades e ameaças associadas a cada uma das temáticas levantadas. 

Por último pretende-se, identificar alguns dos estrangulamentos e angústias sentidas no desenrolar de 

todo este processo, assentes em áreas consideradas como prioritárias para intervenção, a saber:  

- Educação, Formação e Empregabilidade; 

- Freguesias; 

- Ação Social e Saúde; 

- Associativismo; 

Como a realidade em que vivemos é dinâmica, este é naturalmente um processo que carece de 

atualização permanente, e ao qual não pode ser alheia a participação de todos aqueles que detêm as 

competências e a obrigação de resolução dos problemas identificados, bem como a responsabilidade na 

definição de políticas que promovam o desenvolvimento económico e social do concelho. 
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O Diagnóstico Social 

 
O Diagnóstico vem no seguimento do processo de desenvolvimento do programa Rede Social, onde 

estiveram envolvidos, de uma forma efetiva e dinâmica, as entidades que integram o CLAS de Penafiel. 

Este documento permite uma melhor compreensão da realidade social, através de informação estatística, 

da identificação das necessidades e deteção de problemas prioritários e respetivas causalidades, bem 

como dos recursos e das potencialidades locais, que constituem reais oportunidades de desenvolvimento.  

O Diagnóstico Social, enquanto processo de participação social amplo e ordenado, proporciona uma maior 

capacidade interpretativa da informação recolhida, estabelecendo prioridades, a articulação entre 

problemas e a complexa ligação entre os diversos fatores de vulnerabilidade social, enquadrando os 

problemas sociais nos seus diversos contextos e escalas.  

Desenvolveu-se de acordo com uma lógica de investigação-ação, implicando a participação ativa dos 

diversos atores sociais e a sua envolvência enquanto informadores privilegiados e agentes determinantes 

para a futura intervenção, perspetivando e reconhecendo a pertinência das soluções, ao mesmo tempo 

que co-responsabiliza todos os intervenientes, tornando mais sólida a intervenção na comunidade.  

É pois, um instrumento dinâmico de apoio à elaboração do plano de desenvolvimento social que prevê um 

projeto comum de mudança, com estratégias de intervenção.  

 

A metodologia utilizada, para a elaboração do presente documento consistiu na: 

- Constituição de uma equipa de trabalho por cada uma das áreas; 

- Realização de Workshops temáticos com as equipas de trabalho, onde foram realizadas, entre 

outras, a técnica da nuvem de problemas (identificação e priorização dos problemas e necessidades); 

- Análise das necessidades de intervenção através da utilização da matriz SWOT (que consiste na 

identificação das forças e fraquezas – estando diretamente relacionadas à realidade interna do concelho - 

às quais correspondem determinadas oportunidades e ameaças – exteriores à realidade do concelho); 

- A partir desta identificação são definidas as tipologias de intervenção e os impactos esperados 

através do Plano de Desenvolvimento Social 2014-2017; 
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CAPÍTULO I: TERRITÓRIO 
 

SÍNTESE 

 

Análise sociodemográfica: 

 

 Penafiel com 72.265 habitantes residentes, 35.191 homens e 37.074 mulheres; 

 Taxa de Natalidade: 8,6%, superior à taxa do Tâmega, do Norte e do País;    

 Taxa de Mortalidade: 7,5%, inferior à taxa do Tâmega, do Norte e do País; 

 Taxa de crescimento natural positiva; 

 Taxa de crescimento efetivo: -0,14% 

 Faixa etária dos 35-39 anos é a mais significativa; 

 Faixa etária dos 65 e mais anos é a menos significativa, verificando-se um aumento na última 

década de 21,8%;  

 Faixas etárias com perdas mais acentuadas:15-24 anos = -19,3%  e 0-14 anos = -16%  

 Índice de Envelhecimento: 73, inferior às 3 unidades de referência; 

 Freguesia com maior índice: Bustelo = 122; 

 Freguesia com menor índice: Rans = 44;  

 Índice de Dependência Total: 43, inferior às 3 unidades de referência; 

 Pessoas Idosas = 18, inferior às 3 unidades de referência; 

 Jovens = 25, superior às 3 unidades de referência ;  

 Famílias Clássicas: 23.794; 

 Famílias Numerosas: 2466 (Penafiel, Guilhufe e Urrô e Termas de S. Vicente); 

 Famílias Monoparentais: 2481 (Penafiel, Guilhufe e Urrô e Termas de S. Vicente). 

 Grau de Dificuldade da População residente: A freguesia que mais se destaca face ao total da sua 
população residente é Peroselo, seguida de Abragão, S. Martinho de Recesinhos, S. Mamede de 
Recesinhos e a União de Freguesias Luzim e Vila Cova. As freguesias que apresentam 
percentagens menores são Galegos e Capela e Valpedre. 

 

Acessibilidade, Transportes e Mobilidade 

 

 O concelho é servido por 8 empresas de transporte rodoviário de passageiros e por 1 ferroviário;  

 Principais movimentos de atravessamento da zona sul e oeste do concelho através da EN15 e da 

EN106; 

 Principais zonas de congestionamento: Rotunda do Louredo, Rotunda da Valpi, Rotunda do 

Abraço do Povo, EN106 e EN15; 

 Em 2011, a população que sai do município para trabalhar ou estudar (13.402) é superior àquela 

que entra (7865); 

 Cerca de 50% dos acidentes ocorrem nas Estradas Nacionais que atravessam o concelho; 

 Principais movimentos de atravessamento verificam-se entre a zona sul e oeste do município; 

 As freguesias da Penafiel, Guilhufe e Urrô, Paço de Sousa e S. Mamede de Recesinhos 

apresentam registos de sinistralidade muito superiores em relação às restantes freguesias;  

 

Ambiente 

 

 Dos resíduos urbanos do concelho, cerca de 94% são recolhidos de forma indiferenciada e 

aproximadamente 6% recolhidos de modo seletivo. 

 Penafiel Verde é a empresa que gere o sistema de abastecimento de água e saneamento do 

concelho;  

 Taxa de cobertura do sistema de abastecimento de água = 97%; 

 Taxa de cobertura do sistema de Saneamento = 76%; 

 11 ETAR´s que servem 27 freguesias; 

 Taxa de realização de análises do controlo da água = 100%; 

 Cumprimento dos valores paramétricos = 99%; 
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1. Análise Sócioterritorial 

 

O concelho de Penafiel localiza-se no distrito do Porto, região Norte e subregião do Tâmega.  

 

 

 

A subregião do Tâmega faz parte da região Norte. O seu núcleo principal integra-se no distrito do Porto, 

mas inclui ainda concelhos do distrito de Braga, do distrito de Viseu e do distrito de Aveiro. Limita a norte 

com o Ave e o Alto Trás-os-Montes, a leste com o Douro, a sul com o Dão-Lafões e Entre Douro e Vouga 

e a oeste com o Grande Porto. Tem uma área de 2 629 km² e uma população de 550 469 habitantes. 

Compreende 11 concelhos: Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, 

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mega_(sub-regi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_(sub-regi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Tr%C3%A1s-os-Montes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3o-Laf%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entre_Douro_e_Vouga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Paiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinf%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felgueiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lousada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7os_de_Ferreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penafiel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Portugal)
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Penafiel é sede de um município 

com 212,82 km² de área, 72 265 

habitantes, com uma densidade 

populacional de 341 habitantes 

por Km2, subdividido em 28 

freguesias. Conforme a Lei nº 

22/2012 de 30 de maio, algumas 

freguesias do concelho foram 

agregadas, passando de 38 para 

28: Santa Marta, Novelas, 

Santiago de Sub-Arrifana, 

Marecos, Milhundos e Penafiel, 

formaram a freguesia de Penafiel; 

Pinheiro, S. Miguel de Paredes e 

Portela, originou as Termas de S. 

Vicente. Agregaram-se, ainda, 

Guilhufe com Urrô, Vila Cova com 

Luzim (União de freguesias de 

Luzim e Vila Cova), e Lagares 

com Figueira. As restantes 

permaneceram: Abragão, Boelhe, Bustelo, Cabeça Santa, Canelas, Capela, Castelões, Croca, Duas 

Igrejas, Eja, Fonte Arcada, Galegos, Irivo, Oldrões, Paço de Sousa, Peroselo, Rans, Rio de Moinhos, Rio 

Mau, S. Mamede de Recezinhos, S. Martinho de Recesinhos, Sebolido e Valpedre. 

 O município é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, a leste por Marco de 

Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste por Gondomar e Paredes.  

Penafiel está situada no topo e encostas da pequena colina Arrifana, entre o rio Sousa e o rio Cavalum 

afluentes do lado esquerdo do rio Douro. Localiza-se na parte mais central do distrito do Porto, numa zona 

interfluvial, Entre-os-Rios, o Tâmega e o Sousa que afluem para o Douro. Dista cerca de 35 Km da sede 

distrital. O concelho de Penafiel apresenta um dinamismo económico e social que se impõe no contexto 

regional,  tendo-se vindo a verificar uma crescente terciarização e um decréscimo das atividades ligadas 

ao setor primário. 

É no setor secundário que se concentra a maior parte da estrutura económica do concelho, com particular 

destaque para as áreas da construção civil, extração de granitos, indústria transformadora, têxtil e da 

produção de vinhos verdes.  

Simultaneamente,  tem-se vindo a assistir a um aumento bastante significativo do setor terciário, 

verificando-se cada vez mais, um maior número de empresas no concelho dedicadas ao comércio e 

serviços.  

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lousada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Paiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paredes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arrifana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cavalum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=24
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2. Análise sociodemográfica 

 

2.1. Pirâmides etárias da subregião Tâmega e Sousa e do concelho de Penafiel 

 

De forma a analisar as tendências registadas pela população torna-se pertinente observar o volume de 

indivíduos, de uma determinada localização geográfica, que se encontram distribuídos por idade e género. 

A estruturação destes dados resulta num gráfico, denominado de pirâmide etária, que ressalta a evolução 

da população, tendo em linha de conta o seu envelhecimento ou rejuvenescimento. Esta pirâmide 

organiza o volume populacional de um determinado território em três secções - a base que espelha a 

população jovem, o centro que retrata a população adulta e, ainda, o topo que reflete o número de idosos.  

 

 

Pirâmide Etária da população residente na sub-região do Tâmega e Sousa - 2012 

 

 

        Fonte: Pordata 2012 
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Pirâmide Etária da população residente no concelho de Penafiel - 2012 

 

 

Fonte: Pordata 2012 

 

Penafiel possui uma pirâmide etária tendencialmente envelhecida, que se carateriza por ter a base e o 

topo mais estreitos do que a classe dos adultos.  

Através da análise dos valores registados pode constatar-se que o grupo dos indivíduos com idades 

compreendidas entre os 35 e 49 anos possui maior expressão no seio da população penafidelense. Por 

contraposição, o grupo dos idosos (65 - <85) apresenta os valores mais baixos de toda a pirâmide etária. 

Pese embora, este último grupo registe valores inferiores aos restantes denota-se um envelhecimento 

populacional, por consequência da natural renovação das gerações. Assim sendo, o topo da pirâmide será 

substituído pela população que atualmente se encontra no grupo dos adultos. Combinando o facto de este 

último grupo ser o mais expressivo, com o facto de a taxa de natalidade ter vindo a decrescer e a 

esperança média de vida a aumentar, a pirâmide etária tenderá a assumir uma estrutura invertida. Pode, 

então, concluir-se que o concelho de Penafiel acompanha a tendência não só da sub-região em que está 

inserido, como também, ao nível nacional e nível mundial, dos países desenvolvidos. 

Outro aspeto a ter em consideração na análise da pirâmide etária refere-se à questão do género. No 

concelho de Penafiel e, à semelhança do que acontece na sub-região Tâmega e Sousa, o volume 

populacional do género feminino é ligeiramente superior ao registado no género masculino, o que se 

traduz num maior número de mulheres a residirem no concelho – por cada homem existe 1,1 mulheres.  
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2.2. Indicadores da população do concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Censos 2011 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2011/2012), o concelho de Penafiel representa 

13% do total da população residente da região do Tâmega. O concelho é, assim, constituído por 72265 

habitantes, sendo 35191 do género masculino e 37074 do género feminino. 

As freguesias do concelho com maior número de população residente são Penafiel (21,74%), Termas de 

S. Vicente (6,86%), Guilhufe e Urrô (5,54%). Com menor população residente temos Capela (1,45%) e 

Sebolido (1,26%). 

 

 

 

Região População residente (N.º) por Local de residência e Sexo (2011) 

TOTAL (HM) H M 

Portugal 10562178 5046600 5515578 

Norte 3689682 1766260 1923422 

Tâmega 550516 268097 282419 

Penafiel 72265 35191 37074 

Abragão 2341 1178 1163 

Boelhe 1646 796 850 

Bustelo 1579 734 845 

Cabeça Santa 2528 1244 1284 

Canelas 1649 825 824 

Capela 1047 510 537 

Castelões 1397 657 740 

Croca 1767 887 880 

Duas Igrejas 2426 1188 1238 

Eja 1110 531 579 

Fonte Arcada 1606 784 822 

Galegos 2673 1334 1339 

Guilhufe e Urrô 4005 1973 2032 

Irivo 2182 1077 1105 

Lagares e Figueira 2863 1404 1459 

Oldrões 2004 957 1047 

Paço de Sousa 3869 1906 1963 

Penafiel 15711 7450 8261 

Peroselo 1346 629 717 

Rans 1907 944 963 

Rio de Moinhos 2886 1434 1452 

Recesinhos (São Mamede) 1439 718 721 

Recesinhos (São Martinho) 1791 880 911 

Rio Mau 1414 699 715 

Sebolido 912 458 454 

Termas de S. Vicente 4955 2413 2542 

União das freguesias de 
Luzim e Vila Cova 

1636 791 845 

Valpedre 1576 790 786 
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2.3. Variação da população em Penafiel, freguesias e respetivas unidades de referência 

 

Local de 
residência 

Nº de População Residente 

Taxa de variação da população residente (%) por Grupo etário 

(2001- 2011) 

Total % 0 - 14 anos % 15 - 24 anos % 25 - 64 anos % 
65 e + 
anos 

% 

Portugal 
1056217

8 
2% 1572329 -5% 1147315 -22% 5832470 6% 2010064 19% 

Norte 3689682 0,06% 557233 -14% 425876 -24% 2075134 5% 631439 23% 

Tâmega 550516 -0,14% 94956 -17% 72560 -19% 305644 8% 77356 19% 

Penafiel 72265 0,65% 12756 -16% 9745 -19% 40554 10% 9210 22% 

Abragão 2341 -7% 477 -13% 298 -38% 1235 1% 331 22% 

Boelhe 1646 -11% 329 -25% 233 -28% 894 -3% 190 20% 

Bustelo 1579 -6% 214 -38% 225 -12% 880 3% 260 19% 

Cabeça Santa 2528 -0,4% 478 -16% 346 -21% 1418 8% 286 34% 

Canelas 1649 -7% 287 -28% 220 -22% 932 4% 210 3% 

Capela 1047 -7% 173 -31% 166 -13% 576 2% 132 3% 

Castelões 1397 -1% 216 -15% 164 -38% 826 14% 191 13% 

Croca 1767 0,2% 340 -13% 242 -24% 982 10% 203 22% 

Duas Igrejas 2426 -3% 485 -23% 371 -16% 1313 8% 257 27% 

Eja 1110 -7% 175 -19% 139 -28% 612 0,3% 184 2% 

Fonte Arcada 1606 1% 288 -18% 232 -6% 887 11% 199 2% 

Galegos 2673 6% 498 -8% 357 -14% 1516 13% 302 31% 

Guilhufe e 
Urrô 

4005 8% 680 -11% 525 -14% 2355 19% 445 33% 

Irivo 2182 -1% 346 -29% 320 -14% 1226 8% 290 47% 

Lagares e 
Figueira 

2863 2% 535 -18% 409 -12% 1553 11% 366 24% 

Oldrões 2004 -1% 416 -8% 268 -26% 1097 7% 223 19% 

Paço de 
Sousa 

3869 -3% 591 -26% 530 -30% 2244 8% 504 41% 

Penafiel 15711 7% 2501 -9% 1983 -14% 9020 15% 2207 26% 

Peroselo 1346 -1% 260 -20% 202 -22% 733 9% 151 35% 

Rans 1907 16 395 3% 273 -3 1068 27% 171 15% 

Rio de 
Moinhos 

2886 -3% 508 -26% 436 -10% 1576 7% 366 9% 

Rio Mau 1414 -5% 220 -6% 128 -49% 861 4% 205 17% 

Recesinhos 
(S. Mam.) 

1439 -6% 272 -22% 195 -24% 782 0% 190 32% 

Recezinhos 
(S. Mart.) 

1791 -4% 311 -22% 240 -24% 1004 7% 236 8% 

Sebolido 912 -3% 146 -15% 101 -38% 550 7% 115 20% 

Termas de S. 
Vicente 

4955 1% 960 -10% 525 -14% 2739 7% 578 23% 

União de 
freguesias de 
Luzim e Vila 

Cova 

1636 -4% 312 -19% 216 -27% 850 8% 258 9% 

Valpedre 1576 5% 343 -11% 248 8% 825 14% 160 -2% 
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2.4. Taxa de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           
Fonte: Pordata 2012 

 

Segundo o gráfico, é possível constatar que a taxa de natalidade é superior à taxa nacional, à região Norte 

e subregião Tâmega, em cerca de 0,1%. 

No concelho de Penafiel, a taxa de mortalidade é inferior à média Nacional (-2,7%), à média da região 

Norte (-1,5%) e à média da sub-região Tâmega (-0,7%) 

Verifica-se uma superioridade da taxa de natalidade em relação à taxa da mortalidade em 1,1%. 

 

2.5. Taxa de Crescimento Natural e Crescimento Efetivo – 1991, 2001, 2011 
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                    Fonte: Censos 2011 
 

O crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O Crescimento 

natural pode ser: Positivo, quando o número de nascimentos é maior que o de mortes; Negativo, quando o 

número de nascimentos é menor que o de mortes; Nulo, quando o número de nascimentos é igual ao de 

mortes. 
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No que toca à taxa de crescimento natural, Penafiel apresenta um crescimento positivo de 0.21%, 

contrariamente ao cenário Nacional que revela um crescimento natural negativo de 0,06%. 

0,05%

0,62%

-0,29%

0,24%

0,45%

-0,17%

0,49%

0,43%

-0,05%

0,30%

0,43%

-0,14%

-0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80%

1991

2001

2011

Taxa de crescimento efetivo

Penafiel

Tâmega

Norte

Portugal

 
              Fonte: Censos 2011 

 

A taxa de crescimento efetivo é um indicador que nos permite saber qual foi o grau de crescimento ou de 

diminuição da população num determinado período de tempo, normalmente por referência ao ano civil em 

análise. No concelho de Penafiel verifica-se um decréscimo populacional, revelado por uma perda superior 

em relação à sub-região Tâmega, mas inferior à região Norte e mesmo a nível Nacional. Por comparação 

a décadas anteriores, verifica-se que houve um crescimento acentuado na primeira década de 2000 face à 

última década de 90. Realça-se o facto da mesma taxa no ano de 2012 se situar nos -0,53% e em 2013 

ser de -0,58%. 

 

2.6. Índice de dependência dos idosos, jovens e total – 1991, 2001, 2011 
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                   Fonte: Censos 2011 
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O índice de dependência de idosos traduz a relação entre o número de pessoas que atingem uma idade 

em que estão geralmente inativas do ponto de vista económico (65 e mais anos de idade), e o número de 

pessoas em idade ativa (dos 15 aos 65 anos de idade). Assim, entre 2001 e 2011, verifica-se um aumento 

gradual nessa relação, circunscrito a toda a região do Norte e sub-região do Tâmega. Esta tendência é 

congruente com os dados anteriormente apresentados, e vai ao encontro do que foi verificado a nível 

nacional e a nível concelhio. Ainda assim, é possível constatar que Penafiel detém, um índice de 

dependência de idosos, inferior à média nacional, região Norte e subregião Tâmega. 
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                      Fonte: Censos 2011 

 
O índice de dependência de jovens traduz em si a relação entre o número de jovens com idades 

consideradas inativas do ponto de vista económico (menores de 15 anos), e o número de pessoas em 

idade ativa (dos 15 aos 64 anos). Em vinte anos, e seguindo a tendência Nacional, essa relação no 

concelho diminuiu, de forma diretamente proporcional. Contudo, Penafiel detém um índice de dependência 

de jovens, superior à média Nacional, região Norte e subregião Tâmega. 

 

 
  Fonte: Censos 2011 

 

O índice de dependência total reflete a relação entre índice de dependência de jovens e o índice de 

dependência de idosos. Analisando os dados apresentados no quadro anterior, é possível verificar uma 

diminuição a nível nacional, comum também no concelho de Penafiel, em resultado desta relação.  
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2.7. Índice de Envelhecimento total por freguesia e respetivas unidades de referência 

 

Local de residência 

 (2011) 

 

Índice de 
envelhecimento 

(N.º)  

Portugal 129 

Norte 114 

Tâmega 82 

Penafiel 73 

Abragão 70 

Boelhe 58 

Bustelo 122 

Cabeça Santa 60 

Canelas 74 

Capela 77 

Castelões 88 

Croca 60 

Duas Igrejas 54 

Eja 107 

Fonte Arcada 69 

Galegos 61 

Guilhufe e Urrô 65 

Irivo 84 

Lagares e Figueira 68 

Oldrões 54 

Paço de Sousa 86 

Penafiel 88 

Peroselo 59 

Rans 44 

Rio de Moinhos 73 

Recesinhos (São Mamede) 71 

Recesinhos (São Martinho) 76 

Sebolido 81 

Termas de S. Vicente 60 

União de freguesias de Luzim e 
Vila Cova 

83 

Valpedre 47 

Rio Mau 93 

 

 

De acordo com a tabela, o concelho de Penafiel apresenta um índice de envelhecimento inferior ao 

registado a nível Nacional, região Norte e subregião do Tâmega. 

Os dados registam um maior índice de envelhecimento nas freguesias de Bustelo, Eja, Rio Mau, Penafiel 

e Castelões. Contrariamente às freguesias de Rans, Duas Igrejas, Oldrões, e Valpedre, que registam um 

menor índice. 
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2.8. Número de famílias por tipologia 

 
2.8.1. Famílias Clássicas por Local de Residência 

Local de residência 

(2011) 

Famílias clássicas (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e 
Dimensão (família clássica) 

Total 1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 ou mais pessoas 

Portugal 4043726 866827 1277558 965781 671066 262494 

Norte 1330892 228923 390608 349821 256375 105165 

Tâmega 182728 22356 46142 51406 44028 18796 

Penafiel 23794 2710 5890 6767 5961 2466 

Abragão 753 66 199 203 189 96 

Boelhe 538 52 133 163 133 57 

Bustelo 522 58 128 151 136 49 

Cabeça Santa 787 77 171 212 213 114 

Canelas 531 50 128 159 147 47 

Capela 363 53 95 94 94 27 

Castelões 485 60 136 147 98 44 

Croca 561 55 133 161 142 70 

Duas Igrejas 799 90 201 223 199 86 

Eja 394 57 115 111 78 33 

Fonte Arcada 511 60 114 132 145 60 

Galegos 868 90 191 266 233 88 

Guilhufe e Urrô 1257 114 284 384 306 169 

Irivo 724 69 190 213 200 52 

Lagares e Figueira 902 98 222 204 251 127 

Oldrões 633 54 142 176 197 64 

Paço de Sousa 1275 129 341 380 307 118 

Penafiel 5503 842 1446 1620 1151 444 

Peroselo 430 41 91 128 126 44 

Rans 597 49 129 166 188 65 

Recesinhos (São Mamede) 456 47 99 127 124 59 

Recesinhos (São Martinho) 599 71 151 172 146 59 

Rio de Moinhos 889 88 202 216 247 136 

Rio Mau 486 54 135 145 113 39 

Sebolido 291 18 76 85 82 30 

Termas de S. Vicente 1618 154 405 466 435 158 

União de Freguesias de Luzim e 
Vila Cova 

542 69 146 132 129 66 

Valpedre 480 45 87 131 152 65 

  Fonte: Censos 2011 
 

Por família clássica entende-se uma ou mais pessoas que residam no mesmo alojamento, 

independentemente de quaisquer relação entre as pessoas e/ou da interdependência económica (INE, 

2003).  

O concelho de Penafiel engloba cerca de 0,6% das famílias clássicas do país, 1,79% das famílias 

clássicas da região Norte e 13% das famílias clássicas da sub-região Tâmega e Sousa. 

Entre o total de famílias clássicas existentes em Penafiel, verifica-se uma maior prevalência das famílias 

com 3 elementos, sendo que este tipo de agregado representa cerca de 28% das famílias clássicas no 

concelho. 
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As famílias clássicas numerosas (5 ou mais elementos) assumem maior prevalência na freguesia de 

Penafiel (444), Guilhufe e Urrô (169) e Termas de S. Vicente (158). Por seu lado, as freguesias de Capela 

(27), Sebolido (30), Eja (33) e Rio Mau (39) são aquelas que têm o menor número de famílias clássicas 

numerosas. 

 
2.8.2. Núcleos familiares monoparentais 

Local de residência 

(2011) 

Núcleos familiares monoparentais (N.º) 

Total Pai com filhos Mãe com filhos 

Portugal 480443 64100 416343 

Norte 155832 19396 136436 

Tâmega 19128 2457 16671 

Penafiel 2481 321 2160 

Abragão 53 11 42 

Boelhe 67 8 59 

Bustelo 61 15 46 

Cabeça Santa 79 7 72 

Canelas 42 9 33 

Capela 31 3 28 

Castelões 48 3 45 

Croca 64 10 54 

Duas Igrejas 72 8 64 

Eja 39 8 31 

Fonte Arcada 45 11 34 

Galegos 84 12 72 

Guilhufe e Urrô 135 25 110 

Irivo 80 8 72 

Lagares e Figueira 87 14 73 

Oldrões 74 9 65 

Paço de Sousa 118 13 105 

Penafiel 689 69 620 

Peroselo 49 3 46 

Rans 69 8 61 

Rio de Moinhos 79 11 68 

Recesinhos (São Mamede) 50 6 44 

Recesinhos (São Martinho) 63 6 57 

Rio Mau 42 10 32 

Sebolido 25 5 20 

Termas de S. Vicente 163 21 142 

União de Freguesias de 
Luzim e Vila Cova 

36 2 34 

Valpedre 37 6 31 

            Fonte: Censos 2011 

   
Relativamente aos núcleos familiares monoparentais destacam-se, no concelho de Penafiel, os 

constituídos pela progenitora e filhos, que representam cerca de 87% do total da monoparentalidade no 

concelho. É possível verificar que as famílias monoparentais encontram-se mais presentes nas freguesias 

de Penafiel, Termas de S. Vicente, Guilhufe e Urrô e Paço de Sousa, em contraste com as freguesias de 

Sebolido, União das freguesias de Luzim e Vila Cova, Capela e Valpedre. Verifica-se, ainda, que o número 

de famílias constituídas por progenitor e filhos se acentua mais em Penafiel, Guilhufe e Urrô e Termas de 

S. Vicente, sendo, por outro lado, nas freguesias de União das freguesias de Luzim e Vila Cova, 

Castelões, Capela e Peroselo reduzido o número de núcleos familiares desse tipo.  
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3. Dificuldades da população residente – Penafiel e respetivas unidades de referência 

Local de 
residência  

(à data dos censos 
2011) 

Total 

% em 
proporção 

à Pop. 
Residente 

Dificuldades (nº) da população residente (por tipo) 

Ver Ouvir 
Andar ou subir 

degraus 
Memória ou concentração 

Tomar banho ou vestir-
se sozinho 

Compreender os outros 
ou fazer-se compreender 

Muita 
dificuldade ou 
não consegue 
efetuar a ação 

Muita dificuldade ou 
não consegue 
efetuar a ação 

Muita dificuldade ou não 
consegue efetuar a ação 

Muita dificuldade ou não 
consegue efetuar a ação 

Muita dificuldade ou não 
consegue efetuar a ação 

Muita dificuldade ou não 
consegue efetuar a ação 

Portugal 3960544 37% 920519 533202 980000 655377 471557 399889 

Norte 1343722 36% 306915 177606 335390 222766 161922 139123 

Tâmega 197385 36% 46635 25434 49463 31725 23646 20482 

Penafiel 24126 33% 5628 3089 6043 4002 2839 2525 

Abragão 1098 47% 283 163 259 176 111 106 

Boelhe 702 43% 175 108 153 108 80 78 

Bustelo 501 32% 132 62 116 74 66 61 

Cabeça Santa 1011 40% 259 123 244 171 115 99 

Canelas 600 36% 131 68 141 108 70 82 

Capela 197 19% 36 25 46 32 29 29 

Castelões 478 34% 131 58 118 66 57 44 

Croca 531 30% 172 69 122 67 52 48 

Duas Igrejas 809 33% 192 102 210 148 75 82 

Eja 443 40% 108 42 112 74 53 54 

Fonte Arcada 513 32% 102 66 150 72 69 54 

Galegos 503 19% 89 62 133 86 73 60 

Guilhufe e Urrô 1104 27% 299 151 272 173 112 97 

Irivo 664 30% 146 71 180 108 93 66 

Lagares e Figueira 806 28% 168 102 197 131 107 101 

Oldrões 613 30% 137 80 166 85 88 57 

Paço de Sousa  1175 30% 258 138 350 180 139 110 

Penafiel 4431 28% 1136 637 543 901 662 552 

Peroselo 660 49% 167 105 138 110 66 74 

Rans 575 30% 113 60 139 114 79 70 

Rio de Moinhos 1011 35% 235 147 250 161 109 109 

Recesinhos (São 
Mamede) 

661 46% 161 88 163 128 53 68 

Recesinhos (São 
Martinho) 

847 47% 193 112 199 161 92 90 

Sebolido 298 32% 73 43 76 40 38 28 

Termas de S. 
Vicente 

1656 33% 412 195 412 285 187 165 

União de freguesias 
de Luzim e Vila 
Cova 

744 45% 162 101 230 117 81 53 

Valpedre 359 23% 79 48 89 63 43 37 

Rio Mau 408 29% 79 63 102 63 50 51 
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A tabela anteriormente apresentada mostra as dificuldades expressas pela população residente de acordo 

com o tipo de limitações físicas e/ou mentais. Assim, ao analisarmos os dados globais, é possível verificar 

que, o concelho de Penafiel revela um total de 24126 dificuldades associadas à população residente, 

sendo que este valor representa pesos percentuais de cerca de 1,8% da região Norte e 12% da sub-região 

do Tâmega e Sousa. Este valor representa o número de dificuldades, no entanto saliente-se que um 

residente poderá demonstrar uma ou mais dificuldades. Não obstante, importa sublinhar que, entre estas, 

a população penafidelense revela maior número de dificuldades associadas à mobilidade reduzida, 

expressas por limitações em andar ou subir degraus (6043) e limitações associadas à visão (5628). Dados 

que demonstram congruência com os verificados tanto na sub-região do Tâmega e Sousa, como na região 

Norte e mesmo a nível Nacional. 

Ao analisarmos o número (bruto) das dificuldades por local de residência, é notável uma preponderância 

nas freguesias do concelho com um grande número de população residente, como é o caso das 

freguesias de Penafiel (4431), Termas de S. Vicente (1656), Paço de Sousa (1175) e Guilhufe e Urrô 

(1104). O mesmo acontece nas freguesias com menos população residente, uma vez que as freguesias 

de Capela (298) e Sebolido (197) são aquelas que expressam valores menores quanto às dificuldades da 

população residente, ainda que a este nível os dados não apresentem a mesma linearidade, na medida 

em que freguesias com menos população residente como é o caso de Castelões (478), Eja (443) e Rio 

Mau (408) mostram valores mais elevados do que Valpedre (359), ainda que esta última seja mais 

populosa.  

Já face à relação entre o total da população residente e o total de dificuldades identificadas por freguesia, 

é possível apurar que a freguesia com maior percentagem apresentada é Peroselo (49% do total da 

população residente na freguesia), seguida de Abragão, S. Martinho de Recesinhos (ambas com 47%), S. 

Mamede de Recesinhos (46%) e a União de Freguesias Luzim e Vila Cova (45%). As freguesias que 

apresentam percentagens menores são Galegos e Capela (ambas com 19%) e Valpedre (23%). 

4. Caraterização dos movimentos migratórios 

 
 

Local de residência 
 

 
Saldo Migratório  

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

 

Portugal -36,232 -37,352 -24,331 

Norte -15,730 -16,584 -6,307 

Tâmega -2,519 -2,599 -1,087 

Penafiel -443 -453 -258 

        Fonte: INE 2014 

 
Entende-se por movimentos migratórios a deslocação da população de uma determinada área para outra, 

com objetivo de fixação temporária ou definitiva. Já o saldo migratório expressa a diferença da população 

que entra e sai de uma determinada localização. 

O concelho de Penafiel apresenta um saldo negativo face ao movimento migratório, denotando-se uma 

saída em média de 443 residentes no ano de 2013. Salienta-se ainda que, no decorrer dos anos, denota-



 
Diagnóstico Social de Penafiel - 2014 

 
 

24 
 

se um aumento da população que sai do concelho, atingindo o seu valor mais alto no ano de 2012, bem 

como nas restantes unidades de referência.  

 

4.1. População estrangeira residente no concelho legalizada por nacionalidade 

Local de 

residência 

2010 

População estrangeira com estatuto legal de residente segundo as principais Nacionalidades 

Total Brasil Ucrânia Cabo Verde Roménia Angola 
Guiné 

Bissau 

Reino 

Unido 
Moldávia China 

Portugal 443 055 119 195 49 487 43 510 36 830 23 233 19 304 17 196 15 632 15 600 

Norte 49 780 15 521 7 521 2 357 2 618 1 619 612 762 800 3 395 

Tâmega 2 771 930 553 82 49 53 20 45 115 223 

Penafiel 392 116 113 2 3 16 3 7 10 31 

Fonte: Anuário Estatístico do INE 2010  

  

Observando a tabela, apura-se que a população estrangeira com estatuto legal de residência no concelho 

de Penafiel, é maioritariamente Brasileira, seguindo o padrão registado a nível Nacional, região Norte e 

subregião Tâmega. Segue-se a nacionalidade Ucraniana, Chinesa e Angolana. 

  

5. Participação da comunidade em processos eleitorais 

5.1. Taxa de abstenção em processos eleitorais – Penafiel e respetivas unidades de referência 

 

Localização 

geográfica 

Taxa de abstenção 

nas eleições para a 

Assembleia da 

República 

Taxa de abstenção nas 

eleições para a 

Presidência da 

República 

Taxa de abstenção nas 

eleições para o 

Parlamento Europeu 

Taxa de abstenção 

nas eleições para 

as Câmaras 

Municipais 

2011 2011 2009 2013 

Portugal 41,9% 53,5% 63,2% 47,4% 

Norte 39,8% 50,5% 61,7% 41,7% 

Tâmega 40,1% 50,6% 65,2% 34,6% 

Penafiel 34,3% 44,4% 59,9% 29,5% 

          Fonte: Censos 2011 

 

A população penafidelense regista uma taxa de abstenção de 34,3% nos processos eleitorais para a 

Assembleia da República, 44,4% para a Presidência da República, 59,9% para o Parlamento Europeu e 

29,5% para a Câmara Municipal, valores substancialmente inferioriores às taxas de abstenção registadas 

no país, na região Norte e na sub-região do Tâmega e Sousa. 

Através dos dados apresentados na tabela anterior, é possível afirmar que a taxa de abstenção nas 

eleições para o Parlamento Europeu foi a que apresentou um valor mais elevado (59,9%), por comparação 

às eleições para a Assembleia da República em 2011 (34,3%) e às eleições para a Presidência da 

República em 2011 (44,4%).  

O processo eleitoral onde se regista maior participação da população é nas eleições autárquicas (29,5%), 

com uma taxa igualmente inferior às restantes unidades de referência. 
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6. Acessibilidade, Transportes e Mobilidade 

 

6.1. Acessibilidade  

 

Atualmente, as questões de acessibilidade 

constituem um paradigma das sociedades 

mais exigentes na qualidade do seu 

ambiente urbano, como forma de atingir 

uma maior sustentabilidade futura do 

ambiente construído, na medida em que 

um território acessível surge como um 

potencial segmento do mercado, captando 

o turismo, por ter em linha de conta as 

diferentes formas de mobilidade. 

Assumindo, neste contexto, uma política de intervenção na cidadania, inclusão e desenvolvimento social 

(ICVM, 2010). 

 

6.2. Rede viária e circuitos de acessibilidade 

 

Em termos de acessibilidades, o município de Penafiel encontra-se numa situação privilegiada, por 

beneficiar de um conjunto de vias que estabelecem importantes ligações interurbanas, como é o caso da 

A4, da A11 e as Estradas nacionais (EN) 15, 106 e 312, não obstante a futura ligação prevista do IC 35. 

Assim sendo, para se proceder à caraterização do município em termos de circuitos de acessibilidade, 

importa abordar as redes viárias que servem o território em análise. 
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6.3. Circuitos rodoviários associados ao município de Penafiel (Plano Municipal de Segurança Rodoviária do Concelho de Penafiel, 2011)

Itinerários 
Principais 

Ligações/Acessos 
Itinerários 

Complementares 
Ligações/Acessos 

Estradas 
Nacionais 

Ligações/Acessos 
Estradas 
Regionais 

Ligações/Acessos 

 

 

 

IP4 

Ligação entre a região do Porto 
e a fronteira de Quintanilha, com 
características de autoestrada 
até Amarante. Esta via 
atravessa transversalmente o 
concelho na categoria de 
autoestrada e contempla nós de 
ligação em Baltar, 
(EN106.3/EN319) Paredes e 
Guilhufe e Urrô  (EN15), 
Penafiel (EN106) e Castelões 
(EN211/ IP9). 

 

 

 

IC35 

 

Visa a ligação de 
Penafiel/IP4 a Sever do 
Vouga/IP5, passando por 
Castelo de Paiva, Arouca e 
Vale de Cambra. No 
concelho de Penafiel esta 
via corresponde à variante 
da EN106 para sul do IP4. 

 

 

 

 

EN15 

Estrada de ligação Porto - 
Amarante, onde o principal eixo 
viário atravessa o centro da 
cidade de Penafiel. 

 

 

 

 

ER319 

Ligação entre as 
extremidades Santo 
Tirso e Costa/EN106 a 
Penafiel, entre as 
Termas de S. Vicente e 
a Torre, passando por 
Paços de Ferreira e 
Paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

IP9/A11 

Via que ainda não se encontra 
totalmente definida, mas visa a 
ligação entre Viana do Castelo e 
Vila Real, apresentando, em 
comum com o IP4, o troço que 
liga Castelões a Vila Real e com 
o IP1, o troço que liga Ponte de 
Lima a Braga. 

  EN106 Ligação entre Vizela e Penafiel, 
como principal eixo estruturador 
do Vale do Sousa.  

 

 

 

 

 

 

ER108 

O troço Entre-os-Rios/ 
Mesão Frio atravessa o 
sul do concelho. 

 

 

 

EN108 

Via com um traçado marginal ao 
rio Douro, que permite a ligação 
do Porto a Mesão Frio. Esta via 
encontra-se na categoria da 
Estrada Nacional entre Melres 
(concelho de Gondomar) e 
Entre-os-Rios (Penafiel), 
integrando os restantes troços a 
rede de estradas regionais. 

 

 

EN211 

Ligação do concelho de 
Penafiel, Casais Novos/EN15 - 
Nó de Castelões do IP4 a 
Cinfães. Esta via e respetiva 
variante configuram o principal 
acesso de Marco de Canaveses 
ao IP4. 
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De forma global, importa referir que em termos de rede fundamental, o município de Penafiel é 

atravessado pela Auto-estrada nº 4 (A4), determinando a ligação Porto - Penafiel - Amarante. A 

Norte do concelho surge ainda a Auto-estrada nº 11 (A11), que possibilita a ligação Penafiel - 

Guimarães - Braga e a Variante da EN106. 

Relativamente à rede Complementar, salienta-se a Estrada Nacional nº 15 (EN15), que 

estabelece a ligação entre Porto - Penafiel - Bragança, a Estrada Nacional nº 106, que permite 

a ligação Vizela - Penafiel - Entre-os-Rios, com acesso à Estrada Regional nº 108 que segue 

para Mesão Frio; a Estrada Nacional nº 320, que liga a cidade de Penafiel pelo norte ao 

concelho de Lousada e pelo sul ao concelho de Marco de Canaveses; a Estrada Municipal nº 

593, que parte do centro urbano de Penafiel e segue até à Estrada Nacional nº 106-3, que liga 

o centro urbano a Paço de Sousa, seguindo para o concelho de Paredes. 

 

6.4. Rede ferroviária do concelho de Penafiel 

 
A rede ferroviária do concelho é constituída por três ligações: a Estação de Caminho-de-Ferro 

de Penafiel, situada na freguesia de Novelas, e os apeadeiros de Irivo e Bustelo. Estas 

ligações, adotam um papel de extrema importância, por se situarem na linha do Douro, 

contribuindo em termos de  acesso a outras linhas. 

 

6.5. Transportes públicos 

 
A maior concentração de paragens de autocarros e de táxis situa-se na zona central da área 

urbana, sendo as restantes, na sua maioria, distribuídas ao longo das estradas nacionais que 

servem o concelho de Penafiel, EN 15, EN 106 e EN 320.  

A junção dos transportes públicos com os trajetos pedonais estabelecem, ainda que não 

diretamente, a ligação entre pontos âncora da mobilidade pedonal, sobretudo na zona central 

da área urbana do município. 

A oferta de transportes públicos existentes estruturou-se em torno de uma rótula situada no 

centro urbano (Av. Sacadura Cabral e Egas Moniz), da qual irradiam todos os circuitos 

interurbanos de acesso aos destinos oferecidos. Este local alberga ainda as duas maiores 

praças de táxis do município.  

 

6.6. Planos de Promoção de Acessibilidade 

 
O município de Penafiel favoreceu a operacionalização de um conjunto de ações de Promoção 

da Acessibilidade e o desenvolvimento dos Planos Local e Municipal de Promoção de 

Acessibilidade. Os Planos visaram medidas estratégicas, que envolvem populações, 

associações e entidades de modo a inserir dinâmicas municipais capazes de manter este 

desígnio cívico de integração na agenda de trabalho de toda a comunidade. Assume-se, neste 

contexto, uma metodologia que assenta em pilares como a Governância, a Participação, o 

Conhecimento e Sensibilização, e os Estudos a desenvolver em matéria de acessibilidade, de 
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          Fonte: Gabinete da mobilidade – C.M.P. 

 

forma a compreender cinco áreas essenciais no que toca à Acessibilidade para Todos, como 

seja o Espaço Público; o Edificado; os Transportes; a Informação e Comunicação/Design; e as 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (Infoacessibilidade). 

A elaboração do Plano Municipal de Penafiel teve como principal objetivo a promoção da 

acessibilidade nas freguesias do concelho, à exceção da freguesia de Penafiel, que foi 

abordada no Plano Local de Promoção da Acessibilidade. 

De modo geral, os 

Planos prevêem dotar o 

município de uma rede 

de percursos acessíveis 

em todos os espaços 

públicos, contrariando as 

medidas avulso 

normalmente 

implementadas, a partir 

da definição de eixos de 

orientação estratégicos e 

prioridades de 

intervenção à escala 

municipal. 

Para um maior 

envolvimento de todos 

os agentes da sociedade 

cívil, com o objetivo 

central de reabilitar a cidade de modo mais acessível para todos, foram desenvolvidas várias 

ações de promoção da acessibilidade no município de Penafiel.  

 

6.7. Mobilidade – dinâmicas territoriais 

 
O conceito de mobilidade remete-nos para a capacidade de deslocação de uma população, 

independentemente do modo de transporte que os indivíduos utilizam para se deslocar. Com 

efeito, a mobilidade urbana compreende os movimentos geográficos que os indivíduos 

desenham no território, na medida em que estes são reveladores das preferências dos 

cidadãos, quanto aos espaços de circulação e de lazer. Nesta ótica, o motivo das 

deslocações/viagens torna-se um ponto essencial ao desenho de um espaço urbano, uma vez 

que este coloca à disposição do cidadão canais e meios de circulação, que procuram dar uma 

resposta de qualidade às necessidades do dia-a-dia (Plano Estratégico de Mobilidade da 

Cidade de Penafiel 2009-2020 (PEMP, 2009).  
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Na tentativa de uma compreensão relativa às tendências e desafios associadas às questões de 

mobilidade no concelho de Penafiel, passaremos a explorar as dinâmicas de deslocação afetas 

ao município. 

 

6.8. Movimentos pendulares  
 

 
Local de residência  

2011 

 
Proporção da população residente que sai da 
unidade territorial (movimentos pendulares) 

%  

Portugal 0,75 

Norte 2,49 

Tâmega 10,71 

Penafiel 18,55 

                    Fonte: Censos 2011 

 

 

Penafiel 

População que entra no município para 

estudar ou trabalhar 

População que sai do município para estudar ou 

trabalhar 

7865 13402 

Fonte: Censos 2011 

No que toca à população residente que trabalha ou estuda segundo as entradas e saídas do 

concelho de Penafiel, verifica-se que, de acordo com os dados dos censos de 2011 (INE, 

2013), a população que sai do município para trabalhar (13402) é superior àquela que entra 

(7865). 

No âmbito dos trabalhos levados a cabo pelo Gabinete da Mobilidade do concelho de Penafiel 

e de acordo com uma política de promoção e desenvolvimento do território, que assenta em 

pilares de intervenção ordenada, ambientalmente sustentável, participada e inclusiva, 

procedeu-se à elaboração de um Plano Estratégico de Mobilidade da cidade de Penafiel a 

médio e a longo prazo, para que, entre 2009 e 2020, se verifique uma transformação associada 

às vivências do espaço urbano (PEMP, 2009). Nesta linha de orientação, o presente 

diagnóstico apresentará em seguida o estudo de tráfego desenvolvido na área do Plano, na 

tentativa de perceber movimentos rodoviários no território. 

 

6.9. Estudo de Tráfego 

O estudo de tráfego em análise quantificou os volumes nos principais eixos de entrada/saída 

na cidade de Penafiel. Para responder a este objetivo central, procurou identificar os períodos 

de pico, as eventuais situações de congestionamento, a importância dos movimentos de 

atravessamento e as pressões sobre o centro urbano motivadas pela procura de 

estacionamento. 
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6.10. Resultados/Conclusões  

Com base nos dados recolhidos, é possível apreender as condições de circulação das 

principais interseções da rede rodoviária. Neste sentido, o estudo conclui que:  

(i) O tráfego de atravessamento tem um peso significativo na circulação global, 

sendo que os principais movimentos de atravessamento têm a sua origem 

na zona “sul” (EN106);  

(ii) Os principais movimentos de atravessamento verificam-se entre a zona “sul” e 

“oeste” do município de Penafiel, suportando-se nas EN`s 15 e 106 e 

sobrecarregando, deste modo, a Rotunda do Abraço, que promove não só a 

ligação entre estas duas vias como também a malha urbana;  

(iii) As viagens em análise evidenciam uma proporção significativa a utilizar as vias 

pertencentes à malha urbana da cidade em detrimento do uso da variante 

do Cavalum, que apresenta uma utilização aquém da sua capacidade;  

(iv) As interseções estudadas mostram algumas situações de congestionamento, 

nomeadamente nas rotundas do Louredo, da Valpi e do Abraço. 

 
6.11. Sinistralidade rodoviária no concelho de Penafiel 

 
O concelho de Penafiel tem acompanhado a tendência de diminuição de sinistralidade 

verificada ao nível Europeu, no entanto a epidemiologia identifica alguns problemas associados 

a diferentes níveis, tais como: 

 Cerca de 88% dos acidentes ocorrer dentro das localidades;  

 Cerca de metade dos acidentes estarem associados às Estradas Nacionais que 

atravessam o concelho (competência da entidade Estradas Nacionais); 

 Aproximadamente 43% dos casos de sinistralidade acontecerem em arruamentos 

urbanos;  

 O dia de Sábado ser o pior da semana em termos de ocorrências;  

 A maioria dos acidentes acontecer em pleno dia, relegando para segundo plano os 

problemas de encandeamento ou falta de iluminação noturna;  

 As freguesias da Penafiel, Guilhufe e Urrô, Paço de Sousa e S. Mamede apresentarem 

registos de sinistralidade muito superiores em relação às restantes freguesias;  

 A faixa etária dos 15 aos 19 anos e dos 30 aos 34 anos compreendem 12% do total de 

vítimas, sendo que a sinistralidade com veículos ligeiros corresponde a 75% do total 

das vítimas (Plano Municipal de Segurança Rodoviária, 2012). 

 
Quando se pretende ilustrar a sinistralidade no concelho de Penafiel, não se poderá descurar o 

número de vítimas associadas aos acidentes registados. Deste modo, apresentaremos em 

seguida o total de acidentes rodoviários registados no ano de 2012, por duas tipologias, que 

têm como elemento diferenciador o facto de as vítimas falecerem ou ficarem feridas.  
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Localização geográfica 

 

Acidentes de viação com vítimas (Nº) por tipo de acidente 

2012 

Total de acidentes Acidentes com feridos Acidentes com mortos 

Continente 29867 29201 666 

Norte 10353 10128 225 

Tâmega 1541 1504 37 

Penafiel 228 222 6 

       Fonte: Censos 2011 

Verifica-se que em 2012, no município de Penafiel, se assinalaram um total de 228 acidentes, o 

que corresponde a cerca de 0,76% do total de acidentes registados no continente, 2,2% da 

região Norte e a 14,7% da sub-região Tâmega. Entre estes, 222 inserem-se na categoria 

acidentes com feridos, o que representa um valor de aproximadamente 0,76% em relação ao 

Continente, 2,19% relativamente à região Norte e 14,8% da sub-região Tâmega. Já para a 

categoria de acidentes com mortos, Penafiel apresenta, em 2012, um total de 6 acidentes com 

mortos, o que corresponde a 0,9% do País, a 2,66% da região Norte e a 16,2 da sub-região 

Tâmega (INE,2013). 

 
 

7. Ambiente 

 
7.1. Despesas com o Ambiente do município de Penafiel, por habitante e respetivas 

unidades de referência 

Localização geográfica 

 (2011) 

Despesas em ambiente dos municípios por habitante (€/ hab.) 

Total Gestão de resíduos 

€/ hab. €/ hab. 

Portugal 56 43 

Norte 41 33 

Tâmega 32 29 

Penafiel 45 45 

Fonte: Censos 2011 

 
Em 2011, o município de Penafiel despende de uma média de 45 € por habitante em gestão de 

resíduos, valor que tem maior expressividade, quando comparado com a sub-região Tâmega, a 

região Norte e o País. 
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7.2. Resíduos urbanos recolhidos, segundo o tipo de recolha em Penafiel e respetivas 
unidades de referência 

 

Localização geográfica 

(2012) 

Resíduos urbanos recolhidos (t) por Localização geográfica, 
Tipo de recolha e Tipo de destino 

Total 
Recolha 

indiferenciada 
Recolha seletiva 

Portugal 4765923 4100451 665472 

Norte 1520918 1314708 206209 

Tâmega 193186 178543 14642 

Penafiel 32490 30612 1878 

   Fonte: Censos 2011 

 
A proporção da recolha dos resíduos sólidos recolhidos pelo município de Penafiel face às 

restantes unidades de referência são: cerca de 0,68 % dos resíduos urbanos do País, 2% dos 

resíduos da região Norte e 17% dos resíduos da sub-região do Tâmega. Do total de resíduos  

urbanos recolhidos no município, cerca de 94% são recolhidos de forma indiferenciada e cerca 

de 6% são recolhidos de modo seletivo. 

 

7.3. Resíduos urbanos de recolha indiferenciada e seletiva, por habitante em Penafiel e 
respetivas unidades de referência 

 

Localização geográfica  

2012 

Resíduos urbanos 
recolhidos por habitante 

Resíduos urbanos recolhidos 
seletivamente por habitante 

kg/ hab. kg/ hab. 

Portugal 439 61 

Norte 414 56 

Tâmega 352 27 

Penafiel 451 26 

Fonte: Censos 2011 

 
Ao longo do ano de 2012 foram recolhidos cerca de 451 kg de resíduos urbanos por habitante. 

Entre estes, 26 kg foram recolhidos de forma seletiva.  

É de salientar que o concelho de Penafiel apresenta um valor de resíduos urbanos recolhidos 

por habitante superior à sub-região Tâmega, à região Norte e ao País. No entanto, quando 

analisados os dados referentes à recolha seletiva, Penafiel apresenta o valor mais baixo em 

relação às três unidades de referência. 

 

7.4. População servida por sistemas de abastecimento de água em Penafiel e respetivas 
unidades de referência 

Localização geográfica População servida por sistemas de abastecimento de água 

Norte 92% 

Tâmega 80% 

Penafiel 97% 

  Fonte: Censos 2011 
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Cerca de 97% da população do concelho de Penafiel é servida por sistemas de abastecimento 

de água. Valor que é superior à sub-região do Tâmega e à região Norte. 

 

A empresa Penafiel Verde é a empresa que gere o sistema de abastecimento de água e 

saneamento do concelho;  

A taxa de cobertura do sistema de saneamento é de 76%. 

O concelho de Penafiel é servido por 11 ETAR´s que cobrem 27 freguesias. 

A taxa de realização de análises do controlo da água é de 100%. 

O cumprimento dos valores paramétricos é de 99%. 
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CAPÍTULO II: ECONOMIA E EMPREGO 

 

SÍNTESE 

 
 Maior número de empresas por atividade económica: 

˗ Comércio por grosso retalho – reparação de veículos automóveis e motociclos; 

˗ Construção; 

˗ Atividades administrativas e Serviços; 

˗ Indústrias transformadoras; 

˗ Alojamento, restauração e similares. 

 

 Fileiras económicas que concentram maior número de população empregada: 

˗ Setor da Construção; 

˗ Setor da Administração Pública; 

˗ Setor do Comércio; 

˗ Setor do Têxtil e Vestuário. 

 

 População Ativa = 57,5% 

˗ Taxa de Atividade = 47,3% (Santa Marta com a taxa mais elevada 54,3%); 

o Faixa etária mais significativa da população empregada = 35-39 anos (15%); 

o 84,97% da população ativa empregada trabalha por conta de outrem; 

o A população empregada do concelho carateriza-se por uma predominância de 

indivíduos que possuem o ensino básico de escolaridade (67,16%) e que se 

enquadram na faixa etária dos 35 aos 44 anos (28,6%); 

o 67% da população empregada tem o ensino básico; 

o 1,06% da população empregada não tem nenhum nível de escolaridade. 

 

˗ Taxa de desemprego = 16.9% 

o Entre o ano 2004 e o ano 2012 o município de Penafiel registou um aumento de 

2731 inscritos no centro de emprego; 

o O número de inscritos há menos de um ano é superior aos inscritos há mais de 

um ano; 

o Maior taxa de desemprego nas faixas etárias dos 55 e mais anos e <25 anos; 

o A taxa de desemprego do concelho apresenta maior incidência no género 

feminino (17,89%) 

o Maior percentagem de desempregados tem o 1ºciclo do ensino básico; 

o 39% está a cargo da família, 34% recebe subsídio desemprego, 13% outros 

subsídios e 5% o RSI. 

o 89% dos desempregados procuram novo emprego; 

o Entre as ofertas de emprego existentes constata-se que há uma maior colocação 

de indivíduos do género feminino. 

 

 População Inativa = 42,5% 

˗ Entre a população inativa, 44,82% são reformados, 19,51% estudantes e 21,73% 

domésticos: A percentagem de reformados é inferior no concelho de Penafiel quando 

comparado com a região Norte e a sub-região Tâmega e Sousa. 
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1. Atividade produtiva e trabalho 

 

1.1. Número de empresas por atividade económica do concelho de Penafiel e respetivas unidades de referência 

 

Empresas (N.º) por Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual 

Localização geográfica Portugal Norte Tâmega Penafiel 

Total 1112000 360482 42750 5390 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 56467 12709 1240 121 

Indústrias extractivas 1274 420 109 33 

Indústrias transformadoras 72286 34353 6203 458 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 801 288 31 1 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 1149 369 53 6 

Construção 99179 32098 5199 812 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 247970 88182 11922 1445 

Transportes e armazenagem 23800 6728 823 111 

Alojamento, restauração e similares 85183 26929 3556 453 

Atividades de informação e de comunicação 14520 3471 191 27 

Atividades imobiliárias 28540 8548 878 81 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 114123 34002 2571 371 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 137333 38163 2894 515 

Educação 60821 22342 2270 346 

Atividades de saúde humana e apoio social 82303 28042 2351 334 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 29380 7163 651 51 

Outras atividades de serviços 56871 16675 1808 225 

Fonte: Censos 2011
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1.2. Matriz de especialização económica com base na proporção do emprego por setor 

económico em Penafiel e respetivas unidades de referência 

 

Continente Norte Tâmega e Sousa Penafiel 

Agricultura, produção animal, caça 2,43% 2,48% 2,06% 1,40% 

Silvicultura e exploração florestal 0,22% 0,16% 0,17% 0,21% 

Pesca e aquicultura 0,26% 0,22% 0,01% 0,01% 

Indústrias Extrativas 0,30% 0,30% 0,74% 2,19% 

Indústrias Transformadoras 16,88% 24,11% 30,98% 23,30% 

Ind. Alimentares 8,81% 5,09% 2,70% 3,94% 

Ind. das Bebidas e do Tabaco 1,70% 1,27% 0,71% 1,19% 

Fabricação de Têxteis 4,22% 6,58% 2,55% 2,22% 

Indústria do vestuário 16,95% 26,27% 29,51% 50,97% 

Ind. do couro e de produtos de couro 5,46% 9,89% 19,87% 0,44% 

Ind. da madeira e da cortiça e suas obras 7,08% 6,59% 4,86% 4,92% 

Ind. de pasta, papel e cartão e seus artigos; e Impressão e reprodução de suportes gravados. 3,98% 2,91% 0,91% 
1,26% 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear 0,61% 0,32% 0,09% 0,26% 

Fabriacação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais 2,14% 1,52% 0,53% 0,79% 

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas 1,59% 0,57% 0,18% 0,16% 

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 2,86% 2,56% 0,77% 1,70% 

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 6,46% 3,04% 2,68% 8,29% 

Ind. metalúrgica de base e de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos 15,47% 13,09% 7,42% 5,72% 

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos 
electrónicos e ópticos 

4,24% 3,67% 1,30% 
3,94% 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 2,93% 2,35% 1,12% 1,93% 

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi -reboques e componentes para veículos 
automóveis 

5,75% 4,70% 0,90% 
0,66% 

Fabricação de outro equipamento de transporte 1,16% 0,56% 0,06% 0,09% 

Fabricação de mobiliário e de colchões 5,07% 6,27% 20,92% 3,02% 

Outras indústrias transformadoras 1,63% 1,62% 2,10% 6,45% 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 1,87% 1,11% 0,79% 2,06% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0,60% 0,56% 0,58% 1,13% 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 0,66% 0,61% 0,49% 0,71% 

Construção 8,42% 9,97% 17,34% 21,70% 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 2,54% 2,65% 2,35% 2,65% 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos 2,85% 2,78% 2,26% 2,43% 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 11,95% 12,01% 11,02% 9,41% 

Transportes e armazenagem 3,69% 2,86% 2,25% 2,29% 

Alojamento, restauração e similares 6,56% 5,37% 3,92% 4,38% 

Atividades de informação e de comunicação 2,39% 1,45% 0,72% 0,93% 

Actividades financeiras e de seguros 2,44% 1,72% 0,96% 0,96% 

Atividades imobiliárias 0,62% 0,48% 0,26% 0,19% 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 4,20% 3,50% 2,15% 2,11% 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 4,33% 3,27% 2,16% 2,56% 

Administração Pública e defesa; segurança social obrigatória 7,06% 5,24% 4,90% 5,24% 

Educação 8,53% 8,54% 6,33% 6,40% 

Actividades de saúde humana 5,06% 4,78% 2,86% 3,84% 

Actividades de apoio social com e sem alojamento 3,07% 2,48% 1,68% 1,52% 

Atividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 0,99% 0,77% 0,42% 0,50% 

Outras atividades de serviços 2,06% 1,93% 1,38% 1,53% 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das 
famílias para uso próprio 1,84% 1,77% 2,02% 2,40% 

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 
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Os dados da tabela anterior demonstram que uma parte significativa da população residente 

em Penafiel encontra-se empregada no setor das Indústrias Transformadoras (23,30%), 

acompanhando, assim, a tendência da subregião Tâmega e Sousa (30,98%). Não obstante, o 

setor económico da construção também apresenta resultados significativos, uma vez que 

emprega 21,75% da população penafidelense. Menos relevante, mas com um valor expressivo 

quando comparado com os restantes, encontra-se o setor económico do “Comércio a retalho, 

exceto de veículos automóveis e motociclos” com (9,41% dos empregados do concelho de 

Penafiel). Conclui-se, portanto que os três setores económicos anteriormente mencionados 

empregam 54,41% da população que se encontra a desempenhar uma atividade profissional 

no concelho de Penafiel. 

 

1.3. Especialização económica por fileiras económicas (dados agregados) na subregião do 

Tâmega e Sousa e no concelho de Penafiel 

 

Fileiras económicas Tâmega e Sousa Penafiel 

Agroindustrial 3,46% 3,01% 

Pedra 1,65% 4,40% 

Textil vestuário 10,43% 13,25% 

Calçado 6,46% 0,11% 

Madeira e mobiliário 8,38% 1,99% 

Metalurgia e metalomecânica 3,78% 3,70% 

Construção 18,21% 23,20% 

Comercio grosso e retalho 16,41% 15,51% 

Atividades turísticas 4,11% 4,69% 

Serviços apoio empresas e ao cidadão 6,55% 7,22% 

Aministração pública 14,79% 16,55% 

Economia social 5,77% 6,37% 

  Fonte: Censos 2011 

 

As fileiras económicas que concentram em maior número a população que se encontra a 

trabalhar são: o setor da construção (23,20%), a administração pública (16,55%), o comércio 

grosso e retalho (15,51%) e, por fim, o setor têxtil vestuário (13,25%). 

Quando comparados os valores registados pelo concelho de Penafiel com os que se verificam 

na subregião do Tâmega e Sousa, constata-se que não existem diferenças abismais, pelo que 

se poderá considerar que o concelho em análise acompanha a tendência da região em que 

está inserido.  
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2. Caraterização da população Ativa e Inativa 

 

População residente com pelo menos 15 anos 

Localização 
Geográfica 

Ativos Empregados Desempregados Inativos Estudantes Domésticos Reformados 
Incapacitados  

para o 
trabalho 

Portugal 55,83% 86,81% 13,19% 44,17% 16,49% 10,34% 59,67% 3,44% 

Norte 56,06% 85,53% 14,47% 43,94% 17,54% 12,00% 55,84% 3,95% 

Tâmega e 
Sousa 

56,92% 85,70% 14,30% 43,08% 18,67% 19,35% 46,35% 4,20% 

Penafiel 57,52% 87,62% 12,38% 42,48% 19,51% 21,73% 44,82% 4,36% 

Fonte: Censos 2011 

No ano de 2011, verifica-se que entre a população ativa (57,52%), o concelho de Penafiel 

possui 87,62% das pessoas empregadas, contra 12,38% de desempregados. Salvaguarde-se 

que todos os dados do ano de 2014 revelam um aumento da taxa de desemprego, informação 

que será descrita posteriormente. No que se refere aos dados da população inativa (42,48%) 

pode afirmar-se que o principal motivo reside na reforma (44,82%), seguindo-se os domésticos 

(21,73%), os estudantes (19,51%) e, por fim, os incapacitados para o trabalho (4,36%). Por 

comparação a Portugal, à região Norte e à região do Tâmega e Sousa, o concelho de Penafiel 

possui uma maior percentagem de estudantes e de domésticos, por contraposição à 

percentagem de reformados que é inferior no concelho de Penafiel quando comparado com as 

restantes regiões mencionadas no quadro. 

 

3. Emprego 

 
3.1. Proporção da população empregada por fileira económica, a residir em Penafiel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
Fonte: Censos 2011 
 

Entre as várias fileiras económicas, pode afirmar-se que o concelho de Penafiel tem uma 

proporção significativa, por comparação à subregião do Tâmega e Sousa, de população 

residente no seu concelho a trabalhar na fileira da pedra – 37,50%. Com valores menos 

significativos que a anterior seguem-se as fileiras da construção (17,91%) e do têxtil e vestuário 

(17,86%). As restantes fileiras económicas registam valores pouco significativos que variam 

entre os 0,24% e os 16,03%. 

Fileiras económicas Penafiel 

Agroindustrial 12,21% 

Fileira pedra 37,50% 

Têxtil vestuário 17,86% 

Calçado 0,24% 

Madeira e mobiliário 3,32% 

Metalurgia e metalomecânica 13,78% 

Construção 17,91% 

Comercio grosso e retalho 13,28% 

Atividades turísticas 16,03% 

Serviços de apoio empresas e ao cidadão 15,49% 

Administração pública 15,72% 

Economia social 15,51% 
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3.2. População a desempenhar atividade profissional em Penafiel, por género e respetivas 
unidades de referência 
 

Localização 
Geográfica 

Género 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% 

 
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% 

Fonte: Censos 2011 

 
Segundo os Censos 2011, 84,97% da população empregada residente no concelho de Penafiel 

trabalha por conta de outrem, o que representa uma percentagem expressiva entre a 

população que se encontra a desempenhar uma atividade profissional. Segue-se a população 

que compõe os empregadores, com 8,58% do total da população empregada. Conjuntamente, 

estas duas formas de emprego perfazem um total de 93,55% do total da população 

empregada. As restantes configurações de emprego têm pouca expressão, já que representam 

apenas 6,44% do total. 

 

3.3. Evolução da Taxa de Atividade em Penafiel e respetivas unidades de referência 

49,30%

47,36%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

2001 2011

Taxa de atividade

Portugal

Norte

Tâmega e Sousa

Penafiel

 
Fonte: Censos 2011 

A taxa de atividade do concelho de Penafiel acompanha, claramente a tendência da subregião 

do Tâmega e Sousa e região Norte, quer nos Censos de 2001, como nos Censos de 2011.  

De referir ainda que, apesar de não ser muito significativa, registou-se uma diminuição de 2% 

da taxa de atividade no concelho em análise do ano 2001 para o ano 2011 (de 49% passa para 

47%). Apesar destes resultados, a taxa de atividade no concelho de Penafiel relativamente ao 
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sexo masculino registou um decréscimo, ao contrário da taxa de atividade do sexo feminino 

que registou um aumento de 5 pontos percentuais. 

 

3.4. Taxa de Atividade da população residente em Penafiel e respetivas unidades de 

referência 

  
Local de residência Taxa de atividade (%) da população 

residente (à data dos Censos 2011) 

Portugal 47,56 

Norte 47,59 

Tâmega 46,57 

Penafiel 47,36 

Abragão 40,84 

Boelhe 42,53 

Bustelo 48,39 

Cabeça Santa 46,08 

Canelas 42,03 

Capela 43,65 

Castelões 47,24 

Croca 48,84 

Duas Igrejas 47,61 

Eja 42,43 

Figueira 43,60 

Fonte Arcada 46,14 

Galegos 49,46 

Guilhufe 52,32 

Irivo 48,21 

Lagares 45,46 

Luzim 42,84 

Marecos 50,56 

Milhundos 51,53 

Novelas 48,94 

Oldrões 45,66 

Paço de Sousa 48,77 

Paredes 46,50 

Penafiel 50,44 

Peroselo 46,58 

Pinheiro 48,09 

Portela 39,49 

Rans 50,66 

Rio de Moinhos 43,62 

Santa Marta 54,31 

Santiago de Subarrifana 50,30 

Recesinhos (São Mamede) 44,82 

Recesinhos (São Martinho) 46,62 

Sebolido 44,85 

Urrô 49,44 

Valpedre 47,46 

Vila Cova 44,57 

Rio Mau 45,69 

                   Fonte: Censos 2011 

 

Relativamente à taxa de atividade das freguesias do concelho de Penafiel verifica-se que todas 

apresentam valores superiores a 39%, destacando-se a freguesia de Santa Marta com 54,31%. 

No entanto, convém salientar que à data dos censos (2011) ainda não se encontrava em vigor 

a lei da reorganização das freguesias, sendo este o motivo pelo qual os dados remetem para 

uma taxa que expressa a configuração desse período. 
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3.5.  Caraterização da população empregada, segundo o nível de escolaridade 

Fonte: Censos 2011 

 

Analisando a escolaridade da população que se encontra empregada, verificamos que a 

maioria possui o ensino básico (67,16%). Segue-se a população que possui o ensino 

secundário (18,76%) e, com valores próximos a população que concluiu o ensino superior 

(12,22%). Quando comparado com a subregião do Tâmega e Sousa pode constatar-se que o 

concelho de Penafiel regista uma proporção inferior de população empregada com o ensino 

básico e pós-secundário e, uma proporção maior de população que concluiu o ensino 

secundário e o ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização 

Geográfica 

Nenhum nível 

de 

escolaridade 

Ensino 

básico 

Ensino 

secundário 

Ensino pós-

secundário 

Ensino 

superior 

Secundário e 

superior 

Continente 1,12% 46,81% 24,66% 1,38% 26,03% 52,07% 

Norte 0,96% 54,10% 21,55% 1,18% 22,22% 44,94% 

Tâmega e Sousa 1,15% 68,75% 17,63% 0,86% 11,61% 30,10% 

Penafiel 1,06% 67,16% 18,76% 0,79% 12,22% 31,77% 
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3.6. População empregada segundo o nível de escolaridade, por freguesia  

 
Local de residência 

(à data dos Censos 

2011) 

Total Nenhum 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Ensino 

secundário 

Ensino 

superior 

Portugal 4361187 49381 729348 519010 810761 1069822 1122420 

Norte 1501883 14345 288172 234755 289611 323624 333679 

Tâmega 219649 2532 58429 45617 46536 38949 25670 

Penafiel 29991 319 1% 7540 25% 5924 20% 6679 23% 5627 19% 3665 12% 

Abragão 803 25 228 219 180 106 35 

Boelhe 594 6 200 128 150 80 28 

Bustelo 700 8 167 145 157 134 77 

Cabeça Santa 1013 12 311 248 219 144 69 

Canelas 571 5 128 156 135 96 46 

Capela 415 4 122 85 112 73 15 

Castelões 562 9 160 95 129 92 75 

Croca 777 9 276 162 145 123 56 

Duas Igrejas 1017 20 306 240 225 142 78 

Eja 395 2 141 81 88 52 30 

Fonte Arcada 662 0 176 158 147 117 59 

Galegos 1148 13 252 199 302 245 127 

Guilhufe e Urrô 1885 20 391 298 375 374 217 

Irivo 910 10 226 178 205 201 86 

Lagares e Figueira 1124 9 247 288 265 217 85 

Oldrões 794 8 206 164 217 142 56 

Paço de Sousa 1631 14 340 282 357 404 213 

Penafiel 7059 60 1326 967 1341 1617 1692 

Peroselo 566 3 128 168 138 80 47 

Rans 854 7 239 139 246 162 57 

Rio de Moinhos 1060 10 291 263 230 169 92 

Recesinhos (São 

Mamede) 
549 12 156 106 125 82 63 

Recesinhos (São 

Martinho) 
748 3 219 158 152 128 82 

Sebolido 369 6 102 65 81 80 27 

Termas de S. 

Vicente 
1922 25 544 435 460 295 150 

União das 

Freguesias de Luzim 

e Vila Cova 

623 5 186 151 177 81 20 

Valpedre 676 4 200 173 199 69 30 

Rio Mau 564 10 121 130 122 122 53 

Fonte: Censos 2011 

 

O nível de escolaridade mais significativo da população empregada do concelho é o 1º ciclo do 

ensino básico (25% do total da população empregada). 

Os dados demonstram que, numa lógica ascendente, quase sempre as freguesias que têm 

mais população residente são aquelas que revelam maior número de população relativamente 

aos níveis de instrução apresentados. Contudo, no caso da freguesia Guilhufe e Urrô verificam-

se mais pessoas com um nível de ensino secundário e com o nível de ensino superior do que a 

população residente na freguesia Termas de S. Vicente, ainda que a última tenha maior 

número de habitantes. 
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3.7. Percentagem da população empregada, segundo grupos etários 

 

 

Local de 

residência  

População ativa (N.º) por Grupo etário  

 

Grupo etário 

15 - 19 

anos 

20 - 24 

anos 

25 - 29 

anos 

30 - 34 

anos 

35 - 39 

anos 

40 - 44 

anos 

45 - 49 

anos 

50 - 54 

anos 

55 - 59 

anos 

60 - 64 

anos 

65 - 69 

anos 

70 - 74 

anos 

75 ou 

mais anos 

Portugal 1.4% 7.1% 11.4% 13.9% 14.7% 13.4% 12.8% 11.1% 8.1% 4.1% 1.6% 0.3% 0.1% 

Norte 1.8% 7.8% 11.7% 13.8% 14.6% 13.7% 13.2% 11.2% 7.7% 3.5% 0.7% 0.2% 0.1% 

Tâmega 3.9% 9.9% 13.8% 13.9% 14.9% 13.8% 12.9% 6.8% 6.4% 2.8% 0.6% 0.2% 0.1% 

Penafiel 2.7% 9.7% 12.7% 13.9% 15% 13.6% 12.9% 9.8% 6.4% 2.6% 0.4% 0.2% 0.1% 

Fonte: Censos 2011 

  

Quando se analisa a população empregada por grupos etários pode afirmar-se que a faixa etária dos 35 aos 39 anos de idade é aquela que possui 

valores mais elevados (15%). Por sua vez, os valores registados pelas faixas etárias dos 25 aos 29 anos, dos 30 aos 34, dos 40 aos 44 e dos 45 aos 

49 anos de idade apresentam valores muito semelhantes entre si, diferindo apenas, no máximo, em 2 pontos percentuais. 
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4. Desemprego 

 
4.1.  Taxa de Desemprego registado no concelho de Penafiel segundo o género  

 

Localização 

Geográfica 
Ano 

Género Taxa Total 

Masculino % Feminino %  (%) 

Tâmega e 

Sousa 

2013 17445 49 18875 50 14,16 

2014 17994 48 19033 52 14,44 

Penafiel 

2013 3255 54 2802 46 17,7 

2014 2967 51 2825 49 16,9 

                        Dados (%) registados pelo IEFP no final do mês de fevereiro de 2013 e no final de fevereiro de 2014 

 

Nos anos 2013 e 2014, o concelho de Penafiel assinalou alterações pouco significativas nos 

valores da taxa de desemprego, sendo que esta passa de 17,7% em 2013 para 16,9% em 

2014. Ao analisar-se mais detalhadamente os dados referentes à população desempregada no 

final do mês de fevereiro de 2014, apreende-se que entre esta há uma tendência de diminuição 

no número de desempregados no género masculino e no género feminino, embora a 

percentagem de desempregados do primeiro (51%) seja superior à do segundo (49%). Não 

obstante, se examinarmos a taxa de desemprego de 2014 por relação aos valores registados 

no ano de 2004 (PORDATA, 2012), verifica-se que o concelho de Penafiel demonstra, em 10 

anos, um aumento de 8,4 pontos percentuais, uma vez que em 2004 o concelho apresentava 

uma taxa de 8,5%.  

Pode ainda constatar-se que pese embora o Tâmega e Sousa tenha registado um aumento 

pouco expressivo na taxa de desemprego no ano de 2013 para o ano de 2014, verifica-se que 

este valor continua a ser inferior, quando comparada com a taxa de desemprego registada no 

concelho de Penafiel. 

 
4.2. Desemprego registado no concelho de Penafiel segundo a faixa etária 

 

Localização 

Geográfica 
Ano 

Faixa Etária 

<25 anos % 
25-34 

anos 
% 

35-54 

anos 
% 

55 e mais 

anos 
% 

Tâmega e 

Sousa 

2013 5388 14% 7423 20% 17807 48% 6813 18% 

2014 5700 16% 6878 19% 16964 46% 7228 20% 

Penafiel 

2013 914 15% 1303 21% 2820 47% 1020 17% 

2014 884 15% 1094 19% 2651 46% 1163 20% 

       Dados (%) registados pelo IEFP no final do mês de fevereiro de 2013 e no final de fevereiro de 2014 
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Quando observados os dados relativos ao desemprego por faixa etária, pode constatar-se que 

a percentagem de desempregados com menos de 25 anos se mantém de um ano para o outro 

e que, a faixa etária dos indivíduos com idades entre os 25 e os 34 anos registam uma 

diminuição da percentagem de desempregados, tal como acontece com a faixa etária dos 35 

aos 54 anos. Já a faixa etária dos 55 e mais anos regista um aumento de 17% para 20% entre 

2013 e 2014. 

Penafiel acompanha a tendência registada do Tâmega e Sousa relativamente à variação do 

número de desempregados em quase todas as faixas etárias apontadas, à exceção do 

desemprego registado na população com menos de 25 anos que, em Penafiel, se manteve 

igual em 2013 e 2014. Na sub-região aumentou de um ano para o outro, 2 pontos percentuais. 

 

  
4.3. Desemprego registado no concelho de Penafiel segundo o nível de escolaridade  

 

Localização 
Geográfica 

Ano 

Nível de escolaridade 

<1º Ciclo 
Ensino 
Básico 

(EB) 

% 
1º Ciclo 

EB 
% 

2º Ciclo 
EB 

% 
3º Ciclo 

EB 
% Secundário % Superior % 

Tâmega e 
Sousa 

2013 2374 6 12203 33 6911 18 6785 18 6330 17 2830 8 

2014 2423 7 11726 32 6366 17 6565 18 6245 17 3090 8 

Penafiel 
2013 345 7 1782 29 1104 18 1191 20 1193 20 442 6 

2014 350 6 1785 31 966 17 1067 18 1135 20 489 8 

Dados (%) registados pelo IEFP no final do mês de fevereiro de 2013 e no final de fevereiro de 2014  

 

Entre a população desempregada verifica-se que são os indivíduos que possuem o 1º Ciclo do 

Ensino Básico aqueles que registam uma maior percentagem (29% no ano 2013 e 31% no ano 

2014). Dados que vão ao encontro dos valores verificados na sub-região do Tâmega e Sousa. 

Considere-se que, no concelho de Penafiel, os indivíduos que possuem o 3º Ciclo do Ensino 

Básico e o Ensino Secundário registam valores aproximados ao anterior. De referir ainda que, 

embora com menor expressão, os indivíduos que possuem o Ensino Superior registaram um 

aumento do ano 2013 (6%) para o ano 2014 (8%). 
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4.4. Motivos de inscrição da população penafidelense no Centro de Emprego 
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Relativamente aos motivos de inscrição da população desempregada no concelho de Penafiel, 

entre o ano de 2013 e o ano de 2014, é possível identificar que o motivo de despedimento foi 

aquele que revelou um contraste mais significativo, sendo que passou de 34% em 2013 para 

19% em 2014. 

 
4.5. Taxa de variação anual de desempregados 2004-2012 em Penafiel e respetivas 

unidades de referência 
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O número de desempregados, no concelho de Penafiel aumentou significativamente desde o 

ano 2004 até ao ano 2012 (2985 para 5716 respetivamente). O Tâmega e Sousa também 

registou um aumento considerável no número de inscritos no centro de emprego (de 26320 

inscritos no ano de 2004 passa para 44254 em 2012). 

Analisando o gráfico anterior, é notória a existência de vários picos, denotando-se portanto, 

uma acentuada variação nos dados obtidos. 

Nos anos 2006/2007, no concelho de Penafiel, a taxa de variação anual de desempregados 

registava valores negativos (-9,07%), o que se veio a alterar significativamente nos anos 

2008/2009, já que passa a registar uma taxa de 39,48%. Estes valores voltam a sofrer grandes 

alterações, uma vez que nos anos de 2009/2010 a taxa de variação anual de desempregados 

volta a sofrer uma alteração acentuada. 

Analisando a taxa de variação anual de desemprego, torna-se pertinente elencar alguns dados 

fornecidos pelo Centro de Emprego, por forma a dar a conhecer alguns indicadores associados 

aos indivíduos que se encontram nesta situação. Assim, refira-se que, em Penafiel, o número 

de inscritos no Centro de Emprego tem aumentado desde 2004 até 2012. Dentro das pessoas 

que se encontravam inscritas no centro de emprego no ano de 2012 verifica-se que: 

  Existem mais homens inscritos que mulheres; 

 O número de inscritos há menos de um ano é superior aos inscritos há mais de um 

ano; 

 A maioria das pessoas que se encontram inscritas procuram novo emprego; 

 Existe um maior número de pessoas inscritas que se encontram na faixa etária dos 34 

aos 54 anos de idade, por comparação às restantes faixas etárias; 

  Quando se observa a escolaridade das pessoas que se encontram inscritas no centro 

de emprego constata-se que predominam os registos de indivíduos que têm o 1º ciclo 

do ensino básico. 

 

5. Oferta e Procura de Emprego 

 
5.1. Desemprego registado no concelho de Penafiel por situação face à procura de 

emprego 
 

Localização 

Geográfica 
Ano 

Situação face à procura de emprego 

1º Emprego % Novo Emprego % 

Tâmega e 
Sousa 

2013 5180 11 33307 89 

2014 4961 13 31809 87 

Penafiel 
2013 517 9 5540 91 

2014 646 11 5146 89 

Dados (%) registados pelo IEFP no final do mês de fevereiro de 2013 e no final de fevereiro de 2014 

 

O número de indivíduos à procura de novo emprego é substancialmente mais elevado do que o 

número de desempregados que procuram um primeiro emprego, tanto ao nível do concelho 
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penafidelense, como na sub-região do Tâmega e Sousa. Saliente-se igualmente que, a 

percentagem de indivíduos que procuram um novo emprego diminuiu em 2014, enquanto a 

percentagem de indivíduos que procuram um primeiro emprego registou um aumento. Esta 

tendência é evidente no concelho de Penafiel e na subregião do Tâmega e Sousa. 

 

5.2. Desempregados inscritos, ofertas recebidas e colocações efetuadas 

 

Localização 

Geográfica 
Ano 

Desempregados Inscritos Total de 

ofertas 

Recebidas 

Colocações 

Total Masculino % Feminino % Masculino % Feminino % Total 

Tâmega e 

Sousa 

2013 2248 1323 59 925 41 223 58 48 64 52 122 

2014 2247 1287 53 1160 47 664 94 42 131 58 225 

Penafiel 
2013 382 230 60 152 40 54 4 67 2 33 6 

2014 427 213 50 214 50 186 12 63 7 37 19 

Dados (%) registados pelo IEFP de acordo com o movimento ao longo do mês de fevereiro de 2013 e de fevereiro de 2014 

  

 

Ao observarmos os movimentos registados no IEFP quanto ao número de desempregados 

inscritos por referência aos anos de 2013 e 2014, verifica-se que, o concelho de Penafiel, 

registou um aumento de 45 desempregados inscritos no centro de emprego no último ano. Não 

obstante, importa considerar que no ano de 2013 existiam mais homens inscritos no centro de 

emprego do que no ano de 2014, notando-se um aumento no número de mulheres inscritas no 

centro de emprego e uma diminuição no número de homens. 

Quanto ao número de ofertas recebidas no concelho, os dados demonstram um acréscimo em 

2014, ainda que se verifique que o número de colocações registe um aumento para o género 

feminino, quer em Penafiel, quer na subregião. Contudo, se analisarmos o número de 

colocações por relação ao número de ofertas de emprego, é possível verificar uma 

discrepância significativa, tanto na sub-região do Tâmega e Sousa como no concelho de 

Penafiel, sendo que este último, no período referente a 2014, regista apenas cerca de 10,2% 

de indivíduos colocados em postos de trabalho no universo das ofertas de trabalho recebidas 

no concelho de Penafiel. 
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6. Rendimentos 

6.1. Natureza dos rendimentos da população desempregada em Penafiel e respetivas unidades de referência 

 

 

 

 

 

 

 

             
Fonte: Censos 2011 

 

Quando avaliados os rendimentos da população desempregada verifica-se que 39% dos mesmos provém da família e 34% do subsídio de desemprego. Com 

menor expressão encontram-se os rendimentos provenientes da reforma (0,8%), do subsídio por acidente de trabalho ou doença profissional (0,2%), do 

rendimento social de inserção (5%), de outro subsídio temporário (doença, maternidade, etc.) (1%), de rendimento da propriedade ou da empresa (0,2%) e de 

apoio social (1%).  

Comparando com a subregião do Tâmega e Sousa e região Norte pode comprovar-se que a população desempregada do concelho de Penafiel está menos 

dependente de subsídios. 

 

 

Ano 

2011 

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 Subsídios 

Continente 0,8% 31% 0,2% 7% 1,2% 0,3% 1,5% 35% 8% 15% 

Norte 0,7% 34% 0,1% 7% 1,1% 0,3% 1% 33% 7% 16% 

Tâmega  0,6% 32% 0,2% 6% 1% 0,2% 1% 37% 8% 16% 

Penafiel 0,8% 34% 0,2% 5% 1% 0,2% 1% 39% 6% 13% 
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6.2. Ganho médio mensal em Penafiel e respetivas unidades de referência 

Localização geográfica 2011 Ganho médio mensal (€) 

Portugal n. disponível 

Norte 949,08 

Tâmega e Sousa 753,08 

Penafiel 823,08 

       Fonte: Censos 2011 

O ganho médio mensal da população de Penafiel é de 823,08€, valor que é relativamente superior ao 

Tâmega e Sousa e relativamente inferior ao Norte do País. 

 

6.3. Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, segundo o setor de atividade  

          

 

 

 

 

Fonte: Anuário INE 2010 
 
 

Através da tabela acima apresentada pode observar-se que, em Penafiel, é no setor terciário que o 

ganho médio mensal é mais elevado (€888,2). Quando comparado o ganho médio mensal no setor 

secundário e terciário do concelho de Penafiel com a subregião do Tâmega e Sousa verifica-se que o 

concelho em análise regista valores mais elevados. O mesmo não sucede no setor primário, apesar de a 

diferença entre o ganho médio em Penafiel e Tâmega e Sousa ser apenas de €31,9. 

 

6.4. Poder de Compra em Penafiel e respetivas unidades de referência 

Localização geográfica Poder de compra per capita (2011) 

Portugal 100 

Norte 89,22 

Tâmega 67,15 

Penafiel 69,56 

Fonte: Censos 2011 

 

O poder de compra per capita registado no concelho de Penafiel é ligeiramente superior aquele que se 

regista na sub-região Tâmega e relativamente inferior aquele que se regista na região Norte. Esta 

informação coaduna-se com os dados apresentados anteriormente, uma vez que um ganho médio 

mensal corresponderá a um poder de compra mais elevado e vice-versa. 

 

 

 

Localização geográfica  

(2010) 

 

Ganho médio mensal (€) 

Setor Primário 

CAE: A 

Setor Secundário 

CAE: B-F 

Setor Terciário 

CAE: G-U 

Portugal 738.0 944.6 1088.2 

Norte 638.7 827.5 969.5 

Tâmega 570.7 673.4 807.9 

Penafiel 538.8 745.9 888.2 
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Penafiel 
 

HABITAÇÃO 
 
 
Diagnóstico Social  
 

III- HABITAÇÃO 
Principal Fonte de Dados: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

 Gabinetes de Habitação Social das Autarquias do Tâmega e Sousa 
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CAPÍTULO III – HABITAÇÃO 
 

SÍNTESE 

 

 Entre 2001 e 2011, o concelho de Penafiel apresenta um crescimento de 16% relativo ao número 

de edifícios do parque público; 

 Em 2011 registam-se mais 4082 alojamentos no parque público habitacional; 

 As freguesias que registam um maior número de alojamentos e edifícios são as freguesias de 

Penafiel, Termas de S. Vicente, Paço de Sousa e Guilhufe e Urrô; 

 O concelho de Penafiel dispõe de 9 dos 48 conjuntos habitacionais públicos existentes no 

Tâmega e Sousa; 

 O maior número de fogos de habitação social da sub-região do Tâmega e Sousa estão situados 

no concelho de Penafiel (466); 

 Em 2011 foram registados 267 contratos de arrendamento de habitação social no concelho; 

 Dos 63 edifícios de habitação social existentes no concelho, 8 são propriedade da Câmara 

Municipal, 19 do programa IHRU, e 36 têm outros proprietários; 

 48% da população penafidelense residente nas habitações sociais é constituída por famílias 

nucleares com filhos; 

 A população residente nos conjuntos habitacionais públicos do concelho enquadra-se, 

maioritariamente, na faixa etária entre os 31 e 50 anos (30%); 

  A maior percentagem de residentes em habitações sociais no concelho têm o 1º ciclo de 

escolaridade completo; 

 No concelho de Penafiel, verifica-se que 40% dos indivíduos residentes em habitações sociais 

estão empregados, ao passo que na região do Tâmega e Sousa verificam-se 26%; 

 15% da população residente em habitações sociais encontra-se reformada. 
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1. Caraterização da dinâmica evolutiva do parque público habitacional dos concelhos do 
Tâmega e Sousa (2001-2011) 

 

1.1. Evolução do número de edifícios 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fonte:Censos 2011 
 

Em Portugal, verificou-se um acréscimo de cerca de 384 346 edifícios
1
 em 2011, relativamente ao 

recenseamento de 2001, relacionado com a dinâmica de construção das últimas décadas. 

Em termos regionais, o Tâmega e Sousa apresenta uma taxa de variação do número de edifícios, entre 

2001 e 2011 de 15%. Manifesta, na última década, uma maior evolução em termos da construção de 

edifícios, em comparação com a região Norte (10%) e até mesmo em relação ao País (12%).  

Em termos de diferenciação geográfica, Penafiel tem uma taxa de variação do nº de edifícios de 16%, 

muito próxima da taxa de variação da subregião Tâmega e Sousa (15%).   

Os concelhos que registam um maior aumento na construção de edifícios são Castelo de Paiva (22%), 

Lousada (21%) e Marco de Canaveses (20%). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Edifício é uma construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão 

das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins. 

 

 

Localização geográfica 

Edifícios – Concelhos do Tâmega e Sousa 

Período de referência dos dados 

2011 2001 Taxa de Variação 

2001-2011 

Portugal 3544389 3160043 12% 

Norte 1209911 1100329 10% 

Tâmega e Sousa 180767 157767 15% 

Amarante 22889 20353 12% 

Baião 10548 10169 4% 

Castelo de Paiva 6567 5394 22% 

Celorico de Basto 9972 9104 9% 

Cinfães 10854 9864 10% 

Felgueiras 17929 15490 16% 

Lousada 14384 11873 21% 

Marco de Canaveses 18915 15763 20% 

Paços de Ferreira 14912 12848 16% 

Penafiel 23346 20073 16% 

Resende 6886 6507 6% 
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1.2. Evolução do número de alojamentos 

 

        Fonte: Censos 2011 

 

De acordo com os resultados dos Censos de 2011, o Parque Habitacional continuou a crescer na última 

década. Em Portugal, verificou-se um acréscimo de cerca de 823.834 alojamentos
2
 em 2011. 

Em termos geográficos, a região do Tâmega e Sousa registou uma taxa de variação do número de 

alojamentos igual à taxa de variação do País (16%), e muito próxima da taxa de variação da região Norte 

(15%). 

O número de alojamentos nesta região é de 229.706.  

Face aos últimos 10 anos, este indicador aumentou 16% no concelho de Penafiel, o que significa que há 

mais 4.082 alojamentos do que em 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Alojamento um local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser 

utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência. 

 

Localização geográfica 

Alojamentos – Concelhos  do Tâmega e Sousa 

Período de referência dos dados 

2011 2001 
Taxa de Variação         

2001-2011 

Portugal 5878756 5054922 16% 

Norte 1850890 1613781 15% 

Tâmega e Sousa 229706 198213 16% 

Amarante 28267 25599 10% 

Baião 11615 10842 7% 

Castelo de Paiva 7431 6210 20% 

Celorico de Basto 10633 9697 9% 

Cinfães 11616 10570 10% 

Felgueiras 24309 20962 16% 

Lousada 18667 15304 22% 

Marco de Canaveses 24126 20346 18% 

Paços de Ferreira 21239 17512 21% 

Penafiel 30078 25996 16% 

Resende 7434 6884 8% 
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1.3. Caraterização do parque público habitacional por freguesia  

 

Segundo os dados dos censos de 2011, regista-se um maior número de alojamentos e edifícios nas 

freguesias de Penafiel, Termas de S. Vicente, Paço de Sousa e Guilhufe e Urrô. Com um menor número 

de edifícios e alojamentos destacam-se as freguesias de Sebolido, Capela e Eja. No entanto, 

observando as taxas de variação da década de 2001 – 2011, no que concerne à evolução dos 

alojamentos, a freguesia de Castelões registou um maior crescimento com cerca de 29%, seguida das 

freguesias de Guilhufe e Urrô, com 27% e Penafiel, com 22%. Contrariamente regista-se um decréscimo 

na freguesia de Boelhe (-2%), e um ligeiro aumento nas freguesias de Canelas (1%) e Abragão (4%). 

Relativamente ao número de edifícios destaca-se o crescimento nas freguesias de Rans (33%), 

Castelões (30%) e Guilhufe e Urrô (24%), denotando-se um menor desenvolvimento neste âmbito nas 

freguesias de Oldrões (2%), Boelhe (2%), Canelas (8%), Fonte Arcada (8%) e Rio Mau (8%). 

 

Localização geográfica 

Alojamentos (N.º) Edifícios (N.º) Taxa de Variação % Alojamentos Taxa de Variação % Edifícios 

2011 2001 – 2011 

Portugal 5878756 3544389 16% 12% 

Norte 1850890 1209911 15% 10% 

Tâmega 248504 197914 16% 14% 

Penafiel 30078 23346 16% 16% 

Abragão 962 883 4% 11% 

Boelhe 669 551 -2% 2% 

Bustelo 675 643 16% 16% 

Cabeça Santa 924 771 5% 10% 

Canelas 695 630 1% 8% 

Capela 449 415 16% 14% 

Castelões 634 560 29% 30% 

Croca 687 599 15% 21% 

Duas Igrejas 949 759 18% 14% 

Eja 539 451 10% 12% 

Fonte Arcada 634 544 5% 8% 

Galegos 1053 846 19% 17% 

Guilhufe e Urrô 1539 1298 27% 24% 

Irivo 838 673 19% 23% 

Lagares e Figueira 1055 973 13% 18% 

Oldrões 748 599 6% 2% 

Paço de Sousa 1657 1288 20% 22% 

Penafiel 7037 3843 22% 18% 

Peroselo 530 450 19% 25% 

Rans 724 552 20% 33% 

Rio de Moinhos 1152 981 8% 11% 

Recesinhos (São Mamede) 684 587 21% 25% 

Recesinhos (São Martinho) 750 674 15% 14% 

Rio Mau 661 584 13% 8% 

Sebolido 375 342 14% 21% 

Termas de S. Vicente 2087 1647 17% 19% 

União de Freguesias de 
Luzim e Vila Cova 

808 728 16% 16% 

Valpedre 563 475 8% 9% 
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2. Habitação Social 

 

A gestão dos bairros de habitação social deverá valorizar o estatuto dos habitantes, desenvolvendo as 

suas capacidades e impulsionando novas dinâmicas sociais locais. Assim, será importante definir o lugar 

dos habitantes na gestão habitacional e urbana, delineando os mecanismos participativos correntes e 

eficazes, que poderão passar por manutenção do exterior público, por parcerias de utentes e apoio 

municipal, garantindo-se, deste modo, condições permanentes de conservação. 

A gestão do parque habitacional, integrada no contexto urbano, assenta em normas simplificadas, bem 

entendidas pelos habitantes, e também na aplicação de medidas específicas nas áreas de 

administração, da conservação de edifícios e espaços exteriores, incutindo-se aos utentes diretos a 

necessidade de manutenção/conservação e a relação desta com a intervenção local. 

O parque habitacional público é entendido como um equipamento social muito caro, embora lhe 

corresponda um benefício muito elevado, na medida em que os moradores e os prédios envelhecem, a 

economia individual e social muda, as necessidades sociais alteram-se. Assim, é exigível um sentido e 

um código de justiça claramente assumidos, explicados e aplicados, e também uma flexibilidade 

adaptativa justa a essas mudanças. O trabalho desenvolvido deve estar vocacionado prioritariamente 

para a promoção sócio–económica, cultural e urbana das populações mais desfavorecidas à partida, e 

não para uma relação estática e assistencial. Só assim funciona como instrumento redistributivo 

dinâmico ao serviço de uma maior coesão social. 

As políticas de habitação social do século XX tiveram a sua génese nos anos sessenta e setenta, tendo 

as bases legais e institucionais sido estabelecidas no período 1968-1971. 

A intensificação dos processos de imigração internos e de urbanização, induzidos pela procura de mão-

de-obra para as novas atividades económicas provoca acentuadas necessidades de alojamento que, 

num primeiro tempo, só tiveram resposta através da urbanização e da construção “clandestina”. A 

agudização das carências habitacionais e os imperativos do desenvolvimento industrial, designadamente 

a necessidade de melhorar as condições de reprodução da força de trabalho exerceram fortes pressões 

sobre o regime, no sentido de ser implementada uma política habitacional mais produtiva. 

Segundo a Portaria nº 580/83 de 17 de maio são consideradas habitações sociais, aquelas que 

representam custos controlados promovidas pelas câmaras municipais, cooperativas de habitação 

económica, pelas instituições particulares de solidariedade social e pela iniciativa privada, com o apoio 

financeiro do Estado e destinadas à venda ou ao arrendamento nas condições de acesso estabelecidas 

no presente diploma.  

Com efeito, no presente diagnóstico abordaremos tanto as habitações sociais que são arrendadas, como 

aquelas que são alienadas (vendidas). A habitação social é, portanto, um conjunto de edifícios ou fogos 

localizados em situação de vizinhança, cuja construção foi programada conjuntamente, podendo ter sido 

desenvolvida ou não por fases. 
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2.1. Edifícios de Habitação Social segundo a época de construção 

Fonte: Censos 2011 

 

Entre 1974 – 1980, verificou-se um reforço da intervenção do Estado nas políticas habitacionais. A 

edificação da habitação social em Portugal desenvolveu-se bastante após a mudança de regime político 

de 1975.  

Desta forma, verifica-se que o maior número de edifícios de Habitação Social na subregião do Tâmega e 

Sousa surgiram entre os anos de 1975 e 1980 (154), no entanto o período entre 1986 e 1990 é aquele 

que regista maior expressão em Penafiel. 

No que respeita à construção de edifícios de habitação social, os municípios com maior destaque são 

Marco de Canaveses, que representa cerca de 25% do total de edifícios da subregião do Tâmega e 

Sousa, seguidos dos concelhos de Paços de Ferreira (15%), Felgueiras (14%) e Castelo de Paiva (13%). 

Os Municípios de Celorico de Basto e Resende não registam qualquer edifício dirigido à Habitação 

Social. 

 

2.2. Número de Conjuntos de Habitação Social em Penafiel e respetivas unidades de referência 

        Fonte: Censos 2011 

 

Em Portugal, verifica-se a existência de 2089 bairros sociais, entre os quais, 690 estão localizados na 

região Norte do País. 

A região do Tâmega e Sousa dispõe de 48 bairros sociais, dos quais 9 se situam no concelho de 

Penafiel, constituindo no total 466 fogos de habitação social. 

Em Portugal, no ano de 2011, verifica-se a existência de 25058 edifícios de habitação social, dos quais, 

19643 são propriedade total municipal e 5415 são propriedade parcial municipal. 

Edifícios de habitação social (N.º) por Época de construção 

Localização 

geográfica 

Época de construção 

Total Até 1945 1946 - 

1974 

1975 - 

1980 

1981 - 

1985 

1986 - 

1990 

1991 - 

1995 

1996 - 

2000 

2001 - 

2005 

2006 e 

seguintes 

Portugal 25042 1065 6357 2878 3004 1378 1391 2954 3557 2458 

Norte 4699 91 943 951 738 73 213 818 691 181 

Tâmega 323 0 16 154 54 15 2 66 9 8 

Penafiel 63 0 0 19 0 34 2 7 1 0 

Localização geográfica 

2011 

Bairros sociais (N.º) por 
Localização geográfica; Anual 

N.º Edifícios 
Habitação Social 

N.º de Fogos 
Habitação Socia 

Portugal 2089 25058 118570 

Norte 690 4699 41403 

Tâmega e Sousa 48 407 1730 

Penafiel 9 63 466 
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A região do Tâmega e Sousa é detentora de 323 edifícios de habitação social, dos quais 264 são 

propriedade total dos municípios e 59 são propriedade parcial, o que corresponde a um peso percentual 

de 82% e de 18% respetivamente. 

 

2.3. Edifícios de Habitação Social segundo o regime de propriedade 

 

       Fonte: Censos 2011 

 

2.4. Número de fogos de Habitação Social segundo a sua tipologia e ocupação 

 

 

 

Localização geográfica 

Fogos de habitação social (N.º) por Localização geográfica e 
Tipologia dos fogos; Anual 

Tipologia dos fogos Ocupados/Vagos 

T0 e T1 T2 e T3 T4 ou mais 

N.º 
Ocupados 

N.º 
Vagos 

N.º 
Ocupados  

N.º 
Vagos 

N.º 
Ocupados 

N.º 
Vagos 

Portugal 13521 --------- 93075 --------- 11974 --------- 

Norte 3900 --------- 32883 --------- 4620 --------- 

Tâmega e Sousa 49 0 1465 31 164 1 

Penafiel 2 0 418 1 45 0 

                Fonte: Censos 2011 

 

No parque de habitação social existente, a região do Tâmega e Sousa possui 1710 fogos de habitação 

social e predominam os fogos com as tipologias T2 e T3 (1496) que representa 87% do total dos fogos 

da habitação social da região. 

A tipologia T4 ou mais assume uma representatividade de 165 fogos e as tipologias T0 e T1 são as de 

representação mais reduzida, com cerca de 49 fogos. 

O município detentor de um maior número de fogos de Habitação Social da região do Tâmega e Sousa é 

Penafiel, com 466. 

A região do Tâmega e Sousa dispõe de 32 fogos vagos, dos quais a tipologia com maior 

representatividade são T2/T3 (31) e apenas 1 fogo de tipologia T4. 

 
 

 
Localização geográfica 

2011 

 
Edifícios de habitação social (N.ª) e Regime de propriedade 

Regime de propriedade 

 
Total 

Propriedade 
total do 

município 

Propriedade parcial do 
município 

Portugal 25058 19643 5415 

Norte 4699 3728 971 

Tâmega e Sousa 323 264 59 

Penafiel 24 13 11 
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Segundo os Censos de 2011, a única forma de atribuição de fogos sociais existente no parque de 

habitação social da subregião do Tâmega e Sousa é por arrendamento em regime de renda social ou 

apoiada. 

 
2.5. Número e tipo de contratos de arrendamento de Habitação Social 

 

 

Localização 

Geográfica 

Contratos de arrendamentos de habitação social existentes (nº) por localização geográfica 

e tipo de contrato de arrendamento; Anual 

2011 

Total Renda Social ou apoiada Propriedade resolúvel Outro 

Portugal 113558 85642 1841 26075 

Norte 39999 37311 1531 1157 

Tâmega 1477 1456 1 20 

Penafiel 267 267 0 0 

     Fonte: Censos 2011 

 
No que concerne ao tipo de contratos de arrendamento celebrados, registam-se um total de 267 de 

renda social apoiada no concelho de Penafiel, valor que é igual ao total, uma vez que não se verifica 

outro tipo de contratos de arrendamento no concelho. 

 

2.6. Habitação Social de Promoção e Gestão Municipal e do IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana) 

 

Proprietário Designação Freguesia Nº de 
edifícios 

Nº total de 
fracções 

 

Câmara 
Municipal 

Conjunto Habitacional da Fonte da Cruz Penafiel 6 153 

Conjunto Habitacional de Guilhufe Guilhufe 1 1 

Conjunto Habitacional de Santiago Santiago de Subarrifana 1 9 

TOTAL 8 163 

 

 

IRHU 

Bairro Quinta do Bispo Penafiel 12 84 

Bairro Mário de Oliveira Penafiel 4 32 

Bairro Gaspar Baltar Milhundos 3 90 

Edifício Bojador Novelas 1 19 

TOTAL 20 225 

 

 

 

Outros 

Conjunto habitacional de Guilhufe Guilhufe 4 11 

Conjunto habitacional de Irivo Irivo 2 30 

Conjunto habitacional de Novelas Novelas 2 28 

Conjunto habitacional de Paço de Sousa Paço de Sousa 28 28 

TOTAL 36 97 

Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. – 2013 
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Como se pode observar pelos dados expostos, dos 64 edifícios de habitação social, 8 são propriedade 

da Câmara Municipal, 20 são propriedade do IRHU, e 36 têm outros proprietários. 

Pode verificar-se que, na sua maioria, estão distribuídos pela freguesia de Penafiel e Paço de Sousa, 

existindo 18 e 28 edifícios respetivamente. Destacam-se com um maior número de frações o Conjunto 

Habitacional da Fonte da Cruz em Penafiel (153 frações), o Bairro Quinta do Bispo em Penafiel (84 

frações) e o Bairro Gaspar Baltar em Milhundos (90 frações).  

 

2.7. Número e tipologia de habitação segundo o programa de apoio e ano de conclusão (por parque 

habitacional público) 

 

     Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 
É possível verificar que os primeiros conjuntos habitacionais sociais no concelho de Penafiel foram 

construídos pelo IRHU, no ano de 1977, na freguesia de Penafiel e Milhundos. 

 

Proprietário 

 

Designação 

 

Freguesia 

 

Ano de 
término 

 

Programa 

 

Tipologia 

T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 

Ocupados Vagos 

Câmara 
Municipal 

Conjunto 
Habitacional 
da Fonte da 
Cruz 

Penafiel 
1990-
1998 

Acordo de 
Colaboração 
IHRU/CMP 

 

2 

 

74 

 

74 

 

3 

 

153 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Câmara 
Municipal 

Conjunto 
Habitacional 
de Santiago 

Santiago de 
Subarrifana 

2001 
Acordo de 
Colaboração 
IHRU/CMP 

 

0 

 

0 

 

8 

 

0 

 

8 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Câmara 
Municipal 

Conjunto 
Habitacional 
de Guilhufe 

Guilhufe 1998 
Acordo de 
Colaboração 
IHRU/CMP 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

IHRU 
Bairro 
Quinta do 
Bispo 

Penafiel 1980 IHRU 0 28 40 16 84 0 0 0 0 0 

IHRU 
Bairro Mário 
de Oliveira 

Penafiel 1977 IHRU 0 8 16 8 32 0 0 0 0 0 

IHRU 

Bairro 
Gaspar 
Baltar 

Milhundos 1977 IHRU 
0 

 
42 30 18 90 0 0 0 0 0 

Edíficio 
Bojador 

Novelas 2004 IHRU 0 0 12 5 17 0 0 2 0 2 

 

 

Outros (*) 

 

 

 

Conjunto 
habitacional 
de Guilhufe 

Guilhufe 1998 HCC 0 3 8 0 11 0 0 0 0 0 

Conjunto 
habitacional 
de Irivo 

Irivo 1996 HCC 0 15 15 0 30 0 0 0 0 0 

Conjunto 
habitacional 
de Novelas 

Novelas 1993 HCC 0 14 14 0 28 0 0 0 0 0 

Conjunto 
habitacional 
de Paço de 
Sousa 

Paço de 
Sousa 

1987 HCC 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 185 245 50 482 0 0 3 0 3 
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No total existem 482 habitações sociais divididas entre as diferentes tipologias, como T1, T2, T3 e T4. 

Destacam-se destas, a tipologia T1, uma vez que só existem duas habitações com esta tipologia no 

Conjunto Habitacional da Fonte da Cruz. 

Existe, como se pode verificar um número mais significativo de habitações T2 e T3, que no total dos 

conjuntos habitacionais, correspondem respetivamente a 185 e 245. Note-se que no Conjunto 

Habitacional de Guilhufe apenas existe um fogo de habitação social de tipologia T2. 

De momento, verifica-se que existem apenas três habitações desocupadas, de tipologia T3. 

 
 
3. Caraterização das famílias inseridas em habitação social no Tâmega e Sousa e Município de 

Penafiel 

48%

13%
10%

17%

12%

38%

14%

20%
18%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Penafiel

Tâmega e Sousa

 
Fonte: Municípios do Tâmega e Sousa e Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 

Com o exposto é possível verificar que na sua maioria a população residente nestas habitações são 

agregados familiares nucleares com filhos, cerca de 48% no município de Penafiel e 38% na região do 

Tâmega e Sousa.  

Seguem-se os núcleos familiares isolados com valores percentuais muito próximos dos núcleos 

familiares monoparentais, na subregião do Tâmega e Sousa (18% e 20%) e no município de Penafiel 

(17% e 10%) respetivamente. 

Em relação aos núcelos familiares sem filhos e às famílias alargadas/extensas, os pontos percentuais, 

de igual modo, são muito próximos na subregião do Tâmega e Sousa (14% e 10%) e no município de 

Penafiel (13% e 12%), respetivamente. 
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3.1. Faixas etárias da população residente em Habitação Social no Tâmega e Sousa e no Município de 
Penafiel

4%
6%

14%

18%

32%

19%

7%
5% 5%

12%

20%

30%

18%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0-6 anos 7-10 anos 11-18 anos19-30 anos31-50 anos51-65 anos + 65 anos

Tâmega e Sousa

Penafiel

 
                   Fonte: Municípios do Tâmega e Sousa e Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 
De acordo com os dados existentes, a população que reside em habitação social enquadra-se, 

predominantemente na faixa etária dos 31 aos 50 anos, tanto na subregião do Tâmega e Sousa (32%) 

como no município de Penafiel (30%). 

 De salientar, ainda, que nas faixas etárias dos 19-30 anos e dos 51-65 anos, se verifica uma 

representatividade significativa e muito próxima entre as duas regiões. Podendo constatar-se, portanto, 

que é uma população maioritariamente adulta e em idade ativa. 

Denote-se que as faixas etárias dos 0-6 anos, dos 7-10 anos e com mais de 65 anos são as que têm as 

percentagens mais baixas.  

 
3.2. Número de filhos por agregado familiar, inserido em habitação social no Tâmega e Sousa e 

Município de Penafiel 

30% 30%

24%
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                 Fonte: Municípios do Tâmega e Sousa e Unidade de Ação Social – C.M.P. – 2013 
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Os dados apresentados no gráfico anterior indicam que ao nível do Tâmega e Sousa, prevalecem os 

agregados que não têm nenhum filho (30%), as famílias com um filho (30%) e os agregados com dois 

filhos (24%). Especificamente no município de Penafiel, predominam os agregados que têm um filho 

(39%), e ainda que a expressão destes seja superior, acompanha a tendência do Tâmega e Sousa. Nas 

famílias sem filhos, o município de Penafiel já regista uma diminuição percentual em relação à subregião 

do Tâmega e Sousa em 8%. Nas famílias com dois filhos, a tendência inverte-se, ou seja, o município de 

Penafiel (31%) apresenta uma variação percentual de 7% em relação à subregião do Tâmega e Sousa 

(24%). 

Considere-se, ainda, que com menores pontos percentuais destacam-se as famílias com três e quatro 

filhos, que correspondem a 6% e 2% do total de famílias a residerem em Penafiel, e 10% e 4% a 

residirem na região do Tâmega e Sousa, nos conjuntos habitacionais. 

 

3.3. População residente em Habitação Social, segundo a situação face ao emprego no Tâmega e Sousa 

e Município de Penafiel 

 

             Fonte: Municípios do Tâmega e Sousa e Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 
 
Segundos os dados fornecidos, verificam-se algumas diferenças percentuais entre os residentes em 

habitação social no Tâmega e Sousa e em Penafiel, nomeadamente: 

 Ao nível do número de indivíduos empregados, no Tâmega é de 26% e em Penafiel é de 40%; 

 Em termos da população reformada residente em habitação social, que no concelho de Penafiel 

corresponde a 15% e na região do Tâmega a 20%;    

 Discrepância acentuada no número de desempregados, sendo maior a percentagem ao nível do 

Tâmega e Sousa, que corresponde a 27% em relação a 21% no concelho de Penafiel. 
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3.4. População residente em habitação social, segundo o grau de escolaridade, no Tâmega e Sousa e 

Município de Penafiel 

                Fonte: Municípios do Tâmega e Sousa e Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 

No que concerne ao grau de escolaridade da população residente em habitação social, verifica-se 

claramente uma predominância relativamente à população que possui o 1ºciclo completo, tanto na 

subregião do Tâmega e Sousa como no município de Penafiel - ambas com uma percentagem de 34%. 

Este indicador vai ao encontro dos dados disponibilizados no INE (2011), uma vez que estes revelam 

prevalência da população penafidelense que possui o 1º ciclo do ensino básico. 

Ao nível da referida região também se apresentam como relevantes o número de pessoas que têm o 

segundo (15%) e terceiro (11%) ciclos completos, e ainda aqueles que frequentam o primeiro ciclo (7%). 

No concelho de Penafiel também se evidenciam os residentes com o ensino secundário completo, 

segundo ciclo completo e ainda os analfabetos, tendo uma percentagem correspondente de 13%, 10% e 

7% respetivamente. 
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4. Programas habitacionais públicos e locais existentes no concelho 

 

4.1. Habitação Social para Venda a Custos Controlados promovida pelo Município no concelho  

 

A plena eficácia dos programas de habitação a custos controlados impõe que, de uma forma efetiva, se 

exerçam todas as potencialidades existentes no quadro legal vigente, não só no imediato quando se 

atribuem os fogos, mas também a longo prazo. 

Nesta perspetiva, será útil ter presente o Direito de Preferência, já que face à sua legitimidade e justiça 

social, permite manter os fogos adstritos ao fim para que foram construídos ou adquiridos com apoios 

públicos. 

A construção deste tipo de habitação no concelho de Penafiel teve em linha de conta as freguesias que 

apresentavam maiores necessidades de habitação. Estas edificações procuraram resolver a 

problemática da melhoria do ambiente urbano, no sentido em que, nesta altura, o conceito de habitação 

já exigia não só um fogo com qualidade de projeto e construção, mas também com qualidade no projeto 

e na construção da envolvente, o que obrigou à existência de espaços verdes, de equipamentos 

escolares, de comércio, de serviços e de acessibilidades garantidas. 

 

4.1.1. Conjunto Habitacional de Paço de Sousa – Habitação Social de Venda a Custos Controlados 

Nº de Fogos Tipologias Localização Ano de Construção 
Nº de Fogos 

Vendidos 

28 
T3 -28 Fogos 

(28Edificios) 

Lugar de Cruzes – 
Freguesia de Paço 

de Sousa 
1987 28 

O Conjunto Habitacional de Paço de Sousa foi promovido pelo Município de Penafiel através de um Acordo de 

Colaboração/Protocolo com o Instituto Nacional de Habitação (INH). É um loteamento composto por 28 lotes, nos 

quais foram construídos edifícios destinados a habitação unifamiliar. 

         Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. – 2013 

 

4.1.2. Conjunto Habitacional de Novelas – Habitação Social de Venda a Custos Controlados 

Nº de Fogos Tipologias Localização Ano de Construção 
Nº de Fogos 

Vendidos 

28 

T2 – 14 Fogos 

T3 – 14 Fogos 

(2 Edifícios) 

 

Lugar de Chaves – 

Freguesia de 

Novelas 

1993 28 

O Conjunto Habitacional de Novelas foi promovido pelo Município de Penafiel através de um Acordo de 

Colaboração/Protocolo com o Instituto Nacional de Habitação (INH). É um conjunto de 2 edifícios com 3 pisos, 

constituindo o bloco. A para além de 12 habitações possui 6 estabelecimentos comerciais e o bloco B com 18 

habitações, lugares de estacionamento implantados na cave. 

         Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. – 2013 
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4.1.3. Conjunto Habitacional de Irivo – Habitação Social de Venda a Custos Controlados 

         Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 

4.1.4. Conjunto Habitacional de Guilhufe – Habitação Social de Venda a Custos Controlado 

         Fonte: Unidade de Ação Social – C.M.P. - 2013 

 
 

4.2.  Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento (RADA) 

Foi apresentada uma proposta de regulamento municipal sobre o RADA, que contempla uma medida de 

apoio direto ao arrendamento. 

Face à mudança de rumo na Política Nacional de Habitação Social, anunciada pelo Secretário de Estado 

do Ordenamento do Território e das Cidades, o que na sessão de apresentação do Plano Estratégico de 

Habitação 2007/2013, alertou para a prioridade de dinamizar o mercado de arrendamento como forma 

de responder às famílias com necessidades de habitação, abandonando a estratégia de construir novos 

bairros sociais. 

De encontro a esta nova orientação política, vem o Gabinete de Habitação Social propor a adoção do 

programa RADA, já praticado em alguns municípios, que visa apoiar as famílias mais carenciadas e 

pretende ser uma medida alternativa à habitação social no concelho, contribuindo para a eliminação 

progressiva das graves situações de precariedade habitacional existentes ao longo dos últimos anos. 

O programa tem três objetivos adjacentes: 

Nº de Fogos Tipologias Localização Ano de Construção 
Nº de Fogos 

Vendidos 

30 

T2 – 15 Fogos 

T3 – 15 Fogos 

(2 Edifícios) 

 

Lugar das Lages – 

Freguesia de Irivo 
1996 30 

O Conjunto Habitacional de Irivo foi promovido pelo Município de Penafiel através de um Acordo de 

Colaboração/Protocolo com o Instituto Nacional de Habitação (INH). É um edifício de habitação coletiva composto 

por 4 pisos, sendo 3 acima da cota de soleira (r/c +2) e 1 abaixo da cota de soleira (cave). 

Nº de Fogos Tipologias Localização Ano de Construção 
Nº de Fogos 

Vendidos 

12 

T2 – 4 Fogos 

T3 – 8 Fogos 

(4 Edifícios) 

 

Lugar de Retorta – 

Freguesia de 

Guilhufe 

1998 11 

O Conjunto Habitacional de Guilhufe foi promovido pelo Município de Penafiel através de um Acordo de 

Colaboração/Protocolo com o Instituto Nacional de Habitação (INH). É um conjunto de 4 edifícios implantados em 

outros tantos lotes. Compostos de r/c + 2 pisos, possuindo cada um deles 3 habitações (2 – T3 +1 – T2). Possui 

somente 1 fogo em regime de renda apoiada. 
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 Subsidiar o arrendamento no mercado privado a famílias com dificuldades económicas, evitando 

o desalojamento devido a ações de despejo; 

 Ser uma alternativa à habitação social; 

 Ter um caráter temporário, ajudando à reorganização sócio-económica do agregado familiar. 

Estas medidas destinam-se a indivíduos e agregados familiares que, por razões de ordem económica, 

têm dificuldade em garantir o pagamento do arrendamento privado e se dirigem ao Gabinete de 

Habitação Social a solicitar ajuda. 

Contudo, a execução desta medida será descrita posteriormente, no capítulo V, referente à Ação Social, 

no âmbito das medidas definidas no Plano Municipal Solidário. 

 

4.3.  Programa Prohabita – Programa de financiamento para acesso à habitação 

 
É um programa de financiamento para acesso à Habitação, que visa a resolução de situações de grave 

carência habitacional de agregados familiares residentes no território nacional, promovido pelo IHRU – 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. É através do Decreto-Lei n.º 54/2007, do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento do Regional, que o diploma estabelece a 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho, que aprova o PROHABITA – Programa 

de Financiamento para Acesso à Habitação e regula a concessão de financiamento para resolução de 

situações de grave carência habitacional de agregados familiares residentes no território nacional. 

Na Reunião Ordinária de 03/04/2009 foi aprovado por unanimidade a proposta de projeto e a abertura de 

concurso público para a empreitada “Reabilitação das Habitações do Conjunto Habitacional da Fonte da 

Cruz – Freguesia de Penafiel”. 

As obras de requalificação no referido conjunto habitacional tiveram em início em Setembro de 2009 e 

término em finais de 2010, quer no exterior do edificado quer no interior das próprias frações. 

O Gabinete de Habitação Social elaborou um exaustivo trabalho de atualização do Ficheiro Permanente 

de Habitação, que levou à identificação de situações de grave carência habitacional do concelho. 

Através desta candidatura, a Autarquia teve a possibilidade de abranger estas situações, de modo a que 

este constitua um meio privilegiado para dar resposta aos diferentes desafios construtivos e urbanísticos 

que, atualmente, se colocam, adequando o regime de financiamento às realidades a que destina. 

Foram consideradas situações de grave carência habitacional, os casos de agregados familiares que 

residem permanentemente em edificações, partes de edificações ou estruturas provisórias, caraterizadas 

por graves deficiências de solidez, segurança, salubridade ou sobrelotação, bem como as situações de 

necessidade de alojamento urgente, definitivo ou temporário, de agregados familiares sem local para 

habitar em virtude de destruição total ou parcial das suas habitações ou da demolição das estruturas 

provisórias em que residiam. 

A requalificação do Conjunto Habitacional da Fonte da Cruz (património camarário) foi importante na 

vertente de coesão social da cidade, uma vez que desguetiza esse bairro, aumenta a auto-estima das 

pessoas e faz com que o sentimento de insegurança diminua, bem como o estigma social de quem lá 

vive. 
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Além disso, promove comportamentos cívicos, integrando estas pessoas na vivência da cidade como um 

todo, melhorando a sua qualidade de vida e tornando-as conscientes de que é possível aspirar mais e 

melhor. 

Na continuidade de uma orientação já prevista no PROHABITA, no sentido de favorecer a concessão de 

apoio financeiro para alojamento mediante a reabilitação de habitações e a utilização de fogos devolutos, 

em detrimento de soluções como a aquisição ou a construção de fogos novos, o município irá adquirir e 

reabilitar habitações devolutas no Centro Histórico da cidade de Penafiel, com o objetivo de, 

posteriormente, serem objeto de realojamento em regime de renda apoiada (renda social) a agregados 

familiares jovens, evitando a segregação espacial e do território nos centros históricos, dando origem ao 

repovoamento. 

Para a eficácia desse repovoamento da zona histórica, é necessário criar condições que promovam um 

equilíbrio entre o comércio, serviços e habitação. Por outro lado, importa considerar que se prestarmos 

mais atenção às zonas históricas da cidade através da recuperação/reabilitação, passaremos a atrair 

mais habitantes. 

A aquisição/reabilitação sustentada por um projeto bem estruturado vai possibilitar ao município criar 

soluções com custos controlados, promovendo soluções viáveis direcionadas para o mercado de 

habitação jovem carenciado. A reabilitação urbana é certamente a opção estratégica de futuro. 

 

4.4.  Programa Solarh – Programa de apoio financeiro especial para obras em habitação permanente 

 
Programa de Solidariedade à Recuperação de Habitação - é um programa de apoio financeiro especial, 

destinado a financiar, sob a forma de empréstimo sem juros a conceder pelo Instituto Nacional de 

Habitação (INH) a realização de obras nas habitações. 

Podem beneficiar deste programa as famílias carenciadas que sejam proprietárias da sua habitação há 

pelo menos 5 anos, cujo rendimento não ultrapasse duas vezes e meia o valor da pensão social por 

cada indivíduo maior, até ao segundo elemento, duas vezes o valor da pensão social por cada indivíduo 

maior, a partir do terceiro elemento, e o valor da pensão social por cada indivíduo menor. Para as 

famílias poderem beneficiar do SOLARH, não podem ser proprietárias de outra fração ou prédio de 

habitação nem deles receber rendimentos. Não podem ainda ter empréstimos em curso para a 

realização de obras. Também podem beneficiar destes apoios as Câmaras Municipais, as IPSS e as 

Cooperativas de Habitação. 

 

4.5. Programa Conforto Habitacional para Idosos 

 
O Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI) tem por finalidade melhorar as 

condições básicas de habitabilidade e mobilidade dos idosos que usufruem do Serviço de Apoio 

Domiciliário ou frequentem um Centro de Dia ou cuja prestação destes serviços esteja dependente da 

qualificação habitacional, de forma a prevenir e a evitar a institucionalização.  
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Podem beneficiar do PCHI pessoas com 65 ou mais anos cujo rendimento mensal per capita seja igual 

ou inferior ao valor do Indexante dos Apoios Sociais, desde que reúnam, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

 Vivam em habitação própria ou residam numa habitação há pelo menos 15 anos, de forma 

permanente, e que a mesma se encontre inscrita na matriz predial em seu nome, ou, que 

habitem por igual período de tempo, a título não oneroso, um prédio não descrito no registo 

predial em nome de terceiro, que careça de qualificação em função da situação e necessidade 

em que se encontram; 

 Estejam a usufruir de Serviços de Apoio Domiciliário, frequentem a resposta Centro de Dia ou 

cuja prestação destes serviços esteja dependente da qualificação habitacional; 

 Residam sozinhas ou em coabitação com outras(s) pessoa(s) idosa(s), familiar(es) com 

deficiência, menores, ou maiores desde que estudantes e sem rendimentos do trabalho ou 

prestações substitutivas destes. 

 

4.6. Programa “Mercado Social de Arrendamento” 

 
O Mercado Social de Arrendamento abre um novo “nicho de mercado” entre o mercado livre de 

arrendamento e o da habitação social, apresentando um triplo benefício: 

 Resolve as dificuldades de acesso à habitação das famílias, possibilitando a oferta de imóveis 

com rendas 30% abaixo do valor do mercado normal; 

 Rentabiliza o crescente património imobiliário que os bancos têm herdado, possuindo assim uma 

racionalidade económica; 

 Potencia a reabilitação urbana do parque habitacional, em alguns casos em estado de 

degradação e a consumir recursos produtivos. 

 
É uma medida inovadora para jovens casais ou famílias de classe média que não têm direito a requerer 

uma habitação social, mas também não possuem rendimentos para adquirir uma casa própria. 
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CAPÍTULO IV – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

SÍNTESE 

 

 34,3% da população penafidelense possui o 1º ciclo de ensino básico (dados de 2011); 

 8.6% da população do concelho não tem nenhum nível de escolaridade; 

 Penafiel regista uma taxa de analfabetismo de 5,4%; 

 Abragão é a freguesia com a maior taxa de analfabetismo (9,16%); 

 Novelas é a freguesia com a menor taxa de analfabetismo (2.98%); 

 Na última década, a taxa de pré-escolarização registou um aumento de 51%, passando de uma taxa de 

47% em 2002 para uma taxa de 98% em 2014; 

 Significativa diminuição, entre os anos letivos 2003/2004 e 2013/2014, do número de alunos a frequentar 

o 1º ciclo do ensino básico, bem como do número de estabelecimentos de ensino direcionados para este 

nível de escolaridade; 

 Penafiel possui uma taxa de frequência das AEC superior a 94% (2014); 

 144 crianças integradas no ensino público e privado com necessidades educativas especiais (2013); 

 Diminuição do número total de alunos a frequentar o 1º, 2º e 3ºciclos do ensino básico e secundário; 

 Entre as escolas públicas, a Escola Secundária de Penafiel é aquela que regista um maior número de 

alunos; 

 O Ensino Básico regista uma taxa de abandono escolar precoce de 0,14% (2013); 

 A Escola Penafiel Sudeste regista a taxa de retenção/insucesso escolar mais elevada quando 

comparada com os restantes estabelecimentos de ensino (2013);  

 No ano letivo 2012/2013 o curso de Apoio Psicossocial era aquele que registava um maior número de 

alunos; 

 O número de alunos a frequentar cursos profissionais passou de 201, no ano letivo de 2007/2008, para 

775 no ano letivo 2013/2014; 

 Na rede de ensino público, verifica-se que 86% dos alunos frequentam uma modalidade de ensino 

regular e 14% frequentam uma modalidade de ensino profissional qualificante; 

 8% da população penafidelense tem o ensino superior. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O presente capítulo tem como objetivo proceder à caraterização da situação do concelho em termos de 

educação e formação, uma vez que é a partir do conhecimento sobre o modo como se organiza a oferta 

nesta área que se poderá compreender o acesso de uma população aos contextos formativos.  

A educação visa, essencialmente, criar condições por via das quais se propicie um desenvolvimento 

equilibrado das capacidades do ser humano ao longo de todas as etapas da sua vida (infância, 

juventude, idade adulta...) (Dias, 1998). Desta forma, poder-se-á dizer que a educação e formação 

assumem influência em várias dimensões da vida de uma população, nomeadamente ao nível da sua 

entrada no mercado de trabalho e, num sentido mais lato, ao nível do crescimento e desenvolvimento 

económico de um país. Assim, os dados apresentados neste capítulo poderão afigurar-se como ponto de 

partida para uma reflexão em torno dos sistemas de formação, contribuindo para o surgimento de críticas 

e sugestões que tenderão a traduzir-se em futuras ações com vista à melhoria da educação e formação 

no concelho de Penafiel. Neste sentido, a informação abordada no presente capítulo passa pela análise 

do nível de instrução da população penafidelense; os contextos de educação e formação associados à 

educação pré-escolar, ao ensino básico e ao secundário; e à caraterização da oferta formativa do 

concelho. 
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1. Nível de instrução  

1.1. Percentagem da população residente segundo o nível de instrução de Portugal, Norte, Tâmega e 

Sousa, concelho de Penafiel e suas freguesias 

 
Local de residência  

Percentagem da população residente segundo o nível de escolaridade  

Nenhum 
nível de 

escolaridade 

Ensino básico 
- 1º ciclo 

Ensino básico 
- 2º ciclo 

Ensino básico 
- 3º ciclo 

Ensino 
secundário 

Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Portugal 8,50% 29,4% 10,4% 15,7% 16,7% 0,8% 15,4% 

Norte 8% 32% 12,2% 15,8% 15% 0,7% 13,5% 

Tâmega 9% 35,6% 14,9% 16,6% 12,7% 0,5% 7,5% 

Penafiel (concelho) 8,6% 34,3% 14,4% 17,5% 13,7% 0,5% 8% 

Abragão 13,5% 37,3% 19,6% 16,3% 9,1% 0,5% 3,1% 

Boelhe 9% 40,7% 15,4% 18,5% 10,6% 0,1% 2,5% 

Bustelo 8,4% 34.5% 14,8% 17,2% 13,6% 0,9% 8,7% 

Cabeça Santa 9% 38,8% 16,4% 17,9% 10,5% 0,4% 3,9% 

Canelas 9% 34,9% 18,5% 16,7% 12,4% 0,5% 4,7% 

Capela 10,6% 34,6% 15,4% 20,6% 13,2% 0,4% 2,8% 

Castelões 8,4% 39,4% 12,5% 16,6% 12,4% 0,2% 7,8% 

Croca 10% 38,7% 14,9% 15,7% 12,1% 0,5% 5% 

Duas Igrejas 8,7% 36,7% 17,1% 17,3% 11,5% 0,4% 5,1% 

Eja 9% 43,6% 14,4% 17% 10% 0,1% 3,9% 

Fonte Arcada 7,8% 34,3% 15,8% 18,2% 13,8% 0,4% 6,7% 

Galegos 9% 32,2% 13,2% 19,0% 15,8% 0,4% 7,4% 

Guilhufe e Urrô 7.5% 35.4% 13.3% 17.6% 14.6% 0.7% 8.1% 

Irivo 7,5% 34,5% 14,4% 17,7% 16,1% 0,2% 6,9% 

Lagares e Figueira 8.6% 34.3% 16.7% 17.7% 13.4% 0.5% 5.4% 

Oldrões 7,8% 35,7% 14,7% 21% 12,9% 0,1% 4,8% 

Paço de Sousa 7,7% 31,4% 13,1% 18,1% 17,4% 0,7% 8,7% 

Penafiel 7.5% 29.2% 11.1% 16% 17.1% 0.6% 15.9% 

Peroselo 8,6% 31,5% 20,4% 18,6% 12,3% 0,3% 5,8% 

Rans 8,4% 34,3% 12% 22,1% 14,7% 0,4% 4,7% 

Rio de Moinhos 8% 36,3% 17,4% 17,4% 11,8% 0,3% 5,8% 

Recesinhos (S. Mamede) 9,3% 37,4% 13,2% 17% 11,9% 0,4% 7,2% 

Recesinhos (S. Martinho) 8,4% 37,5% 14.1% 16,9% 12,2% 0,4% 7,8% 

Rio Mau 9,1% 32,6% 16,9% 14,9% 15,7% 0,7% 7% 

Termas de S. Vicente 9.2% 36.8% 15.5% 17.8% 11.8% 0.4% 5.3% 

Sebolido 12,7% 31,6% 16,2% 17,1% 14,8% 1,2% 4,9% 

Valpedre 10,6% 35% 16,8% 21,5% 9,5% 0,1% 3,4% 

União das Freguesias de 
Luzim e Vila Cova 

10% 39.6% 16.1% 19.1% 9.1% 0.3% 2.8% 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2013) 

Segundo as informações dos censos 2011, é possível concluir que o nível de instrução da população 

residente em Portugal concentra-se maioritariamente no 1º ciclo do ensino básico (29,4%), destacando-

se uma minoria que possui ensino pós-secundário ou licenciatura (16,8%). No que diz respeito ao 

concelho de Penafiel pode verificar-se, através dos dados da tabela anterior, que o mesmo apresenta 

níveis de escolaridade que se aproximam daqueles que se verificam no país: 34,3% dos habitantes 

possuem o nível de ensino básico do 1º ciclo, enquanto apenas 8,5% possui o ensino pós-secundário ou 
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ensino superior. A freguesia de Abragão destaca-se com a maior percentagem de população que não 

possui qualquer nível de escolaridade (13,5%), contrariamente à freguesia de Penafiel, que regista uma 

percentagem de 7,5% relativamente à população sem qualquer nível de escolaridade e de 15,9% 

referente à população que concluiu o ensino superior. 

 
1.2. Taxa de Analfabetismo da população por local de residência 

Local de residência (à data dos Censos 2011) Taxa de analfabetismo; 

Portugal 5,22 

Norte 5 

Tâmega 6,22 

Penafiel 5,40 

Abragão 9,16 

Boelhe 4,81 

Bustelo 6,44 

Cabeça Santa 5,54 

Canelas 7,41 

Capela 7,18 

Castelões 5,36 

Croca 6,13 

Duas Igrejas 6,06 

Eja 6,75 

Figueira 6,74 

Fonte Arcada 6,50 

Galegos 5,14 

Guilhufe 4,92 

Irivo 5,12 

Lagares 4,87 

Luzim 8,99 

Marecos 6,50 

Milhundos 4,51 

Novelas 2,98 

Oldrões 5,06 

Paço de Sousa 4,86 

Paredes 3,25 

Penafiel 3,83 

Peroselo 4,28 

Pinheiro 6,04 

Portela 6,46 

Rans 4,30 

Rio de Moinhos 6,03 

Santa Marta 4,30 

Santiago de Subarrifana 5,52 

Recesinhos (São Mamede) 5,01 

Recesinhos (São Martinho) 5,63 

Sebolido 7 

Urrô 3,29 

Valpedre 7,04 

Vila Cova 7,18 

Rio Mau 6,31 

                      Fonte: Censos 2011 (INE, 2013) 
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A taxa de analfabetismo apresentada ainda traduz os dados referentes ao período prévio da 

reorganização das freguesias. Neste contexto, verifica-se que Novelas (que agora se encontra agregada 

à freguesia de Penafiel) seria a freguesia que evidenciava uma menor taxa de analfabetismo (2,98%), ao 

passo que a freguesia de Abragão regista uma taxa de analfabetismo superior às restantes freguesias.  

No que respeita à taxa de analfabetismo das freguesias do concelho em geral, pode afirmar-se que 

nenhuma excede o valor de 10%. Através dos dados recolhidos nos censos efetuados no ano 2011, 

pode aferir-se que o concelho de Penafiel regista uma taxa de analfabetismo de 5,40%, valor que se 

aproxima daqueles que se verificam tanto ao nível Nacional (5,22%), como ao nível da região Norte 

(5%). Comparando o município de Penafiel com a sub-região Tâmega e Sousa, relativamente à taxa de 

analfabetismo, constata-se que a sub-região possui uma taxa de 6,22%, valor que é superior ao que se 

verifica em Penafiel e nas restantes unidades de referência. 
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2. Caraterização do Parque Escolar do concelho de Penafiel - Estabelecimentos de ensino por 
freguesia (2013-2014) 

 

Estabelecimento de Ensino por 

freguesias 
Especial Jardim de Infância EB 1 EB 2,3 e Secundário Total 

Abragão 0 1 1 0 2 

Boelhe 0 1 1 0 2 

Bustelo 0 1 1 0 2 

Cabeça Santa 0 2 1 1 4 

Canelas 0 1 1 0 2 

Capela 0 1 1 0 2 

Castelões 0 1 1 0 2 

Croca 0 2 2 0 4 

Duas Igrejas 0 1 2 0 3 

Eja 0 1 1 0 2 

Fonte Arcada 0 1 1 0 2 

Galegos 0 1 1 0 2 

Guilhufe e Urrô 0 4 4 1 9 

Irivo 0 2 2 0 4 

Lagares e Figueira 0 3* 2 0 5 

Oldrões 0 1 1 0 2 

Paço de Sousa 0 2 2 1 5 

Penafiel 0 12** 10*** 4 26 

Peroselo 0 2* 1 0 3 

Rans 0 1 1 0 2 

Rio de Moinhos 0 1 1 0 2 

Rio Mau 0 1 1 0 2 

S. Mamede de Recesinhos 
0 1 2 0 3 

S. Martinho de Recesinhos 0 1 1 0 2 

Sebolido 0 0 0 0 0 

Termas de S. Vicente 0 4* 3 1 8 

União das Freguesias de Luzim 

e Vila Cova 
0 2 2 0 4 

Valpedre 0 1 1 0 2 

TOTAL 0 52 48 8 108 

* Inclui um Jardim de Infância rede privada                                                                             Fonte: Unidade da Educação C.M.P. 

**Inclui 4 jardins de infância da rede privada 

***Inclui uma escola EB 1 da rede privada      

 

Segundo os dados, constata-se que no concelho de Penafiel existem 108 estabelecimentos de ensino, 

no seu total. Este número distribui-se da seguinte forma: 52 jardins de infância, 48 escolas básicas de 1º 

ciclo e 8 escolas básicas de 2º, 3º ciclo e secundário. 

Através da informação apresentada na tabela anterior, pode aferir-se que em todas as freguesias do 

concelho de Penafiel é possível encontrar jardins-de-infância e escolas básicas de 1º ciclo. Já no que diz 

respeito às escolas básicas de 2º, 3º ciclos e secundário encontram-se distribuídas pelas freguesias de 

Cabeça Santa, Guilhufe e Urrô, Penafiel, Paço de Sousa e Termas de S. Vicente. 
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O ensino público no concelho de Penafiel organiza-se em cinco agrupamentos de escola (Agrupamentos 

de Escola D. António Ferreira Gomes, Agrupamentos de Escola Joaquim de Araújo, Agrupamento de 

Escolas Penafiel Sudeste, Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa, Agrupamento de Escolas do 

Pinheiro) e três escolas secundárias (Escola Secundária de Penafiel nº1, Escola Secundária Joaquim de 

Araújo e a EB2/3 do Pinheiro com ensino secundário). 

3. Caraterização da População Escolar  

 

3.1. Educação Pré-escolar 
 

3.1.1. Evolução do número de crianças a frequentar os jardins-de-infância da rede pública e das 

crianças em idade pré-escolar (2004-2014) 

 
            Fonte: Unidade da Educação - C.M.P. - 2014 

 

3.1.2. Evolução da pré-escolarização da população no concelho de Penafiel  

Ano letivo Jardins-de-infância 
Nº 

Crianças a frequentar os 
jardins-de-infância 

Nº 

População nascida no 
concelho com idade atual de 3 

a 5 anos 

Taxa de pré-escolarização 
% 

2003/04 49 1605 3049 53% 

2004/05 50 1628 2889 56% 

2005/06 50 1655 2785 59% 

2006/07 50 1691 2750 61% 

2007/08 50 1715 2714 63% 

2008/09 50 1733 2633 66% 

2009/10 50 1718 2521 68% 

2010/11 49 1748 2412 72% 

2011/12 45 1763 2359 75% 

2012/13 44 1669 2225 75% 

2013/14 49 1983 2024 98% 

Fonte: Unidade da Educação - C.M.P. -  2014 
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De acordo com os dados apurados pelo Pelouro da Educação verifica-se, ao longo dos anos, uma 

pequena oscilação dos números de jardins-de-infância existentes no concelho de Penafiel. Diferente 

desta tendência, regista-se um aumento gradual da frequência de crianças nos jardins de infância, 

passando de 1605 no ano letivo 2003/2004 para 1983 no ano letivo de 2013/2014, com a exceção do 

ano letivo 2009/2010 que regista um decréscimo de 15 crianças e no ano letivo 2012/2013 com um 

decréscimo de 94 crianças face ao ano anterior. Apesar do aumento da frequência de jardins de infância, 

existe um decréscimo do número de crianças nascidas no concelho, com idades compreendidas entre os 

3 e os 5 anos de idade. 

 

3.1.3. Evolução da taxa de pré-escolarização na rede pública e na rede privada 
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      Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. - 2014 

 

O presente gráfico demonstra congruência com a informação anteriormente apresentada, uma vez que 

revela um aumento da taxa de pré-escolarização desde o ano letivo 2003/2004 até ao ano letivo 

2013/2014. Não obstante, é possível afunilar a informação recolhida de modo a analisar os dados por 

referência à rede pública e privada de ensino pré-escolar. A este nível constata-se que na rede privada 

se observa uma fase ligeira de crescimento e regressão ao longo da década. Ainda assim, o valor da 

taxa de pré-escolarização da rede privada tem-se mantido estável nos 14%, entre os dois últimos anos 

letivos apresentados. No que concerne à taxa de pré-escolarização na rede pública, pode constatar-se 

que, ao longo dos anos letivos em análise, denotou um crescimento exponencial.  

Verifica-se, ainda, que é na rede pública que se encontra a maior percentagem de alunos inscritos. 
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3.2. 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

3.2.1. Evolução do número de alunos e do número de estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico nas redes pública e privada 

Nº de alunos e 
estabelecimentos de 
ensino por ano letivo 2

0
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1 

2
0

1
1

/1
2 

2
0

1
2

/1
3 

2
0

1
3

/1
4 

Total de alunos na 
rede pública 

4562 4465 4417 4245 4082 3853 3708 3555 3430 3325 3187 

Total de alunos na 
rede privada 

94 94 87 93 93 92 87 85 82 81 70 

Total de alunos por 
ano 

4656 4559 4504 4338 4175 3945 3795 3640 3512 3406 3257 

Total de 
estabelecimentos de 
ensino 

74 74 74 74 67 64 64 60 57 47 48 

    Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

Desde o ano letivo 2002/2003 até ao ano letivo 2013/2014 que se verifica uma tendência decrescente no 

número total de alunos quer na rede pública, quer na rede privada do 1º ciclo do ensino básico, à exeção 

dos anos letivos 2004/2005 (que aumenta ligeiramente o número de alunos na rede pública e mantém-se 

igual na rede privada) e 2006/2007 (que aumenta o número de alunos na rede privada, valor que se 

mantém até 2007/2008, voltando a diminuir no ano seguinte). No que diz respeito ao número de 

estabelecimentos de ensino destinados ao 1º ciclo do ensino básico constata-se que o mesmo tem 

registado igualmente uma tendência de declínio ao longo dos anos, com a exceção do ano letivo 

2013/2014 que contou com o aumento de uma escola.  

Numa análise mais global, na última década, verifica-se um decréscimo de 1399 alunos do 1º ciclo do 

ensino básico.  

 

3.2.2. Evolução do número de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico por agrupamento 
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                 Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 
 

Com base nos documentos fornecidos, é possível observar um decréscimo no número de alunos em 

todos os parâmetros de análise, à exceção do agrupamento de escolas D. António Ferreira Gomes que 
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regista um aumento do número de alunos no ano letivo 2013/2014. Este último mantém-se, desde o ano 

letivo 2003/2004, entre os agrupamentos com maior número de alunos a frequentar os seus 

estabelecimentos de ensino. Não obstante, o agrupamento de escolas Joaquim de Araújo alcançou 

valores muito aproximados àqueles que se verificaram no agrupamento de escolas D. António Ferreira 

Gomes, entre os anos letivos 2007/2008 e 2012/2013. Através do gráfico anteriormente apresentado é 

ainda possível aferir que o agrupamento de escolas de Paço de Sousa regista o menor número de 

alunos a frequentar os seus estabelecimentos de ensino quando comparado com os restantes 

agrupamentos do concelho de Penafiel. 

 
3.2.3. Taxa de frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º Ciclo do 

Ensino Básico durante o ano letivo de 2013/2014 

 

Disciplina Percentagem 

Inglês 95,1% 

Música 95,1% 

Educação Física 94% 
Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

De acordo com os dados fornecidos pela Unidade de Educação da Câmara Municipal de Penafiel, é 

possível verificar que tanto a disciplina de inglês como a disciplina de música demonstram uma taxa de 

frequência de 95,1%, enquanto a disciplina de educação física apresenta uma taxa de frequência de 

94%. 

3.2.4. Apoio Educativo e Ensino Especial na população escolar do concelho de Penafiel  

 
Com o Decreto/Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, Portugal integra um novo quadro político-estratégico, que 

demonstra a importância de orientar a qualidade do ensino para todos os alunos, a partir da criação de 

respostas educativas a desenvolver no âmbito da adequação do processo educativo às necessidades 

educativas especiais, definidos através de apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e 

nos ensinos básico e secundário, seja nos setores públicos, nos privados ou cooperativos. Nesta linha 

de orientação, convém destacar os objetivos pelos quais a Educação Especial se deve pautar: 

 Educação educativa e social;  

 Acesso e sucesso educativo;  

 Autonomia; 

 Estabilidade Emocional; 

 Preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida 

profissional.  
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3.2.5. Número de crianças do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo integradas em respostas educativas 

no âmbito das necessidades educativas especiais 2013/2014 

 

Necessidades Educativas Especiais 

Ensino público e privado - Nº de crianças 

Pré-escolar 31 

Ensino básico – 1º ciclo 113 

                                 Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

 

No que diz respeito às crianças em idade pré-escolar que frequentam estabelecimentos de ensino 

públicos ou privados e que residem no concelho de Penafiel, constata-se que 31 estão integradas em 

respostas educativas no âmbito dos processos aplicados às necessidades educativas especiais. Os 

dados recolhidos pela unidade de educação da Câmara Municipal de Penafiel constatam ainda que, 

entre as crianças que frequentam o 1º ciclo do ensino básico, 113 beneficiam das respostas educativas 

adequadas às necessidades educativas especiais. 

3.3.  2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
3.3.1. Evolução do número de alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

entre os anos letivos de 2003/2004 e 2013/2014 
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            Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

 

Tendo em linha de conta o aumento da escolaridade obrigatória, pode constatar-se que o concelho de 

Penafiel regista uma evolução positiva entre os anos letivos de 2003/2004 a 2013/2014.  
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Analisando os dados individualmente, pode aferir-se que o ensino secundário regista um aumento de 

604 alunos a frequentar este nível de ensino, ao contrário do que acontece com o número de alunos a 

frequentar o 2º e 3ºciclos do ensino básico. Enquanto o 2º ciclo do ensino básico registou um decréscimo 

pouco significativo no número de alunos, o 3º ciclo do ensino básico passou por períodos de ligeiros 

aumentos do número de alunos para culminar numa descida de 451 alunos desde o ano letivo 

2003/2004 para o ano letivo 2013/2014. 

 
 

3.3.2. Número de alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, por 

estabelecimentos de ensino, no ano letivo de 2013/2014  

Agrupamento / Escola Nível de ensino Nº de alunos Total 

Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes 

2.º Ciclo Básico 531 

816 
3.º Ciclo 

Básico 262 

CV 23 

Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo (Até ao 
ano letivo 2011/2012 designava-se Agrupamento de 

Escolas Penafiel Sul) 

2.º Ciclo Básico 417 

740 

3.º Ciclo Básico 323 

Secundário 

CCH 0 

Tecnol. 0 

CP 0 

Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste 

2.º Ciclo Básico 299 

774 
3.º Ciclo 

Básico 436 

CEF 15 

CV 24 

Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa 
2.º Ciclo Básico 284 

757 
3.º Ciclo Básico 473 

Agrupamento de Escolas do Pinheiro 

2.º Ciclo Básico 311 

1148 
3.º Ciclo 

Básico 527 

CV 51 

Secundário 
CCH 177 

CP 82 

Escola Secundária de Penafiel n.º 1 

3.º Ciclo Básico 531 

2002 
Secundário 

CCH 1053 

CP 418 

Escola Secundária Joaquim de Araújo 

3.º Ciclo 

Básico 164 

748 

CEF 45 

CV 53 

Secundário 
CCH 211 

CP 275 

Total  6985 6985 

           Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

Entre os estabelecimentos de ensino que lecionam o 2º e 3º ciclos e ensino secundário pode constatar-

se que a Escola Secundária de Penafiel é aquela que possui maior número de alunos (2002), seguindo-

se do Agrupamento de Escolas do Pinheiro (1148). As restantes escolas e agrupamentos de escola 

registam um número de alunos que variam entre os 740 e os 816 alunos, sendo, portanto, valores muito 

semelhantes entre si. 
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3.3.3. Distribuição dos alunos do 2º Ciclo por agrupamentos de escolas do concelho no ano letivo 

2013/2014 
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                       Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 
 

O 2º ciclo do ensino básico, correspondente ao 5º e 6º anos de escolaridade, possui maior expressão de 

alunos no Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes e no Agrupamento de Escolas Joaquim 

de Araújo. Por contraposição encontram-se os agrupamentos de escola Penafiel Sudeste, Paço de 

Sousa e Pinheiro com percentagens entre os 15% e os 16%. 

 

3.3.4. Distribuição dos alunos do 3º Ciclo por agrupamentos de escolas no ano letivo 2013/2014 
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                     Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 
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O conjunto de alunos que frequentam o 3º ciclo do ensino básico encontra-se mais uniformemente 

distribuídos pelos vários estabelecimentos de ensino comparativamente ao conjunto de alunos que 

frequentam quer o 2º ciclo do ensino básico, quer o ensino secundário. Não obstante, o Agrupamento de 

Escolas do Pinheiro conta com uma maior percentagem de alunos a frequentar o seu estabelecimento 

de ensino por referência a este nível de escolaridade (19,75%). Por outro lado, a Escola Secundária 

Joaquim de Araújo possui a menor percentagem de alunos a frequentar o 3º ciclo do ensino básico no 

concelho de Penafiel (8,95%). 

 

3.3.5. Distribuição dos alunos do ensino secundário por agrupamentos de escolas do concelho no 

ano letivo 2013/2014 
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         Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. – 2014 

 

Por fim, no que se refere aos alunos a frequentar ensino secundário no concelho de Penafiel, pode 

concluir-se que a Escola Secundária de Penafiel conta com a grande maioria dos alunos do concelho 

(66,38%), seguindo-se, com menos expressão, a Escola Secundária Joaquim Araújo (21,93%) e o 

Agrupamento de Escolas do Pinheiro (11,69%). 

3.3.6. Taxa de conclusão dos alunos do ensino secundário referente ao ano letivo 2010/2011 

 

Localização geográfica 

2010/2011 

Taxa de transição/conclusão no ensino 
secundário  

Portugal 79,2% 

Norte 82,1% 

Tâmega 82% 

Penafiel 79,1% 

                                      Fonte: INE (2012) 
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Verifica-se que tanto a nível Nacional, como a nível da região Norte, da sub-região Tâmega e Sousa e do 

concelho de Penafiel os valores da taxa de conclusão dos alunos do ensino secundário são bastante 

similares, pelo que o concelho em análise apresenta um valor inferior às restantes unidades de 

referência, que varia apenas entre 0,01% e 3%. 

 

 

3.4. Indicadores de Insucesso Escolar 

3.4.1. Taxa de retenção por estabelecimento de ensino 2012/2013 

 

Estabelecimento de 

Ensino 

Valor Global (%) 

2º,3ºCiclo e Ensino 

Secundário 

Pinheiro 5% 

D. António Ferreira 

Gomes 
6,77% 

Penafiel nº 2 9,14% 

Paço de Sousa 10,24% 

Sudeste 12,04% 

Secundária Penafiel 11,42% 

Joaquim de Araújo 10,25% 

                    Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. - 2013 

A percentagem que representa a proporção de retenções nos estabelecimentos de ensino do concelho 

de Penafiel revela que o Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste conta com o valor mais elevado 

entre os restantes estabelecimentos de ensino (12,04%). Ainda assim, apenas os Agrupamentos de 

Escolas do Pinheiro e D. António Ferreira Gomes possuem percentagens significativamente distintas da 

anterior (5% e 6,77% respetivamente), uma vez que as restantes escolas e agrupamentos contam com 

taxas de retenção entre os 11,42% e os 9,14%. 

 
3.4.2. Taxa de abandono escolar precoce no ensino básico 

 
Ciclos 

 
Nº alunos (2011/12) 

 
Abandono escolar 

 
Percentagem 

 
1º, 2º e 3º Ciclos 

 
8552 

 
12 

 
0,14% 

                  Fonte: Unidade da Educação – C.M.P. - 2013 

Em relação à taxa de abandono escolar precoce, no concelho de Penafiel em 2011/12 verifica-se que 

ocorreram 12 casos, o que representa uma percentagem de 0,14% do total dos alunos. 
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3.4.3. Taxas de dados escolares, por ano letivo, por agrupamento/escola secundária 

                      
                      Agrupamento de Escolas do Pinheiro 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
Absentismo 

Básico 0 0 0 

Secundário 0 0 0 

 
Abandono 

Básico 0.5% 0.5% 0.5% 

Secundário 0.5% 0.5% 3.8% 

 
Insucesso 

Básico 6.7% 6.4% 5.4% 

Secundário 3.4% 9.5% 10% 

 

                            Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
Absentismo 

1ºCiclo 0 0 1 caso 

2ºCiclo 0 0 0 

3ºCiclo 1 caso 1 caso 1 caso 

 
Abandono 

1ºCiclo 0.18% 0 0.79% 

2ºCiclo 0 0 0 

3ºCiclo 2.14% 0.79% 0.20% 

 
Insucesso 

1ºCiclo 2.40% 2.30% 3.40% 

2ºCiclo 2.00% 5.50% 6.70% 

3ºCiclo 13.30% 17.20% 20.40% 

 
 
                                     Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
Absentismo 

55.00% 46.00% 38.00% 

 
Abandono 

0.42% 0.33% 0.80% 

 
Insucesso 

8.42% 6.56% 12.04% 

 
                                   

Escola Secundária de Penafiel 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
Absentismo 

0.54% 0.67% 0.40% 

 
Abandono 

5.71%% 2.70% 2.20% 

 
Insucesso 

13.99% 11.75%% 11.42% 
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4. Ensino Profissional 

 
O ensino profissional deverá organizar-se de acordo com um plano formativo que tem como intuito 

desenvolver conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento que se 

coadunem com um desempenho profissional competente ao exercício de uma determinada profissão. 

Nesta lógica, a formação profissional deverá estabelecer uma articulação dinâmica entre os sistemas de 

educação/formação, trabalho e sociedade em geral (IEFP, 2014).  

 
4.1. Número de alunos a frequentar Ensino Regular, Cursos de Educação e Formação (CEF), Cursos 

Vocacionais (CV) e Cursos Profissionais (CP) na rede de ensino público (ano letivo 2013/2014) 

 

Modalidade Rede de Ensino público Percentagem 

Ensino regular 5999 86% 

CEF 60 1% 

CV 151 2% 

CP 775 11% 

Total 6985 100% 

 

Entre a população que frequenta o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário na rede de ensino 

pública, verifica-se que a esmagadora maioria frequenta o ensino regular (86%), enquanto 14% 

frequenta Cursos de Educação e Formação (CEF), Cursos Vocacionais (CV) e Cursos Profissionais 

(CP).  

Os CEF visam uma resposta educativa para alunos que se encontrem em risco de abandono escolar ou 

que já tenham efetivamente abandonado o sistema de ensino, destinando-se a jovens com idade igual 

ou superior a 15 anos (Despacho nº 15 024/2004 (2ª série). Todavia, esta modalidade de formação tem 

pouca expressividade no concelho devido ao facto do valor apresentado representar ciclos de formação 

que estavam a decorrer, não estando prevista a integração desta modalidade para o ano letivo 

2014/2015, no entanto, convém realçar o facto de que a modalidade de ensino referente aos cursos 

vocacionais poderá constituir uma via alternativa. 

  

4.2. Cursos Vocacionais 

Os Cursos Vocacionais destinam-se a alunos com idade superior a 13 anos, com duas retenções no 

mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes, procurando habilitar os mesmos com o 6º ou o 9º 

ano de escolaridade. Esta modalidade de ensino visa responder às necessidades dos alunos que 

procuram um ensino mais prático, técnico e associado ao mundo empresarial, sendo um dos seus 

principais objetivos garantir a inclusão de todos na escolaridade obrigatória. Não obstante permite 

igualmente o prosseguimento dos estudos para o secundário regular ou vocacional, de acordo com os 

critérios estabelecidos para cada um no processo de transição. Contudo, para ingressar nesta 

modalidade de formação, os alunos devem ser encaminhados após um processo de avaliação 
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vocacional e com o consentimento dos encarregados de educação (Portaria nº 292 – A/2012 de 26 de 

setembro). 

  
4.2.1. Cursos Vocacionais por nível de qualificação e estabelecimentos de ensino no concelho de 

Penafiel (ano letivo 2014/2015) 

Entidade de educação e 

formação 
Curso Nível de qualificação 

Escola Secundária Joaquim de 

Araújo 

Cozinha e Pastelaria 1 

Desenho Digital 3D 2 

Som e Imagem 2 

Escola EB 2/3 do Pinheiro 

Comércio 2 

Restauração 2 

Informática 2 

EB de Penafiel Sudeste 

Cantaria 2 

Jardinagem 2 

Informática 2 

EB 2/3 de Paço de Sousa Energias Renováveis 2 

EB 2/3 D. António Ferreira Gomes Produção Agrícola - Hortofloricultura 2 

 

Observando a tabela anterior, é possível verificar que existe um leque de cursos vocacionais 

diversificado disponíveis para o ano letivo 2014/2015, distribuído por cinco escolas da rede pública no 

concelho de Penafiel. 

 
4.3. Cursos Profissionais 

Os cursos profissionais destinam-se a indivíduos com o 9º ano de escolaridade, que pretendam 

desenvolver competências para o exercício de uma determinada profissão em articulação com o setor 

empresarial local. Assim, este tipo de formação privilegia o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais e organizacionais, criando uma dinâmica de estreita relação entre o contexto escolar e 

profissional. Esta modalidade de ensino tem a duração de três anos e habilita os alunos com o 12º ano 

de escolaridade, certificando-os com o nível 3 e possibilitando o prosseguimento dos estudos para o 

nível de ensino superior (Portaria nº 74 – A/2013 de 15 de fevereiro). 
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4.3.1. Área de formação profissional por número de alunos entre 2007 e 2014 na rede pública do 

concelho de Penafiel 

 

Cursos 
Ano letivo 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Animador Sociocultural 48 69 69 24 21 20 17 

Técnico de Análises Laboratoriais 0 0 0 0 22 48 69 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 0 0 0 0 21 15 15 

Técnico de Apoio Psicossocial 0 23 45 61 68 99 106 

Técnico Auxiliar de Saúde 0 0 0 0 23 51 80 

Técnico de Comércio 20 44 38 49 17 17 28 

Técnico de Comunicação/Marketing - - - - - - 30 

Técnico de Contabilidade 21 44 59 61 75 65 72 

Técnico de Eletrotecnia 20 17 0 0 0 0 - 

Técnico de Eletromecânica - - - - - - 30 

Técnico de Energias Renováveis 23 40 61 89 83 87 45 

Técnico de Gestão 0 0 0 0 19 52 38 

Técnico de Gestão do Ambiente 0 0 22 45 55 66 40 

Técnico de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos 

23 66 111 143 142 154 38 

Técnico de Informática e Gestão 23 23 19 0 0 0 - 

Técnico de Informática - - - - - - 50 

Técnico de Mecatrónica       28 

Técnico de Organização de Eventos 0 0 20 19 18 0 - 

Técnico de Ótica Ocular - - - - - - 25 

Técnico de Secretariado 23 23 22 37 11 9 - 

Técnico de Segurança e Salvamento em Meio 

Aquático 

0 0 23 19 19 0 - 

Técnico de Termalismo 0 26 24 23 0 0 17 

Técnico de Turismo 0 0 0 0 20 17  

Técnico de Serviços Jurídicos 0 0 0 0 0 29 25 

Técnico de Restauração 0 0 0 0 0 24 22 

Total de alunos 201 375 513 560 614 753 775 

 

Relativamente aos Cursos Profissionais, esta via de ensino tem conhecido uma evolução significativa, 

desde 2007 até ao presente, passando de 201 alunos para 775 no ano letivo 2013/2014. 

Entre os cursos disponíveis na EB 2.3 e Secundária de Pinheiro, Escola Secundária de Penafiel e Escola 

Secundária Joaquim Araújo, o curso com maior adesão no ano letivo 2013/2014 foi Técnico de Apoio 

Psicossocial, seguido de Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Contabilidade. Com menor adesão, 

temos os cursos de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, Animador Sociocultural, Técnico de 

Termalismo e Técnico de Restauração. 
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4.3.2. Evolução do número de alunos em cursos profissionais da rede pública, no concelho de 

Penafiel 
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Entre 2007/2008 e 2013/2014 constata-se um aumento gradual e significativo quanto à frequência do 

número de alunos em cursos profissionais, passando num período de sete anos, de 201 alunos para 775 

alunos. 

 

4.3.3. Cursos profissionais previstos para o ano letivo 2014/2015, por entidade de educação e 
formação 

 

Entidade de formação Curso 

Escola Secundária Joaquim de Araújo 

Técnico de Recursos Florestais e ambientais 

Técnico de Multimédia 

Técnico de Ótica Ocular 

Técnico de Mecatrónica 

EB 2/3 do Pinheiro Técnico de Comércio 

Escola Secundária de Penafiel 

Técnico Auxiliar de Saúde 

Técnico de Análise Laboratorial 

Técnico de Contabilidade 

Técnico de Manutenção Industrial – Eletrotecnia 

Técnico de Energias Renováveis – Sistemas 

Fotovoltaicos 

Perímetro 

Técnico de Mecratrónica 

Técnico de CAD/CAM 

Técnico de Receção e Orçamento de Oficinas 

Incubadora de Empresas do Vale de Sousa 

Técnico de Ação Educativa 

Técnico de Vendas 

Técnico de Informática Sistemas 

GIP – Rio de Moinhos  Técnico de Comércio 
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4.4. Cursos de Aprendizagem   

 

Objetivo Inserção no mercado de trabalho profissional. 

Destinatários 

Jovens com idade inferior a 25 anos, com o 9º ano de escolaridade ou superior, 

sem conclusão do ensino secundário (em situações excecionais poderá admitir-se 

a integração de candidatos com idade igual ou superior a 25 anos). 

Componentes de Formação 

- Formação Sociocultural; 

- Formação Científica; 

- Formação Tecnológica; 

- Formação Prática em Contexto de Trabalho. 

      Fonte: IEFP (2014) 

 

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a 

jovens, com vista à sua inserção no mercado de trabalho e promoção da continuidade dos estudos. São 

dirigidos a jovens em transição para a vida ativa e para os que já se inserem no mercado de trabalho 

sem o nível secundário de formação escolar e profissional, de forma a possibilitar a melhoria dos níveis 

de empregabilidade e de inclusão social e profissional.  

Esta modalidade de ensino é organizada de acordo com as diferentes componentes de formação 

(sociocultural, científica, tecnológica e prática) e contempla várias dimensões do saber, integradas em 

estruturas curriculares predominantemente profissionalizantes adequadas ao nível de qualificação e às 

diferentes saídas profissionais. 

O reconhecimento do potencial formativo a partir de uma maior valorização da intervenção e do 

contributo formativo das empresas, onde a componente desenvolvida em contexto de empresa se 

assume um espaço de formação, gerador de progressão das aprendizagens, a partir da realização de 

atividades associadas ao exercício profissional, bem como facilitando ainda a futura inserção 

profissional. 

A alternância é percebida como uma sucessão de contextos de formação, articulados entre si, que 

promovem a realização das aprendizagens, com vista à aquisição das competências que integram um 

determinado perfil de saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico Social de Penafiel - 2014 

 
 

 
 

93 

4.4.1. Cursos de aprendizagem por entidade de formação profissional no concelho de Penafiel 

(ano letivo 2014/2015) 

Entidade de formação Área de Formação 

Associação Empresarial de Penafiel  (AEP) 

Técnico de Cozinha - Pastelaria 

Técnico Comercial 

Técnico de Informática 

Técnico de Restaurante/Bar 

Penafiel Ativa, EM 
Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria 

Técnico de Restaurante/Bar 

Restaurante-escola Aventuras no Prato 
Técnico de Cozinha e Pastelaria 

Técnico de Restaurante/Bar 

Urbe Técnico de Vendas 

Inforfiel Técnico de Instalações Elétricas 

Perímetro Técnico de Mecratrónica 

 

Incubadora de Empresas do Tâmega e Sousa 

Técnico de CAD/CAM 

Técnico de Receção e Orçamento de 

Oficinas 

Técnico de Ação Educativa 

Técnico de Vendas 

 

GIP – Rio de Moinhos 

Técnico de Informática Sistemas 

Técnico de Comércio 

 

4.5. Formação Modular 

A educação de adultos compreende o conjunto de processos de aprendizagem, formal ou não, da qual 

as pessoas consideradas adultos pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas capacidades, 

enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou as 

reorientam de modo a satisfazer, juntamente, as suas próprias necessidades e as da sociedade 

(UNESCO, Declaração de Hamburgo, 1997).  

 

 

 

 

A Formação Modular Certificada considera unidades de formação de curta duração, de 25 ou 50 horas, 

constantes do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e visa a qualificação dos conhecimentos e 

competências. Esta modalidade de formação pode também ser utilizada em processos de reciclagem e 

reconversão profissional, designadamente, no domínio da Modalidade de Intervenção da VIDA ATIVA, 

proporcionando, assim, a aquisição dos conhecimentos necessários à integração num mercado de 

trabalho. 

Objetivo Construção progressiva de uma qualificação profissional e/ou reconverção de competências 

para aquisição de conhecimentos para uma nova profissão. 

Destinatários Destina-se a ativos empregados ou desempregados, que pretendam desenvolver 

competências em alguns domínios de âmbito geral ou específico. 

Certificação Certificado de qualificações. 
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Penafiel 
 

 
 

Ação Social 
 
Diagnóstico Social 
 

V- AÇÃO SOCIAL 
Principal Fonte de Dados: Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Penafiel 

Unidade de Ação Social e Saúde do Município de Penafiel 
Instituto da Segurança Social 
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CAPÍTULO V: AÇÃO SOCIAL 

 

SÍNTESE 

 

Respostas Sociais 

 36 Instituições, entre as quais 24 têm valências dirigidas à 1ª/2ª Infância, a pessoas com 

deficiência, a pessoas idosas e a vítimas de violência doméstica; 

 Na sua totalidade possuem uma capacidade instalada para 2519 utentes, tendo 2342 

lugares ocupados; 

 Entre as respostas sociais existentes, aquelas que estão direcionadas para a população 

idosa possuem maior capacidade instalada (lotação máxima para 1255 beneficiários) e 

maior número de utentes a beneficiar dos serviços (1156); 

 Os equipamentos dirigidos para as pessoas com deficiência encontram-se sobrelotados, 

apresentando uma capacidade inferior ao número de utentes que beneficiam deste tipo de 

resposta; 

 

Crianças e Jovens em Perigo 

 No ano 2013 a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ) de 

Penafiel registava um total de 509 processos instaurados: 

˗ A maioria dos processos são instaurados por motivo de “exposição a comportamentos 

que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança” e por 

“negligência”; 

˗ O maior número de crianças e jovens em perigo situa-se na faixa etária dos 13 aos 15 

anos, seguida dos 6 aos 9 anos de idade, com prevalência no género masculino. 

 

Plano Municipal Solidário 

- 37 medidas de apoio, desenvolvidas pela Câmara Municipal de Penafiel, divididas em 6 

eixos; 

- Número de Munícipes que beneficiaram das várias medidas desde a sua implementação 

até setembro de 2014 , por Eixo: 

o Eixo Emprego – 558 Munícipes; 

o Eixo Habitação – 1926 Munícipes; 

o Eixo Saúde – 112 Munícipes; 

o Eixo da Educação – 17.793 apoios a alunos + 6513 manuais e cadernos de 

atividades ; 

o Eixo Taxas Sociais – 512 Munícipes; 

o Eixo Social – 3544 Munícipes. 
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Pensionistas 

 Caraterização das pensões no ano 2012: 

˗ 253 pensionistas por cada mil habitantes, valor que é inferior ao país, à região Norte e 

a sub-região Tâmega e Sousa; 

˗ O valor médio das pensões por ano é ligeiramente superior no concelho de Penafiel 

por comparação à sub-região Tâmega e inferior quando confrontado com os valores 

registados no País e na região Norte. 

 

Rendimento Social de Inserção (RSI): 

˗ 2193 agregados familiares a beneficiar da medida no ano 2013; 

˗ Entre os beneficiários da medida o intervalo de valor de prestação de RSI entre os 101 

e os 200€ é o que apresenta um número mais elevado de titulares (360); 

˗ A faixa etária dos 6-18 anos de idade é a mais expressiva entre os beneficiários da 

medida; 

˗ A maioria dos beneficiários tem o 1º ciclo do ensino básico completo. 

 

Violência Doméstica 

 Desde maio de 2005, início do projeto Janela Aberta da Associação para o 

Desenvolvimento de Figueira, a equipa prestou acompanhamento a 895 vítimas de 

violência doméstica; 

 

Contrato Local de Desenvolvimento Social 

 O programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) no concelho de Penafiel 

acompanhou cerca de 3229 indivíduos em diversas ações integradas nos quatro eixos de 

intervenção. No momento encontra-se a decorrer o seguimento do programa através do 

CLDS+, denominado por “Penafiel Social”. 
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1. Rede Social 

 
A Rede Social surge no seio da Resolução do Conselho de Ministros, nº 197/97 de 18 de 

novembro, e consolidou-se com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de junho, 

numa perspetiva estratégica de erradicação da pobreza e exclusão social em Portugal. Pretende 

estimular um trabalho de parceria alargada, que coloca em linha de ação a mobilização do 

conjunto dos intervenientes sociais e de todos os cidadãos, a partir de parcerias estabelecidas 

entre entidades públicas e privadas, que devem consolidar objetivos e ações desenvolvidas pelos 

diferentes agentes locais e utilizar recursos endógenos e exógenos ao território (Castro, Valongo, 

Monteiro, Marques, Jesus, Silva, Estorninho, Barreto & Rasgado, 2009). 

A Rede Social de Penafiel vem no sentido do aprofundamento das dinâmicas de ação social no 

município, em que a participação ativa da comunidade é a filosofia adotada. Torna-se, assim, 

necessário qualificar as respostas de solidariedade social, perspetivando metodologias 

inovadoras, rentabilizando e otimizando recursos, através da criação de uma consciência coletiva 

relativamente às problemáticas sociais, e fomentando a corresponsabilização de todas as 

entidades locais, através da concretização dos Planos de Desenvolvimento Social, no que confere 

às medidas de prevenção e combate da pobreza e da exclusão social. Por conseguinte, é este 

processo que podemos denominar de solidariedade partilhada. 

A Rede Social constitui, assim, um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz 

uma maior eficácia e rapidez nas respostas sociais e na resolução dos problemas reais dos 

cidadãos e das famílias. Operacionaliza-se a nível local, através da criação de grupos de trabalho, 

de Comissões Sociais de Freguesia e/ou Inter-Freguesia e dos Conselhos Locais de Ação Social 

(CLAS).  

1.1. Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Penafiel  

 
Com o Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de junho, a rede social adota a constituição de Plataformas 

Territoriais Supraconcelhias ao nível regional; um Conselho Local de Ação Social ao nível 

concelhio com o seu Núcleo Executivo. 

O CLAS de Penafiel é um órgão que visa, essencialmente, a concertação e congregação de 

esforços, caracterizando-se através de uma parceria alargada, que privilegia a partilha de 

informação e análise dos problemas, visando a  erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão 

social na promoção do desenvolvimento social. Deste modo, procura responder aos seguintes 

objetivos:  

a) Combater a pobreza e a exclusão social e promover a coesão e inclusão sociais; 

b) Promover um planeamento integrado e sistemático do desenvolvimento social, 

potenciando sinergias, competências e recursos a nível local;  

c) Articular os instrumentos de planeamento com planos, programas e medidas Nacionais; 
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d) Garantir uma maior eficácia, uma melhor cobertura e organização do conjunto de 

respostas e equipamentos ao nível local;  

e) Criar canais de comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral. 

 

O CLAS é o órgão independente que delibera em plenário as propostas do Núcleo Executivo e 

dos seus membros, que trabalham ações nos domínios da educação, formação e 

empregabilidade; programas sociais, economia social, associativismo, entre outros. 

1.1.1. Constituição do CLAS de Penafiel 

 

Natureza dos agentes e entidades que integram o 

CLAS 

Presidente da Câmara Municipal; 

Entidades ou organismos públicos, nomeadamente os 

tutelados pelos membros do governo nas áreas de 

emprego, segurança social, educação, saúde, justiça, 

administração interna, obras públicas e ambiente; 

Instituições que desenvolvem respostas sociais, 

mediante a celebração de acordos de cooperação com 

organismos públicos; 

Presidentes das juntas de freguesia do concelho; 

Conselheiros locais para a igualdade de género; 

Entidades sem fins lucrativos, tais como associações 

sindicais, associações empresariais, instituições 

particulares de solidariedade social ou equiparadas, 

organizações não-governamentais, associações 

humanitárias, associações de desenvolvimento local, 

associações culturais e recreativas e outras instituições 

do setor cooperativo e social; 

Entidades com fins lucrativos e pessoas dispostas a 

contribuírem de modo relevante para o desenvolvimento 

social local, nomeadamente através dos seus 

conhecimentos técnicos e de intervenção comunitária; 

Representantes de outras estruturas de parceria que 

intervêm designadamente no âmbito social e de 

educação, representantes de projetos ou pessoas com 

conhecimentos especializados sobre temas ou 

realidades concelhias e outros interlocutores 

privilegiados devem participar nos trabalhos do 

Conselho Local, sem direito a voto. 

 

As decisões do CLAS de Penafiel serão tomadas por maioria, numa lógica de compromisso 

coletivo, constituindo orientações fundamentais que deverão influenciar tomadas de decisão de 

cada um dos parceiros. 
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Num primeiro momento da sua ação, o CLAS de Penafiel constituiu-se a 1 de Outubro de 2004, 

sendo formado por cerca de 23 entidades e seu Núcleo Executivo por 7 entidades, nomeadamente 

o Município de Penafiel, o Instituto de Solidariedade e Segurança Social, IP; o ACES Tâmega II – 

Vale do Sousa Sul; o Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste; a Associação para o 

Desenvolvimento de Figueira; a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos e a Junta de Freguesia de 

S. Martinho de Recesinhos (CMP, 2013). 

A 19 de fevereiro de 2014, procedeu-se à reconstituição e reestruturação do CLAS de Penafiel, 

sendo agora formado por 47 entidades públicas e privadas, que têm um papel importante na 

tomada de decisões para a promoção do desenvolvimento social da região. 

Cabe ao seu Núcleo Executivo, enquanto entidade operativa da Rede Social de Penafiel, 

representativo do Conselho Local de Ação Social, desenvolver e operacionalizar todo o trabalho 

da Rede Social, dando forma a uma intervenção e planificação participada, na condução da 

construção de todos os instrumentos para o efeito, nomeadamente na construção dos 

Diagnósticos Sociais, Planos de Desenvolvimento Social, Planos de Ação Anuais e Carta Social 

Municipal, para além da dinamização de toda a parceria local, com vista à concretização de todos 

os objetivos propostos. 

O seu Núcleo Executivo é constituído por: 

 Município de Penafiel; 

 Instituto de Solidariedade Segurança Social, IP de Penafiel; 

 ACES Tâmega II – Vale do Sousa; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Centro de Emprego de Penafiel; 

 Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos; 

 Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste; 

 Junta de Freguesia de Penafiel. 

 

2. Rede de Serviços e Equipamentos Sociais do concelho de Penafiel 

 

 

Total de 
Instituições 

 

 

Instituições sem 
Valências 

 

Instituições com 
Valências 

 

Total de 
Valências 

Sociais 

Total de 
Beneficiários 

dos 
Equipamentos 

Sociais 

Capacidade 
Total dos 

Equipamentos 
Sociais 

37 13 24 80 2342 2519 

 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 
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Instituições – Valências, Número de Utentes e Capacidade Instalada  

Instituições Freguesia Valências Nº Utentes Capacidade 

Centro Social e Cultural de Abragão Abragão ATL 40 40 

 

Associação para o Desenvolvimento de Boelhe 

 

 

Boelhe 

ATL 23 25 

Centro Dia 25 25 

Centro Convívio 24 25 

SAD 10 10 

Associação para o Desenvolvimento de S. 
Mamede de Canelas 

Canelas Lar Idosos 48 48 

SAD 30 30 

Associação para o Desenvolvimento de Duas 
Igrejas 

Duas Igrejas Centro de Convívio 10 20 

 

 

Associação para o Desenvolvimento da 
Figueira 

 

 

Figueira 

ATL 20 30 

Lar Idosos 24 36 

Centro Dia 25 25 

Centro Convívio 25 25 

SAD 25 25 

Casa Abrigo 38 45 

 

Associação para o Desenvolvimento de 
Galegos 

 

Galegos 

Creche 33 33 

Lar Idosos 10 10 

Centro Dia 30 30 

SAD 20 20 

Associação para o Desenvolvimento de 
Guilhufe 

Guilhufe ATL 25 25 

Centro Convívio 22 22 

 

Centro Social e Paroquial Imaculado Coração 
de Maria 

 

Irivo 

Creche 39 39 

Lar Idosos 24 24 

Centro Dia 22 24 

SAD 45 45 

 

Associação para o Desenvolvimento de 
Lagares 

 

 

Lagares 

Creche 35 35 

ATL 64 64 

Jardim de Infância 42 50 

Centro Dia 10 15 

Centro Convívio 25 25 

SAD 26 30 

Associação de Solidariedade Social de 
Marecos 

Marecos Centro Convívio 6 20 

Associação de Desenvolvimento da Vila de 
Paço de Sousa 

 

Paço de 
Sousa 

Centro Dia  

A Inaugurar 

30 

Lar Idosos 28 

SAD 20 

 

 

 

APADIMP 

 

 

 

Milhundos 

CAOI 30 30 

CAOII 30 30 

CAOIII 30 27 

CRI 54 54 

Atividades Sócioeducativas 5 5 

Lar Residencial 13 12 

 

Centro Social e Paroquial St. Estevão de 

 

 

Creche  23 33 

Lar Idosos 16 16 
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Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

Oldrões Oldrões Centro Dia 38 40 

Centro Convívio 10 12 

SAD 38 40 

Casa do Gaiato Paço de 
Sousa 

Lar de Crianças e Jovens 40 65 

Santa Casa da Misericórdia de Penafiel Penafiel 

Creche 35 40 

Creche 33 33 

Jardim Infância 60 60 

Lar Idosos I 47 54 

Lar Idosos II 28 30 

Lar Idosos III 25 26 

SAD 37 44 

 

Centro Paroquial Casa Sagrada Família 

 

Penafiel 

Creche 49 45 

ATL 74 60 

Jardim de Infância 78 70 

 

Casa do Povo de Peroselo 

 

 

Peroselo  

ATL 30 40 

Jardim Infância 50 50 

Centro Dia 25 25 

Centro Convívio 25 25 

SAD 10 10 

 

Associação de Solidariedade Social e Cultura 
para o Desenvolvimento de Rans 

 

 

Rans 

Creche 33 33 

ATL 20 20 

Centro Dia 30 30 

Centro Convívio 20 20 

SAD 15 15 

Associação para o Desenvolvimento de Rio 
Mau 

Rio Mau 

ATL 40 40 

SAD 22 22 

Centro de Convívio 17 20 

Associação para o Desenvolvimento de Rio de 
Moinhos 

 

Rio de 
Moinhos 

Creche 40 41 

ATL 27 30 

Centro Dia 43 50 

SAD 20 20 

Centro Comunitário ------------- ------------- 

Centro Social de Recesinhos  

S. Martinho 
Recesinhos 

Creche 17 33 

Lar Idosos                                      14 14 

Centro Dia 30 30 

SAD 28 30 

Associação para o Desenvolvimento de S. 
Miguel Paredes 

S.Miguel 
Paredes 

ATL 20 20 

Associação para o Desenvolvimento da Portela S. Paio da 
Portela 

Centro Convívio 7 20 

Associação de Solidariedade Social de Vila 
Cova 

 

Vila Cova 

Centro Dia 25 35 

Centro Convívio 43 45 

SAD 50 50 

CONCELHO 2342 2519 
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Quando analisados os dados referentes às freguesias do concelho em análise, é possível 

apreender que a freguesia de Penafiel é aquela que reúne o maior número de IPSS com 

equipamentos sociais.  

As 24 Instituições com valências integram 80 respostas sociais, que por sua vez possuem uma 

capacidade instalada de 2519. Atualmente existe 2342 beneficiários no total das respostas sociais 

do concelho. 

 

Instituições sem Respostas Sociais 

 

Associações Sem Respostas Sociais 

Associação para o Desenvolvimento de Capela 

Associação para o Desenvolvimento Social Cultural 

de S. Salvador de Cabeça Santa 

Associação para o Desenvolvimento de Castelões 

Associação de Desenvolvimento e Apoio Social – 

Fonte de Solidariedade 

Associação para o Desenvolvimento de Milhundos 

Associação para o Desenvolvimento de Novelas 

Associação para o Desenvolvimento de Valpedre 

Associação para o Desenvolvimento de Bustelo 

Centro Social Recreativo Desportivo Cultural de 

Santiago de Subarrifana 

Associação St. Amaro para o Desenvolvimento da 

Freguesia da Eja 

Sebolido Activo – Associação de Desenvolvimento 

Social Cultural Recreativo 

Associação para o Desenvolvimento das Termas de 

S. Vicente do Pinheiro 

Penafiel Solidário   

 

No concelho de Penafiel podem encontrar-se 13 Instituições que não possuem valências. Não 

obstante, desenvolvem algumas atividades e/ou possuem determinados projetos. 
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Associações com outras Atividades e Serviços à Comunidade 

 

 

No concelho de Penafiel, podem encontrar-se atividades e/ou serviços complementares às 

respostas constituídas nas Associações, onde se denota um enfoque em várias dimensões de 

desenvolvimento comunitário, o que vai ao encontro da noção de solidariedade partilhada. A 

ADISCREP é uma Associação para o Desenvolvimento Integrado, Sociocultural, Recreativo e 

Económico de Penafiel. É uma entidade particular de solidariedade, que procura promover o bem-

estar e fomentar a qualidade de vida dos penafidelenses, estando associada à Rede de 

Universidades de Terceira Idade (RUTI). Instituição que representa as Universidades de Terceira 

Idade (UTI) no seio das organizações sem fins lucrativos. Atualmente, a ADISCREP integra a 

Universidade Sénior, de forma a responder às necessidades de formação e aprendizagem ao 

longo da vida e, para tal, conta com uma equipa de 26 voluntários, que dinamizam atividades 

sociais, culturais, educativas e de convívio, preferencialmente, para e pelos maiores de 50 anos. 

As atividades, de cariz multidisciplinar e informal, podem ter temáticas diversificadas inerentes à 

cultura em geral, saúde e bem-estar, línguas estrangeiras, literatura, história local, arte, pintura, 

artes decorativas, entre outras. 

 

Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) constituem outro tipo de reposta no âmbito da 

intervenção ao nível comunitário, de forma a auxiliar o desenvolvimento de atividades que 

Associações 

 

Projetos/Atividades 

ADISCREP Universidade Sénior 

Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

Protocolos de RSI 

Banco de Ajudas Técnicas 

Associação para o Desenvolvimento das Termas de S. 
Vicente Pinheiro 

Loja Social 

Penafiel Solidário Loja Social 

Associação de Desenvolvimento e Apoio Social – Fonte 
de Solidariedade 

Banco de Solidariedade 

 

Associação para o Desenvolvimento de Lagares 

Balcão Social 

Protocolos de RSI 

CLDS+ “Penafiel Social” 

Candidatura a CAFAP 

Associação de Solidariedade Social de Vila Cova Loja Social 

RSI 

Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Rio 
Mau 

GIP 

Santa Casa da Misericórdia de Penafiel Protocolos de RSI 

Cantina Social 
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contribuam para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. Nesta medida, o 

IEFP,IP estabelece um contrato de objetivos com a entidade promotora, com a duração de um 

ano, que reporta as atividades a desenvolver pelos GIP e os objetivos quantitativos a atingir com 

os desempregados, jovens ou adultos, que necessitem de apoio na resolução do seu problema de 

inserção ou reinserção profissional. A Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos e a 

Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Rio Mau são as IPSS que, no concelho de 

Penafiel, integram as estruturas de apoio ao emprego, em estreita cooperação com o centro de 

emprego e formação profissional de Penafiel. 

 

Além das respostas fornecidas pelas Associações em diversos domínios de intervenção e ação 

social, importa considerar atividades complementares no seio das medidas de combate à pobreza 

e exclusão social. Neste sentido, considere-se o Balcão Social da Associação para o 

Desenvolvimento de Lagares, que surge de uma iniciativa de apoio à comunidade de Lagares e 

freguesias vizinhas, sendo um espaço aberto que procura ir ao encontro das necessidades da 

população, a partir da entrega de diferentes géneros, nomeadamente: alimentos, calçado, 

vestuário, brinquedos, entre outros. Na mesma linha de atuação, refira-se as Lojas Sociais 

existentes nas seguintes Associações: Associação para o Desenvolvimento das Termas de S. 

Vicente; Associação Penafiel Solidário, sediada na freguesia de Rio de Moinhos; e a Associação 

para o Desenvolvimento de Vila Cova e a Associação de Desenvolvimento e Apoio Social – Fonte 

de Solidariedade, de Fonte Arcada. As Lojas Sociais associadas a estas instituições refletem, 

igualmente, uma resposta solidária para suprir necessidades imediatas de famílias em situação de 

vulnerabilidade, através da recolha de bens usados ou novos, doados por particulares ou 

empresas. 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS   
 
 

Uma associação resulta de uma decisão livre e decidida dos cidadãos participarem num projeto 

coletivo, pelo que os associados deverão assumir direitos e deveres de acordo com a missão a 

que se propõem, num espaço de pertença e identificação, que a partir de uma organização da 

sociedade civil expressa um propósito à luz de uma identidade criada. Nesta lógica, cada 

associação poderá debruçar-se em torno dos mais variados interesses do cidadão comum, uma 

vez que tem em si o potencial de fomentar laços sociais e enriquecer a sociedade. Assim, as 

associações centram a sua atividade nos mais diversos domínios que envolvem a vida em 

sociedade, ou seja, movimentam-se em torno de objetivos de cariz social, político, cultural, 

recreativo e desportivo.  

Não obstante, no presente capítulo importa enfatizar as associações que se constituem enquanto 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), por se constatar que, habitualmente, 

estas direcionam a sua atuação com o intuito de protegerem pessoas e grupos mais vulneráveis, 

numa lógica de dever moral de solidariedade e justiça entre os indivíduos.  
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As IPSS são, então, organizações sem fins lucrativos de iniciativa privada, não administradas pelo 

estado ou corpo autárquico, que disponibilizam bens, serviços e ideias, proporcionando a melhoria 

da qualidade de vida de determinados grupos da sociedade. O estatuto de IPSS encontra-se 

consagrado no Decreto-Lei nº 199/83, de 25 de fevereiro, que no seu 1º artigo define as suas 

atividades, podendo estar relacionadas com o apoio a crianças e jovens; apoio à família; apoio à 

integração social e comunitária, proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as 

situações de falta de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; pomoção e 

proteção da saúde, nomeadamente através da prestação o de cuidados de medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação; educação e formação profissional dos cidadãos; e/ou à resolução dos 

problemas habitacionais.  

Para um melhor entendimento destas formas de atuação a nível concelhio, o gráfico que se segue 

apresenta a evolução do número de Instituições com estatuto de IPSS que serve o território 

penafidelense em termos de serviços e valências, de acordo com os seus âmbitos de intervenção 

social. 

4

11 12

0

2

4

6

8

10

12

14

Até 1992 1993-2002 2003-2013

Evolução Nº IPSS

    
Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

No concelho de Penafiel, num universo de 36 Associações de cariz social, 27 estão registadas 

como Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) no Instituto de Solidariedade e 

Segurança Social. 

Até ao ano de 1992, o concelho de Penafiel registava um total de 4 IPSS devidamente 

constituídas, nomeadamente a Casa do Gaiato (desde 1985), o Centro Paroquial da Casa da 

Sagrada Família (desde 1985), a APADIMP (desde 1980) e a Santa Casa da Misericórdia de 

Penafiel (desde 1985). Denote-se que 3 das 4 organizações registadas como IPSS até 1992 são 

de caráter religioso. 

Já entre 1993 e 2002 foram constituídas mais 11 IPSS, entre elas a Associação de Solidariedade 

Social Vila Cova (desde 1993), a Associação para o Desenvolvimento de Lagares (desde 1993), a 

Associação para o Desenvolvimento de Figueira (desde 1994), a Associação para o 

Desenvolvimento de Rio de Moinhos (desde 1997), o Centro Social e Cultural de Abragão (desde 
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1998), o Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria Irivo (desde 1998), a Associação 

para o Desenvolvimento de Galegos (desde 2000), a Casa do Povo de Peroselo (desde 2000), a 

Associação para o Desenvolvimento de Guilhufe (desde 2000), a Associação para o 

Desenvolvimento de Duas Igrejas (desde 2001) e o Centro Social Paroquial Sto. Estevão de 

Oldrões (desde 2002). 

De 2003 até ao ano 2013 foram constituídas mais 12 IPSS, das quais o Centro Social de 

Recesinhos (desde 2003), a Associação para o Desenvolvimento de Boelhe (desde 2003), a 

Associação para o Desenvolvimento de S. Mamede de Canelas (desde 2003), a Associação para 

o Desenvolvimento das Termas de S. Vicente de Pinheiro (desde 2003), a Associação para o 

Desenvolvimento de Rio Mau (desde 2004), a Associação de Serviço Social e Cultura para o 

Desenvolvimento de Rans (desde 2004), a Associação para o Desenvolvimento de Paço de Sousa 

(desde 2004), a Associação para o Desenvolvimento de S. Miguel de Paredes (2005), a 

Associação de Desenvolvimento e Apoio Social - Fonte de Solidariedade de Fonte Arcada (2006), 

a Associação Sto Amaro para o Desenvolvimento da freguesia de Eja (2007) a ADISCREP (2008) 

e a Associação para o Desenvolvimento da Portela (2009). 

 Em jeito de conclusão, a partir da análise do gráfico, é possível apreender que entre o ano de 

1992 e o ano de 2013 o número de IPSS legalmente constituídas aumentou significativamente, 

passando de 4 para um total de 27, entre as quais 23 dispõem de 80 respostas sociais e 4 não 

têm qualquer resposta. 

Realça-se o facto de desde o ano de 2012 até 2014, não se verificar a atribuição de estatuto de 

IPSS a associações por parte dos serviços da Segurança Social. 

 

Número de Respostas Sociais segundo a área de intervenção 

 
Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

Atualmente, as respostas sociais direcionadas para os diferentes tipos de população possuem, na 

sua totalidade, uma capacidade instalada de 2519 utentes e 2342 beneficiários efetivos. 

As respostas sociais direcionadas para as pessoas idosas são aquelas que registam uma maior 

capacidade instalada (1257) e um maior número de utentes a usufruir dos serviços (1151). Já a 

resposta social Casa Abrigo é aquela que possui uma menor capacidade instalada (45) e um 

menor número de beneficiários (38). De salientar que as respostas sociais direcionadas para a 

área da deficiência têm uma capacidade inferior por relação ao número de utentes que usufruem 

dos serviços. 

 

 
Deficiência 

 
Infância e Juventude 

 
Pessoas Idosas 

 
Família e Comunidade 

 
Total Equipamentos 

Sociais 

 
Utentes 

 
Capacidade 

 
Utentes 

 
Capacidade 

 
Utentes 

 
Capacidade 

 
Utentes 

 
Capacidade 

 
Utentes 

 
Capacidade 

 
162 

 

 
158 

 
990 

 
1054 

 
1151 

 
1257 

 
38 

 
45 

 
2342 

 
2519 
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Número de Equipamentos Sociais segundo o tipo de Valência em Penafiel   

 

Equipamento Social Nº de Equipamentos 

In
fâ

n
c

ia
 e

 
J
u

v
e
n

tu
d

e
 Creche 10 

Centro de Atividades de Tempos Livres 11 

Jardim de Infância 4 

Lar de Crianças e Jovens 1 

D
e
fi

c
iê

n
c

ia
 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 3 

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 1 

Atividades Sócio-Educativas 1 

Lar Residencial 1 

P
e
s
s
o

a
s
 

Id
o

s
a
s
 

Centro de Convívio 12 

Centro de Dia 11 

Lar de Idosos 9 

Serviço de Apoio Domiciliário 14 

F
a

m
íl
ia

 e
 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 

Centro Comunitário 1 

Casa Abrigo – Vítimas de Violência 
Doméstica 

1 

Total 80 

                                        Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 
 

Quando analisado o número de equipamentos sociais, verifica-se que os mais predominantes no 

concelho são os equipamentos dirigidos à população idosa como o serviço de apoio domiciliário, 

os centros de dia e os centros de convívio, por contraposição aos equipamentos dirigidos para o 

acolhimento de crianças e jovens em perigo, como o lar de crianças e jovens, e equipamentos 

para pessoas com deficiência, como o lar residencial para pessoas com deficiência e os centros 

de atividades ocupacionais. 
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Equipa Técnica das IPSS do concelho de Penafiel 

Diretores Técnicos das IPSS por área de formação 

66%
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Assistente Social Psicólogo Educador Social
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A grande maioria dos Diretores Técnicos das IPSS do concelho de Penafiel tem como área de 

formação o Serviço Social (66%). Com menor expressão surgem os Educadores Sociais e os 

Psicólogos (17%). 

 

Equipa técnica das IPSS por área de formação 

 

As IPSS do concelho de Penafiel apresentam um total de 72 técnicos especializados em 

diferentes áreas. 

Através do gráfico anteriormente apresentado, é possível verificar que a maioria dos técnicos das 

IPSS são Educadores de Infância (26), o que poderá explicar-se pelo facto de existir, no concelho 

de Penafiel, 25 valências na área da Infância e Juventude. 
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Aos Educadores de Infância seguem-se os Psicólogos (9), os Assistentes Sociais (9) e os 

Educadores Sociais (8). Com menor expressão, mas ainda com alguma relevância encontram-se 

os Animadores Socioculturais (4).  

 

2.1. Infância e Juventude 

 
2.1.1. Ama 

“Atividade desenvolvida por pessoa capacitada que, apesar de trabalhar por conta própria, tem 

contrato de trabalho com a Segurança Social. Mediante retribuição, cuida de uma ou mais 

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.”. Esta resposta social 

visa proporcionar uma solução às famílias que permita o desenvolvimento das crianças em 

ambiente familiar, tendo uma duração de 5 dias por semana entre 4 a 12 horas diárias. Cada ama 

poderá acolher, no máximo 4 crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos. 

No concelho existem 3 amas, 2 na freguesia de Guilhufe e 1 na freguesia de Marecos, com 4 

crianças cada uma. Existem portanto 12 crianças colocadas em amas da Segurança Social. 

 

2.1.2. 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, vocacionada para o apoio à criança e à 

família. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

No concelho de Penafiel encontram-se 10 creches, 

nomeadamente nas freguesias de Penafiel (3 equipamentos), 

Galegos, Irivo, Oldrões, Lagares, Rans, S.Martinho de 

Recesinhos e Rio de Moinhos (com um equipamento cada 

uma) disponibilizando uma capacidade total de 365 lugares, estando atualmente 337 crianças 

inscritas. 

 

Equipamentos Sociais Creches 

Nº 10 

Capacidade 365 

Utentes 337 

Regiões Penafiel (3); Galegos; Irivo; Oldrões 

Lagares; Rans; S.Martinho 

Recesinhos; Rio de Moinhos. 
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2.1.3. Estabelecimento de Educação Pré-escolar em IPSS 

 
Resposta social para o desenvolvimento de crianças entre os 3 anos de idade e a idade de 

ingresso no ensino básico, de modo a facultar-lhes 

atividades educativas e atividades de apoio à família. 

 

 

 

 

 

 
 
               

 
 
 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. – 2014 
 

Os estabelecimentos de educação pré-escolar encontram-

se distribuídos por três freguesias do concelho, das quais 

um está situado na freguesia de Lagares e Figueira, dois na freguesia de Penafiel e um na 

freguesia de Peroselo. No seu total têm uma capacidade de 230 lugares para 230 crianças. 

 

2.1.4. Centros de Atividades de Tempos Livres 

Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona atividades de lazer a 

crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares e 

de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção, nomeadamente 

acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e multi-atividades, podendo 

desenvolver, complementarmente, atividades de apoio à 

família. 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 
No concelho de Penafiel existe 11 equipamentos de 

Centros de Atividades de Tempos Livres distribuídos por Abragão, Boelhe, Lagares e Figueira, 

Equipamentos Sociais Estabelecimentos de 

Educação Pré-escolar em 

IPSS 

Nº 4 

Capacidade      230  

Utentes 230 

Regiões Lagares e Figueira; Penafiel; 

Peroselo;  

Equipamentos Sociais Centros de Atividades de 

Tempos Livres 

Nº 11 

Capacidade 394 

Utentes 383 

Regiões Abragão; Boelhe; Guilhufe e 

Urrô; Lagares e Figueira; 

Penafiel; Peroselo; Rans; Rio 

de Moinhos; Rio Mau; Termas 

de S. Vicente. 
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Guilhufe e Urrô, Penafiel, Peroselo, Rans, Rio de Moinhos, Rio Mau e Termas de S. Vicente. Em 

comum possuem uma capacidade para 394 utentes, estando 383 inscritos. 

 
 

2.1.5. Lar de Crianças e Jovens 

 
Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento de crianças e jovens 

em situação de perigo, de duração superior a 6 meses, com base na aplicação de medida de 

promoção e proteção. 

 

 

 

 
 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

No âmbito de Lar de Infância e Juventude, o concelho 

possui 1 equipamento, em Paço de Sousa, com 

capacidade para 65 utentes, estando inseridos 40. 

 
 
 
 
 

2.1.6.  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Penafiel (CPCJ) 

 

2.1.6.1. Caraterização geral, número de casos, problemáticas e acordos de promoção e 

proteção  

 
Neste tópico serão apresentados dados associados ao volume processual dos casos abrangidos 

pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens quanto ao seu iníco, continuidade, 

arquivamento e/ou reabertura no âmbito das medidas judiciais instauradas, pretendendo-se fazer 

um breve retrato do trabalho e das ocorrências na CPCJ de Penafiel, ao longo de um ano civil.  

 

 

 

 

 

 

 Lar de Infância e Juventude 

Nº 1 

Capacidade 65 

Utentes 40 

Regiões Paço de Sousa 
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2.1.6.2. Volume Processual na CPCJ de Penafiel, por ano civil 
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Fonte: CPCJ Penafiel – 2014 

 

 

 

2.1.6.3. Caraterização Processual 

 

Caraterização Processual (2013) 

Volume 

Processual Global 

Número de Processos 

Instaurados 

Número de Crianças/Jovens 

abrangidos 

Processos 

transitados 

Número de 

processos reabertos 

509 274 274 235 58 

Fonte: CPCJ Penafiel 2014  

 

De acordo com o Relatório de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens, foram instaurados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penafiel 274 

novos processos, abrangendo 274 menores. Do volume processual compreendido, 235 processos 

transitaram de anos anteriores, 58 dos processos instaurados no ano de 2013 foram reabertos. O 

volume processual global da CPCJ de Penafiel em 2013 foi de 509 processos. 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico Social de Penafiel - 2014 

 
 

113 
 

2.1.6.4. Caraterização das Crianças e Jovens em Perigo - distribuição das crianças e jovens 

sinalizados na CPCJ segundo o género e a faixa etária. 

4% 4%

9% 10% 9,5%
12%
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No que se refere ao grupo etário com maior incidência de situações de perigo, este situa-se entre 

os 13-15 anos de idade, do sexo feminino. Refere-se ainda que as faixas etárias dos 16–18 anos, 

0-12 anos e 6-9 anos de idade apresentam resultados significativos, aproximando-se do grupo 

etário mais incidente em situações de perigo. 

2.1.6.5. Distribuição de processos da CPCJ de Penafiel, por freguesia 

O mapa apresenta a distribuição 

dos processos da CPCJ de Penafiel 

em 2013, pelas 28 freguesias do 

concelho.  

É possível verificar que a freguesia 

que concentra a maior percentagem 

de processos é Penafiel, com 

28,1% do total do volume 

processual. Segue-se as freguesias 

de Rio de Moinhos, com 7,3%, de 

Guilhufe e Urrô, com 6,9% e 

Termas de S. Vicente e Galegos, 

com 5,5% cada. As freguesias com 

menor expressão em termos de 

processos na CPCJ de Penafiel 

são: Bustelo, Eja, Peroselo, S. 

Mamede de Recesinhos (0,7% 

cada) e Sebolido (0,4%). A 

freguesia de Rio Mau não tem 

qualquer processo instaurado na 

CPCJ de Penafiel, no ano de 2013.  
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2.1.6.6. Identificação das problemáticas para a intervenção 

1,8%

0,7%
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38,0%

1,5%
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27,4%

0,4%

23,7%
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Criança que assume comportamentos que afetm o
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Mau trato psicológico ou indiferena afetiva

Negligência

Prática de facto qualificado pela lei como crime

Situações de perigo em que esteja em causa direito à
educação

Natureza das problemáticas para a Intervenção 

 
 

No que diz respeito às situações sinalizadas, verifica-se predominância nas seguintes 

problemáticas: exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e 

desenvolvimento da criança (38%), seguindo-se negligência (27%) e situações de perigo em que 

esteja em causa o direito à educação da criança ou jovem (24%). 
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2.1.6.7. Motivos de Intervenção da CPCJ de Penafiel 

Motivos de Intervenção 

Problemáticas Masculino Feminino Total 

Abuso Sexual 
- Aliciamento sexual 
- Importunação sexual (pela linguagem, exibicionismo e/ou contacto); 
- Pornografia infantil 
- Prostituição infantil 
- Violação ou outro ato sexual 

1 4 5 (1.8%) 

Criança abandonada ou entregue a si própria 
- Abandono à nascença ou nos primeiros 6 meses de vida  
- Abandono após os 6 meses de vida 
- Ausência permanente/temporária de suporte familiar ou outro 
- Crianças e Jovens não acompanhados 

1 1 2 (0.7%) 

Criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-
estar e desenvolvimento 

- Bullying 
- Comportamentos graves antissociais ou/e de indisciplina 
- Consumo de bebidas alcoólicas e/ou de estupefacientes  
- Outros comportamentos 

8 5 13 (4.7%) 

Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-
estar e desenvolvimento da criança 

- Consumo de álcool e/ou de estupefacientes 
- Violência doméstica 

53 51 104 (38%) 

Exploração do trabalho infantil 0 0 0 (0%) 

Mendicidade 
- Prática de mendicidade 
- Utilização da criança na prática da mendicidade 

0 0 0 (0%) 

Mau trato físico 
- Ofensa física 
- Ofensa física em contexto de violência doméstica e/ou por castigo 
corporal 

2 2 4 (1.5%) 

Mau trato psicológico ou indiferença afetiva 
- Castigos não corporais que afetem o bem-estar e integridade da criança 
- Depreciação / humilhação 
- Discriminação 
- Exercício abusivo de autoridade 
- Hostilização e ameaças 
- Instigação a condutas da criança contrária a valores morais e sociais 
- Privação de relações afetivas e de contactos sociais próprios do estádio 
de desenvolvimento da criança 

2 3 5 (1.8%) 

Negligência 
- Ao nível de saúde, educação e/ou psicoafetivo 
- Falta de supervisão e acompanhamento familiar 

32 43 75 (27.4%) 

Prático de facto qualificado pela lei como crime para crianças com 
idade inferior a 12 anos 

0 1 1 (0.4%) 

Situações de perigo em que esteja em causa direito à educação 
- Abandono, absentismo e/ou insucesso escolares 

42 23 65 (23.7%) 

Total 141 (51%) 133 (49%) 274 100%) 
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2.1.6.8. Medidas instauradas no âmbito de processos de promoção e proteção 
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Em relação às medidas de promoção e proteção aplicadas pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Penafiel até ao final do ano civil de 2013, denota-se um predomínio da 

aplicação da medida “Apoio junto dos pais”
3
 (90%). Esta medida visa proporcionar à criança ou 

jovem apoio de natureza psicopedagógica e social e, quando necessário, ajuda económica. 

Seguida da medida “Apoio junto de outro familiar”
4
, que contempla a colocação da criança ou 

jovem sob a guarda de um familiar com quem resida ou a quem seja entregue, considerando 

igualmente o apoio de natureza psicopedagógica e social e, quando necessário, ajuda económica. 

Por sua vez, a aplicação da medida “Acolhimento Institucional”
5
 reflete 3% da intervenção 

realizada no âmbito da CPCJ. Saliente-se que esta medida considera a colocação da criança ou 

jovem aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações e equipamento de acolhimento 

permanente e de uma equipa técnica que lhe garanta os cuidados ajustados às suas 

necessidades e lhe proporcionem condições que possibilitem a sua educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral.  

2.2.  População portadora de Deficiência 

 
No concelho de Penafiel existe apenas uma instituição direcionada para a intervenção em 

população portadora de deficiência, sendo esta a Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos 

Mentais de Penafiel (APADIMP). Esta instituição surge da iniciativa particular e assenta na 

necessidade que os residentes do concelho sentiram na criação de uma associação que desse 

conveniente apoio a pessoas portadoras de deficiência. Atualmente a APADIMP conta com quatro 

respostas sociais diversificadas que se podem articular e complementar na sua atuação e visam, 

essencialmente, assegurar a reabilitação, a educação, a integração social das pessoas com 

                                                           
3
 Art. 35.º, a), Lei 147/99 de 1 de Setembro 

4
 Art 35.º , b), Lei 147/99 de 1 de Setembro 

5
 Art 35.º , e), Lei 147/99 de 1 de Setembro 
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deficiência do concelho. Nesta secção apresentaremos, mais detalhadamente, as quatro valências 

que garantem as respostas sociais no domínio da deficiência. 

 

2.2.1. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

Valência que visa apoiar a inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

que, em parceria com os agrupamentos de escolas, promove o acesso à participação social e à 

vida autónoma de cada indivíduo, em colaboração com as estruturas da comunidade. 

 

 

 
 

 
 

 Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. – 2014 
 

O CRI, enquanto resposta social na área da deficiência, 

apresenta uma capacidade de 54 utentes, que se encontra 

atualmente preenchida, sendo que existem 54 pessoas do 

concelho de Penafiel a beneficiar desta resposta. 

 

2.2.2. Centro de Atividades Ocupacionais 

 

Atividades socialmente úteis e ocupacionais para elevar as capacidades de desempenho e 

participação dos utentes. Este serviço abarca uma intervenção de cariz multidisciplinar (técnicos, 

monitores e auxiliares) de modo a fomentar a autonomia e 

bem-estar a jovens e adultos com incapacidade, favorecendo a 

possível transição para programas de integração 

socioprofissional. 

 

 

 

 
            
 
 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. – 2014 

 

Segundo a tabela e o mapa, é possível identificar 3 Centro de Atividades Ocupacionais, na 

freguesia de Penafiel, com uma capacidade total de 87 utentes. No entanto usufruem deste Centro 

90 beneficiários. Assim, os dados revelam uma sobrelotação ao nível da valência de CAO. 

 

Equipamentos Sociais CRI 

Nº 1 

Capacidade 54 

Utentes 54 

Região Penafiel 

Equipamentos Sociais CAO 

Nº 3 

Capacidade 87 

Utentes 90 

Freguesias Penafiel 
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2.2.3. Setor Sócioeducativo 

O Setor Sócioeducativo visa desenvolver cognitiva e socialmente todos os alunos a beneficiar 

deste serviço. Para tal, conta com uma equipa de professores, técnicos e auxiliares pedagógicos 

que desenvolvem a sua intervenção com base em quatro pilares da educação definidos pela 

UNESCO para o século XXI: Aprender a Conhecer, a Fazer, a Viver Juntos e Aprender a Ser. 

 

 

 

 

 

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 

O setor socioeducativo tem uma capacidade para 5 utentes, 

tendo atualmente todas as vagas preenchidas. 

 

2.2.4. Lar Residencial 

Destina-se a jovens e adultos com deficiência intelectual sem retaguarda familiar e em risco de 

exclusão, com acompanhamento permanente de auxiliares e técnicos. No período diurno 

frequentam a valência de CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), assim como algumas das 

áreas complementares. 

 

 

 

 

 

          

Fonte: Unidade de Ação Social e Saúde – C.M.P. - 2014 

 
No concelho de Penafiel encontra-se um equipamento com 

esse fim, com capacidade para 12 utentes, na freguesia de 

Milhundos. No entanto acolhe 13 utentes, o que demonstra 

uma sobrelotação da valência. 

 

 

 

 

Equipamentos Sociais Setor Socioeducativo 

Nº 1 

Capacidade 5 

Utentes 5 

Freguesias Penafiel 

Equipamentos Sociais Lar Residencial 

Nº 1 

Capacidade 12 

Utentes 13 

Freguesias Penafiel 
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2.2.5. Serviços e Atividades prestados nas diversas valências da APADIMP 

Atividades Terapêuticas 

- Estimulação multissensorial/Snoezelen; 

- Integração sensorial; 

- Hidroterapia; 

- Psicomotricidade 

- Sistemas aumentativos e alternativos para a comunicação; 

- Produtos de Apoio (ajudas técnicas: avaliação e implementação). 

Atividades expressivas 

- Expressão dramática; 

- Expressão musical; 

- Expressão corporal/dança; 

- Expressão plástica. 

Desenvolvimento Pessoal e 

Social 

- Atividades socioculturais; 

- Psicoterapia; 

- Aptidões Sociais; 

- Atividades na comunidade. 

Atividades da vida diária 

- Alimentação; 

- Medicação; 

- Cuidados de Saúde/Higiene; 

- Transporte; 

- Recreação/Lazer; 

- Atividades desportivas (natação, desporto adaptado, futebol, ténis de mesa, ginástica 

desportiva, atletismo, aeróbica e boccia). 
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2.3. População Adulta - Pessoas idosas 

 
No âmbito dos equipamentos e respostas sociais para a população idosa, enquadram-se os 

seguintes serviços: Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Convívio, Centro de Dia, 

Centro de Noite, Acolhimento Familiar, Lar de Idosos e Residência Autónoma. Cada um dos 

serviços existentes no concelho, será especificado ao longo do presente capítulo. 

 

2.3.1. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

 
O serviço de apoio domiciliário apresenta-se sob duas formas 

que podem, entre si, diferir na especificidade do apoio 

prestado e no número de horas por dia que são despendidas 

com o idoso.   

É uma resposta social, desenvolvida a partir de um 

equipamento, que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e 

famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 

impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das necessidades básicas 

e/ou as atividades da vida diária. 

 

Equipamentos Sociais SAD 

Nº 14 

Capacidade 384 

Utentes 376 

 

 

Freguesias 

 Boelhe; Canelas; Galegos; 

Irivo; Lagares e Figueira; 

Oldrões; Penafiel; Peroselo; 

Rans; S.Martinho 

Recesinhos; Rio de 

Moinhos; Rio Mau; União 

das Freguesias de Luzim e 

Vila Cova 

 

De acordo com a tabela, pode-se aferir que Penafiel, no que concerne a respostas sociais para 

pessoas idosas possui 14 Serviços de Apoio Domiciliário, distribuídos por 13 freguesias do 

concelho. O SAD tem capacidade para 384 utentes, estando a usufruir desta resposta social 376 

utentes. 
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2.3.2. Centro de Convívio 

O Centro de Convívio é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades 

sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas 

idosas de uma comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de equipamentos para a população idosa, 

Penafiel possui 12 centros de convívio, que, na totalidade, 

sugerem uma capacidade para 279 utentes, sendo que 234 indivíduos usufruem efetivamente 

deste tipo de serviço.  

Os centros de convívio encontram-se nas seguintes freguesias: Boelhe, Duas Igrejas, Figueira e 

Lagares, Peroselo, Rans, Luzim e Vila Cova, Guilhufe e Urrô, Oldrões, Marecos, Termas de S. 

Vicente e Rio Mau. 

 

2.3.3. Centro de Dia 

O Centro de Dia representa uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na 

prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no 

seu meio sociofamiliar. 

 

 

 

 

 

O concelho de Penafiel contempla um total de 11 equipamentos 

sociais que prestam o serviço do Centro de Dia, com uma 

capacidade para abranger 329 utentes nas freguesias de 

Equipamentos Sociais Centro de Convívio 

Nº 12 

Capacidade 279 

Utentes 234 

 

Freguesias 

Boelhe; Duas Igrejas; 

Lagares e Figueira; Peroselo; 

Rans; União das freguesias 

de Luzim e Vila Cova, 

Guilhufe e Urrô, Oldrões, 

Penafiel, Termas de S. 

Vicente e Rio Mau. 

Equipamentos Sociais Centro de Dia 

Nº 11 

Capacidade 329 

Utentes 303 

 

Freguesias 

Boelhe; Lagares e Figueira; 
Galegos; Peroselo; Rans; Rio de 

Moinhos; União das freguesias de 
Luzim e Vila Cova; Irivo; Oldrões; 

S. Martinho de Recesinhos. 
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Boelhe, Lagares e Figueira, Galegos, Oldrões, Paço de Sousa, Peroselo, Rio de Moinhos e União 

das freguesias de Luzim e Vila Cova. Efetivamente usufruem deste serviço 303 utentes. 

 

2.3.4.  Lar Residencial 

Resposta social direcionada para o alojamento coletivo, temporário ou permanente, de pessoas 

idosas. O lar residencial visa proporcionar serviços ajustados e adaptados à perspetiva 

biopsicossocial do envelhecimento, contribuir para o favorecimento de um envelhecimento ativo, 

promover a integração social e especialmente preservar e fomentar a relação intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No concelho de Penafiel existe nove lares residenciais 

direcionados para a população idosa. Estas estruturas 

residenciais têm capacidade para 258 utentes, sendo 

que, à data do presente diagnóstico, possuem 236 

lugares preenchidos e, consequentemente 22 vagas 

disponíveis. Os Lares residenciais estão distribuídos por 

sete freguesias do concelho de Penafiel. 

 

2.3.5. Família de Acolhimento para Pessoas Idosas 

 
Resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, pessoas idosas em 

famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente estável e seguro. 

Tem como objetivos acolher pessoas idosas que se encontrem em situação de dependência ou de 

perda de autonomia, que vivam isoladas e sem apoio social e familiar e/ou em situação de 

insegurança; Garantir à pessoa acolhida um ambiente social, familiar e afetivo propício à 

satisfação das suas necessidades e ao respeito pela sua identidade, personalidade e privacidade; 

e Evitar ou retardar ao máximo o internamento em instituições. 

Existem 5 famílias de acolhimento em todo o concelho de Penafiel, distribuídas pelas freguesias 

de Rans (com 2 idosos dependentes), das Termas de S. Vicente (com 3 idosos), da União das 

freguesias de Luzim e Vila Cova (com 3 idosos dependentes), de Penafiel (com 1 idoso 

dependente) e de Capela (com 3 idosos, sendo 1 dependente). 

 

Equipamentos Sociais Lar Residencial 

Nº 9 

Capacidade 258 

Utentes 236 

 

Freguesias 

Canelas, Galegos, Lagares e 
Figueira, S. Martinho de 

Recesinhos, Irivo, Oldrões, 3 
Penafiel 
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2.4. Família e Comunidade 

 
2.4.1. Atendimento/acompanhamento Social 

 
Resposta que tem por objetivo intervir nas problemáticas associadas ao processo de exclusão 

social, seja ao nível individual, familiar e/ou comunitário, numa área geográfica específica. 

Ao nível concelhio, este tipo de resposta social é dada através dos serviços da Unidade de Ação 

Social e Saúde da Câmara Municipal de Penafiel, do atendimento de Ação Social dos Serviços da 

Segurança Social Local e da medida Rendimento Social de Inserção. 

 
2.4.2. Centro Comunitário 

 
No concelho de Penafiel existe um Centro Comunitário integrado na Associação para o 

Desenvolvimento de Rio de Moinhos. Esta resposta tem por objetivo apoiar a comunidade, 

nomeadamente em atividades que promovam a integração dos indivíduos (por exemplo, 

atividades desportivas). Tem uma capacidade na resposta de 200 lugares, onde foram atendidos 

200 utentes no último ano civíl. 

 
2.4.3. Centro de férias e lazer 

Resposta social destinada a todas as faixas etárias da população e à família na sua globalidade 

para satisfação de necessidades de lazer e de quebra da rotina, essencial ao equilíbrio físico, 

psicológico e social dos seus utilizadores. 

No concelho de Penafiel, a Quinta da Eira fornece este serviço através de uma estrutura privada, 

situada na freguesia de Bustelo, que desenvolve programas de atividades para diversos públicos-

alvo (crianças e jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos e adultos) nas 

modalidades “campo de férias”, “passeios escolares” e “dias de empresa”. 

 

 
2.4.4. Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas (FEAC) 

 
Na tentativa de dar resposta às complexas situações económicas e financeiras que se têm 

apresentado por toda a Europa, com particular severidade nos últimos anos, a Comissão Europeia 

apresentou um novo Fundo que pretende reforçar a coesão social na UE. Este novo instrumento 

financeiro tem como objetivo específico atenuar as piores formas de pobreza, auxiliando na 

prestação de assistência não-financeira às pessoas mais necessitadas. Deste modo, vai contribuir 

para a redução do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social que se quer que 

seja em, pelo menos, 20 milhões de pessoas conforme meta fixada na Estratégia Europa 2020. 

O Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) para 2014-2020 vem substituir 

e melhorar o Programa de Distribuição Alimentar (PCAAC), com término previsto no final de 2013, 

e que tem sido, desde 1987, uma importante fonte de aprovisionamento para as organizações que 
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trabalham em contacto direto com as pessoas mais carenciadas, dando-lhes essencialmente 

apoio alimentar. 

O FEAC visa apoiar organizações nacionais que prestam assistência não-financeira às pessoas 

mais necessitadas (essencialmente sem-abrigo e crianças materialmente necessitadas) através da 

distribuição de alimentos, vestuário e outros bens essenciais, dentro de critérios que serão da 

responsabilidade de cada país ou das organizações parceiras. O Fundo pode, ainda, apoiar 

medidas de acompanhamento e deve promover a aprendizagem mútua, redes e disseminação de 

boas práticas em matéria de assistência não financeira às pessoas mais necessitadas. 

No concelho de Penafiel as entidades gestoras do FEAC são essencialmente Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e uma Organização Não Governamental. 

 

 

3. Medidas/Programas Nacionais 
 

3.1. Medida Rendimento Social de Inserção 

 
No ano de 1997, com o objetivo de combater a pobreza e a exclusão social em Portugal, foi criado 

o Rendimento Mínimo Garantido. 

Ao longo dos anos, este programa foi alvo de diversas alterações devido, não só às 

transformações políticas, mas também à situação económica do país.  

Atualmente denomina-se de Rendimento Social de Inserção (RSI) e encontra-se integrado no 

subsistema de solidariedade do Instituto de Segurança Social. Efetiva-se através da atribuição de 

uma prestação pecuniária que permita às famílias beneficiárias alcançar um nível mínimo de 

rendimento, bem como um programa de integração social que permita uma efetiva inserção na 

sociedade. 

A reformulação da lei de condição de recursos de 2010 (decreto-lei n.º 70/2010 de 16 de Junho) 

introduziu significativas alterações, nomeadamente ao nível de conceito de agregado familiar e de 

rendimentos a considerar no acesso a prestações sociais. 

As mudanças implementadas resultaram em diversas consequências, quer no número de 

beneficiários quer no número de famílias a beneficiar desta medida.  

Destaca-se, ainda, a redução do valor de referência de atribuição da prestação de RSI que passou 

a ser de 178,15 € para o titular da prestação, o equivalente a uma ponderação de 100%. 

 
 

3.1.1. Caraterização das dinâmicas sociodemográficas do concelho de Penafiel no 

âmbito da Rendimento Social de Inserção (RSI)  

 
De forma a caraterizar os beneficiários e os agregados familiares que beneficiam do RSI, 

recorremos aos dados estatísticos do Centro Distrital do Porto relativos ao RSI do concelho de 

Penafiel. 
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3.1.2. Evolução do número de titulares a beneficiar do RSI no concelho de Penafiel 

no ano de 2011, 2012 e 2013 

1311
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Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 
A leitura do gráfico evidencia a diminuição dos titulares de RSI por relação aos meses 

referenciados. Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012 há uma diminuição mais acentuada, 

de 462 beneficiários, que se relaciona com as alterações ao Decreto-Lei nº. 133/2012 de 27 de 

junho  e com a introdução do Decreto-Lei nº. 70/2010 de 16 de junho.  Em dezembro de 2013 

verificou-se, comparativamente ao mês análogo, a diminuição de 32 titulares da medida de RSI 

em todo o concelho de Penafiel. 

 

 
3.1.3. Evolução do número de agregados familiares a beneficiar do RSI no concelho 

de Penafiel no ano de 2011, 2012 e 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 
A leitura do gráfico anterior mostra a relação existente entre a diminuição do número de titulares e 

a redução do número de beneficiários. Tal como no 1º gráfico, o decréscimo de titulares é mais 

acentuado entre 2011 e 2012 que corresponde a 852 beneficiários pelas razões já mencionadas. 

Por relação ao total de habitantes no concelho de Penafiel conclui-se que 3,45% das pessoas 

residentes são beneficiários da medida do rendimento social de inserção. 
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3.1.4. Distribuição de titulares de RSI, por freguesia, no ano de 2013  

Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 

O gráfico reflete o número de titulares desta medida na amplitude das freguesias que compõem o 

concelho de Penafiel. Em claro destaque encontra-se a freguesia de Penafiel que concentra 207 

beneficiários de RSI seguido de Guilhufe e Urrô com 46 titulares, Duas Igrejas com 42 titulares e 

Termas de S. Vicente com 41 beneficiários.  

As freguesias de Peroselo, União de freguesias de Luzim e Vila Cova apresentam um número 

muito reduzido de titulares, 6 e 8 respetivamente. 

Os dados apresentados estão de acordo com a Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro da 

reorganização administrativa do território das freguesias. 

 
3.1.5. Distribuição de número de titulares por valor de prestação de RSI 
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Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 
Tal como nos indica o gráfico anterior, o intervalo de valor de prestação de RSI de 101€ - 200€ é o 

que apresenta um número mais elevado de titulares (360). Segue-se o valor que fica entre 201€ - 

300€ com 183 titulares e 125 titulares que recebem um valor inferior a 100€.  
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3.1.6. Distribuição dos beneficiários de RSI por idade e sexo 
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Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 

Como podemos verificar no gráfico, no concelho de Penafiel, a faixa etária mais expressiva de 

beneficiários da medida é a dos indivíduos até aos 18 anos de idade que perfaz um total de 799 

beneficiários, o que equivale a cerca de 36,43%. Podemos, então, concluir que uma parte 

significativa de beneficiários de RSI são crianças e jovens.  

De seguida, a faixa etária com maior número de beneficiários é a dos 35 aos 44 anos, com 409 

(18,6%) sendo que 161 são do sexo masculino e 248 do sexo feminino.  

Também com alguma expressividade, a faixa etária dos 45-54 anos de idade possui 313 que 

corresponde a 14,27% beneficiários. Por fim, com pouca expressão (1%) encontra-se a faixa 

etária dos indivíduos com mais de 64 anos de idade, que se referem aos casos de beneficiários 

que estão a aguardar deferimento da pensão de velhice ou que se encontram integrados em 

agregados familiares com tipologia composta/alargada.  

Relativamente a questões relacionadas com o género, é evidente a predominância do sexo 

feminino em quase todas as faixas etárias, de forma mais significativa na faixa dos 35 aos 44 

anos, em que a discrepância entre ambos os sexos é de 87 indivíduos. Excetuando a faixa dos 0-5 

anos de idade e a dos mais de 65 anos.   
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3.1.7. Caraterização dos contratos de inserção/ações contratualizadas referentes ao RSI no 
concelho de Penafiel 

 
Contratos de inserção realizados e beneficiários abrangidos no ano de 2013 

Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 
Este item surge no sentido de tentar perceber a quantidade de contratos de inserção aprovados e 

as ações contratualizadas, e, destas, as que foram executadas, assim como o número de 

beneficiários abrangidos durante o ano de 2013. 

Relativamente aos contratos de inserção aprovados em 2013, pode-se afirmar que existe uma 

taxa de contratualização de 100%. 

 
 

Ações contratualizadas por área no ano de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 
 

Quando analisadas as ações contratualizadas no ano 2013, verifica-se que as ações com maior 

predomínio foram na área de ação social com  64,5% do total das ações. Segue-se o emprego 
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com 18% do total das ações, a saúde com 6%, a formação profissional com 5%, a educação com 

4,5% e, por fim, na habitação com 2% do total das ações contratualizadas. 

As ações contratualizadas no âmbito da ação social pressupõem o atendimento/acompanhamento 

social e têm como principal objetivo apoiar as famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social e desenvolver as suas potencialidades de forma a definirem o seu projeto de 

vida. Ao mesmo tempo, importa reforçar a autonomia e autoestima do indivíduo no sentido de o 

apoiar na agilização das suas componentes afetiva, familiar e social. Assim torna-se importante 

mobilizar adequadamente os recursos da comunidade à progressiva inserção social e bem-estar 

pessoal, profissional e social. 

 
3.1.8. Integração/autonomização dos beneficiários de Rendimento Social de 

Inserção em 2013 
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Fonte: dados do Centro Distrital do Porto do Instituto de Segurança Social, I.P. 

 
Da análise do gráfico anterior verifica-se que 168 beneficiários conseguiram a autonomização da 

medida Rendimento Social de Inserção.  

Relativamente à integração em ações de formação modular e qualificante, foi possível a 

integração de 152 beneficiários. E 82 beneficiários foram integrados no mercado de trabalho. 

 
 

3.1.9. Beneficiários de RSI por tipologia de família 
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Com uma expressão significativa encontram-se os agregados familiares de tipologia nuclear com 

filhos (33%), isolado (30%) e monoparental (27%), que perfazem um total de 90% dos agregados 

que beneficiam da medida em análise.  

Segundo informações fornecidas pelo Instituto da Segurança Social, muitas famílias de tipologia 

extensa/alargada deixaram de usufruir da medida RSI, devido à implementação do decreto-lei nº 

70 que corresponde à alteração do conceito de agregado familiar. 

 
3.1.10. Habilitações literárias dos beneficiários de RSI 
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Quando analisadas as habilitações dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção é 

percetível que 87% dos indivíduos não completaram a escolaridade obrigatória fixada no 12º ano 

de escolaridade. 5% dos beneficiários são analfabetos e, representando quase metade das 

pessoas abrangidas pela medida, encontram-se os indivíduos que possuem o 1º ciclo do ensino 

básico. No concelho de Penafiel, 4% dos beneficiários de RSI possuem ensino 

técnico/profissional, ensino superior ou outro tipo de qualificação.  

Pode concluir-se, portanto que, genericamente, população beneficiária da medida RSI possui uma 

baixa qualificação. 

 
3.1.11. Situação profissional dos beneficiários de RSI 
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Após a análise do gráfico anteriormente apresentado, verifica-se que 65% da população 

beneficiária de RSI se encontra desempregada e disponível para trabalhar, por contraposição 

aos 21% que representam a percentagem de população beneficiária que está isenta de 

inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional por motivos de saúde ou por 

prestação de cuidados a terceiros. Com apenas 14% do total dos beneficiários encontram-se 

os indivíduos cujos rendimentos são de tal forma reduzidos (quer por via do trabalho, quer por 

via de pensões) que não são suficientes para a subsistência do indivíduo e seu agregado 

familiar. 

3.1.12. Principais problemáticas identificadas nas famílias que beneficiam de RSI – 

2012 
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Entre as diferentes problemáticas identificadas, o desemprego surge como a mais relevante, uma 

vez que abarca 70% dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Os indivíduos que se 

inserem nesta categoria são aqueles que se encontram em idade ativa e que não possuam 

qualquer problema comprovado que os impeça de exercer uma atividade profissional. 

13% dos beneficiários possui problemas de saúde comprovados.  

9% dos indivíduos vivencia problemáticas relacionadas com as dependências, sendo que o 

Instituto da Segurança Social destaca a intervenção da Associação para o Desenvolvimento de 

Figueira que trabalha esta dimensão no Espaço Percursos. 

Como destruturação familiar, o Instituto da Segurança Social entende as famílias que vivenciam 

uma situação de violência doméstica e desorganização habitacional percecionada como a falta de 

competências ao nível da gestão económica, falta de higiene pessoal e habitacional e 

desvalorização de uma alimentação equilibrada. 

 

3.1.13. Datas da Entrada na Medida RSI 
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Verifica-se que, mais de metade dos processos referentes à medida RSI, deram entrada entre o 

ano 2010 e 2012. Com um valor expressivo encontram-se os processos que deram entrada entre 

2005 e 2009. Verifica-se, ainda, que 4% dos processos deram entrada antes do ano 2005. Através 

dos dados observados pode constatar-se que a maior parte dos processos são relativamente 

recentes. 

  

3.2.  Complemento Solidário para Idosos   

 
Prestação pecuniária mensal atribuída a cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes em 

território nacional nos últimos seis anos, com idade igual ou superior a 65 anos e com baixos 

recursos económicos. Os indivíduos que têm direito a esta prestação são os beneficiários das 

pensões de velhice e de sobrevivência; os cidadãos nacionais que não reúnam as condições de 

atribuição da pensão social por não preencherem a respetiva condição de recursos; e os titulares 

do subsídio mensal vitalício que satisfaçam as condições de atribuição deste complemento. Na 

determinação dos recursos dos beneficiários são tidos em consideração os rendimentos do 

cônjuge ou da pessoa que com ele viva em união de facto há mais de dois anos, assim como dos 

filhos quer coabitem ou não, na qualidade da solidariedade familiar, tendo em conta a dimensão 

dos agregados familiares. 

 
3.3. Produtos de Apoio da Segurança Social (Ajudas Técnicas) 

O Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, designado por SAPA6 veio alterar o sistema 

supletivo de prescrição e financiamento de ajudas técnicas e tecnologias de apoio.  

O termo Ajudas Técnicas foi substituído por Produtos de Apoio.  

Os produtos de apoio atribuídos pelo SAPA visam a concretização de uma política global, 

integrada e transversal que pretende fornecer respostas à população com deficiência ou 

incapacidade temporária de modo a minimizar e compensar a situação vivenciada através da 

atribuição gratuita e universal de produtos de apoio. 

 
 
 
 
 

                                                           
6
 Formulado pelo Decreto-Lei  n.º 93/2009, de 16 de abril 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/04/07400/0227502277.pdf
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3.4. Caraterização das Pensões  

 

Localização Geográfica 
2012 

Pensionistas da 
segurança social 

por 1000 
habitantes em 
idade ativa (‰) 

Anual 

Valor médio 
das pensões 
da segurança 
social (€/ N.º)  

Anual 

Pensionistas 
da segurança 

social (N.º)  
Anual 

Pensões da 
segurança 

social (€ em 
milhares) 

Anual 

Portugal 338,40 4674 3024309 14134637 

Norte 322,17 4419 1008553 4456970 

Tâmega 274,61 3926 125906 494264 

Penafiel 253,84 4214 15184 63983 

     Fonte: INE-Censos2011 

No ano 2012 o concelho de Penafiel tinha cerca de 253 pensionistas por cada mil habitantes, valor 

que é claramente inferior ao registado em Portugal, na região Norte e na subregião Tâmega. 

Quando analisados os valores médios das pensões da segurança social por ano, é possível 

constatar que esta média é ligeiramente superior no concelho de Penafiel por comparação à 

subregião Tâmega e ligeiramente inferior quando comparada com Portugal e a região Norte. 

 

 
4. Medidas/Programas Municipais 

 

4.1. Plano Municipal Solidário 

 
Atendendo à atual conjuntura económica que o país atravessa, a Câmara Municipal de Penafiel 

implementou um Plano Municipal Solidário com medidas concretas, que visa minimizar problemas 

reais, nos seguintes eixos: Emprego; Taxas Sociais; Habitação; Ação Social; Educação; Saúde. 

Este plano serve como instrumento de intervenção social nos problemas reais dos cidadãos e 

pretende dar assistência a situações cujo sistema de proteção social não abarque, e constituir 

uma ação complementar ao mesmo.  

Neste contexto, passaremos a apresentar as medidas integradas de acordo com os seus eixos de 

atuação e respetivos resultados desde a sua implementação até ao mês de setembro de 2014. 

 

 

4.1.1. Eixo – Emprego 

 
4.1.1.1. Impulso ao empreendedorismo (a decorrer inscrições); 

4.1.1.2. Balcão de apoio à criação de micro e pequenas empresas (final do impulso ao 

empreendedorismo); 

4.1.1.3. Plano de Formação Municipal - 280 formandos 

4.1.1.4. Apoio à inserção no mercado de trabalho (estágios) - 239 apoios 

4.1.1.5. Criação de Balcão de informação e apoio ao cidadão migrante - 16 cidadãos; 

4.1.1.6. Reforço dos apoios e incentivo à agricultura - 23 agricultores. 
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4.1.2. Eixo - Habitação 

 
4.1.2.1. Implementação do Mercado Social de Arrendamento: imóveis com rendas 30% 

inferiores ao preço de mercado - 37 Munícipes; 

 
4.1.2.2. Serviço de pequenas reparações domésticas: serviço prestado gratuitamente 

pela Câmara Municipal de Penafiel, a partir de pessoal técnico e qualificado que 

procede a pequenas reparações domesticas aos idosos e aos pensionistas por 

invalidez, ficando a cargo destes os materiais necessários às reparações – 3 

habitações reparadas.  

 
4.1.2.3. Apoio à Renda: medida que tem como objetivo apoiar as famílias que, por razões 

económicas, têm dificuldade em garantir o pagamento de arrendamento privado. O 

apoio ao pagamento da renda evita, por um lado que os agregados familiares 

vivenciem uma situação de desalojamento provocado por ações de despejo e, por 

outro lado, que seja criada uma alternativa à integração em habitação social – 1059 

Munícipes apoiados 

Distribuição dos Agregados Familiares a beneficiar da medida Apoio à Renda, por freguesia 
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A freguesia de Penafiel é aquela que possui mais agregados familiares a beneficiar da medida, 

41% do total dos beneficiários do concelho. Duas Igrejas (9%), Termas de S. Vicente (7%), Croca 

(7%) e Rans (6%) possuem valores aproximados entre si. 

Relativamente à duração da medida, 32% dos agregados familiares que receberam apoio ao 

arrendamento beneficiaram pelo período de 6 meses. Não obstante, após um primeiro apoio de 

seis meses, 64% dos agregados familiares já apoiados, recandidataram-se à medida, aumentando 

assim o número de meses em que usufruíram do respetivo apoio. 

 

4.1.2.4. Disponibilidade de Vinte Casas de Habitação Social – medida lotada; 
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4.1.2.5. Casa de Emergência Social: Equipamento imóvel municipal, cujo objetivo é 

permitir o alojamento temporário de munícipes residentes, que vejam a sua 

habitação gravemente destruída ou afetada pela ocorrência anómala e imprevisível, 

de acidente grave ou catástrofe – Equipamento a iniciar; 

 

4.1.2.6. Fundo de Emergência de Apoio ao Corte de Energia: A medida tem como 

finalidade impedir situações de iminência de corte de fornecimento de energia 

elétrica em situações de emergência social, bem como no procedimento para a sua 

obtenção, extraordinária e excecional, de apoio social a indivíduos/famílias em 

situação de grave carência económica – 827 Munícipes apoiados; 

 
Distribuição dos beneficiários da medida Apoio ao Corte de Energia, por freguesia 
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Até ao mês de setembro do ano 2014, 827 munícipes beneficiaram da medida “Apoio ao Corte de 

Energia”. 

A freguesia de Penafiel (45%) é aquela que abarca o maior número de agregados familiares a 

beneficiar da medida do apoio ao corte de energia. A esta última, segue-se Duas Igrejas (7%), 

Termas de S. Vicente (7%) e Guilhufe e Urrô (5%). 

 

4.1.3. Eixo – Saúde 

 
4.1.3.1. Banco de Medicamentos para idosos/reformados/pensionistas por invalidez  

 
A medida de Comparticipação nas Despesas com Medicamentos insere-se no eixo da 

Saúde e surge da necessidade de apoiar indivíduos que estejam reformados (por velhice 

ou por invalidez) e que se encontrem numa situação de carência económica, de tal ordem 

que não possuam recursos para fazer face às despesas com medicação. Esta medida tem 

por objetivo último garantir que os idosos e incapacitados por invalidez não fiquem 
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privados dos tratamentos de que necessitam e, por conseguinte, contribuir para a melhoria 

das suas condições de vida – 43 Munícipes apoiados. 

 
 

4.1.3.2. Banco de Medicamentos para Munícipes portadores de doença mental  

 
Comparticipação financeira a 100% em medicamentos comparticipados pelo Serviço 

Nacional de Saúde. Podem beneficiar da medida munícipes com idade igual ou 

superior a 18 anos, mediante declaração emitida pelo médico psiquiatra que ateste o 

problema de saúde mental e respetiva prescrição da medicação - 56 Munícipes 

apoiados. 

 
4.1.3.3. Banco de Medicamentos para Crianças e Jovens 

 
Comparticipação financeira a 100% em medicamentos comparticipados pelo Serviço 

Nacional de Saúde. Podem beneficiar da medida munícipes com idade igual ou 

inferior a 18 anos, com apresentação de declaração médica - 8 crianças e jovens 

apoiados. 

 
4.1.3.4. Saúde Solidária  

Acompanhamento de enfermagem para indivíduos em situação de pobreza, acamados 

e/ou isolados e que não estejam referenciados para acompanhamento em centros de 

saúde, para receção mensal de acompanhamento ao nível de medicação das tensões 

arteriais e rastreio de diabetes e/ou outros. – 5 Munícipes acompanhados. 

 

4.1.4.  Eixo - Educação  

 
4.1.4.1. Apoio ao nível dos transportes escolares - 6686 alunos; 

4.1.4.2. Apoio em refeições escolares - 5592 alunos; 

4.1.4.3. Apoio ao nível de livros e material escolar – 3344 alunos; 

4.1.4.4. Livros gratuitos de inglês para alunos a frequentar as AEC´s no 3º e 4º anos e 

caderno de atividades para alunos dos 1º e 2º anos – 6513 manuais; 

4.1.4.5. Alargamento do horário em Jardins de Infância, a funcionar sem interrupção 

nos períodos de férias de Natal, Páscoa e Verão – 1190 alunos; 

4.1.4.6. Comparticipação em mais de 25% nos transportes dos alunos a frequentar o 

10º ano com escalão A e B – 438 alunos; 

4.1.4.7. Passe 4-18 (para quem não tem direito a transporte escolar) – 543 alunos. 
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4.1.5. Eixo – Taxas Sociais 

 
4.1.5.1. Tarifário social de água e saneamento – 121 agregados familiares; 

4.1.5.2. Tarifário social de resíduos sólidos urbanos com desconto de 75% para 

agregados carenciados – 121 agregados familiares; 

4.1.5.3. Tarifa resíduos sólidos urbanos – emigrante – 261 emigrantes; 

4.1.5.4. Tarifário de água específico para famílias numerosas, destinado a agregados 

familiares com 3 ou mais filhos – 8 famílias numerosas; 

4.1.5.5. Tarifário de água específico para agregados familiares alargados – 1 agregado 

familiar alargado; 

 

4.1.6. Eixo - Social 

 
4.1.6.1. Banco de Voluntariado de Proximidade 

A Câmara Municipal de Penafiel, no âmbito da Unidade de Ação Social, criou um programa 

designado de Voluntariado de Proximidade, que visa combater a solidão e o isolamento dos 

idosos. 

Os voluntários têm a sua génese em grupos de jovens, escuteiros e indivíduos singulares. 

O apoio é prestado na habitação do utente, sendo, normalmente, atribuído a cada um, dois 

voluntários residentes na mesma área geográfica, permitindo criar uma ligação de empatia entre 

as duas partes, que possibilita conhecer e reconhecer as necessidades do idoso, bem como, o 

nível de dependência e as possíveis situações de perigo e/ou decadência que o mesmo possa 

estar a viver. 

De acordo com esse programa foi realizada uma georreferenciação em todo o concelho. 

Encontram-se inscritos no Voluntariado de Proximidade cerca de 34 idosos e 60 voluntários.  

 

4.1.6.2. Encaminhamento e apoio a situações de Insolvência Pessoal 

Consiste em fornecer apoio jurídico no sentido de orientar os concidadãos relativamente a 

situações de insolvência pessoal – 70 Munícipes. 

 
4.1.6.3. Banco Municipal de Bens e Ajudas 

Este serviço tem como principal objetivo informar os munícipes das lojas ou balcões sociais 

existentes no concelho, bem como dos respetivos horários de funcionamento e localização 

geográfica. O Banco municipal de bens e ajudas pode ainda promover o empréstimo temporário 

de artigos para apoio a pessoas com incapacidade e/ou mobilidade reduzida – cadeiras de rodas, 

camas articuladas, andarilhos, auxiliares para cuidados domésticos, etc. Para esta medida foram 

encaminhados 205 munícipes. 
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4.1.6.4. Distribuição do Cabaz de Natal 

 

A atribuição do Cabaz de Natal teve início no ano de 1996 através do Pelouro de Ação Social do 

Município de Penafiel. Este projeto destina-se aos agregados familiares que se encontrem em 

situação de vulnerabilidade social e tem por objetivo proporcionar às famílias mais carenciadas do 

concelho um Natal mais condigno e feliz. 

Para a concretização do projeto, no ano de 2013, foi estabelecida parceria com 30 Associações do 

concelho que cooperaram na organização e conceção dos cabazes referentes às freguesias 

previamente definidas para a referida atribuição. As inscrições para o Cabaz de Natal são 

efetuadas nas Associações que posteriormente procedem ao método de seleção dos beneficiários 

mediante critérios socioeconómicos pré-definidos. 

No Natal de 2013 foram atribuídos cabazes a 750 famílias carenciadas do concelho de Penafiel. 

 

4.1.6.5. Cartão de transporte para idosos 

 

Este cartão foi criado através do Decreto-Lei n.º 102/97, 28 de abril e destina-se exclusivamente 

para a população idosa. Os idosos que usufruam do cartão têm acesso a transporte com preços 

reduzidos, isenção de pagamento em equipamentos de lazer municipais e descontos nas lojas 

comerciais aderentes.  

Até setembro de 2014, 2288 Munícipes beneficiaram do cartão de transporte para idosos. 

 
 

4.1.6.6. Cantina Social 

As cantinas sociais surgem da necessidade de intervenção em situações de maior vulnerabilidade, 

maximizando os recursos já existentes e aliando e privilegiando a proximidade dos equipamentos 

e equipas já estabelecidos localmente. Esta resposta social surge do Programa de Emergência 

Social (PES) e do Protocolo de Cooperação 2011-2012 celebrado com as entidades 

representativas do setor social. O acesso ao serviço das cantinas sociais destina-se a indivíduos 

que são identificados pelas instituições locais como pessoas que vivenciam uma situação de 

carência económica, de tal modo que necessitem de apoio alimentar. Posto isto, as cantinas 

sociais confecionam refeições a distribuir gratuitamente durante todo o ano. O número de 

refeições confecionadas por dia dependerá da capacidade instalada da instituição que presta o 

serviço, apesar de ter como referencial 50 a 80 refeições diárias que destinar-se-ão 

preferencialmente ao consumo externo. O apoio fornecido pelas cantinas sociais tem caráter 

transitório, ou seja, é um apoio pontual que é prestado enquanto a pessoa não reúne condições 

para sair da situação de vulnerabilidade em que se encontra. Como principais destinatários da 

medida encontram-se: os idosos com baixos rendimentos, famílias expostas ao fenómeno do 

desemprego, famílias com filhos a cargo, pessoas com deficiência e pessoas com dificuldade em 

ingressar no mercado de trabalho. Devem ainda ter-se em consideração indivíduos que se 

encontrem nas seguintes situações:  



 
Diagnóstico Social de Penafiel - 2014 

 
 

139 
 

 Agregados familiares que já beneficiem de apoio social, desde que o apoio atribuído não 

seja no âmbito alimentar; 

 Agregados que vivenciem uma situação recente de desemprego múltiplo e com despesas 

fixas com filhos; 

 Famílias/indivíduos com baixos salários e encargos habitacionais fixos; 

 Famílias/indivíduos com doença crónica, baixo rendimento e encargos habitacionais fixos; 

 Famílias/indivíduos com reformas/pensões ou outro tipo de subsídios sociais baixos; 

 Famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e despesas 

fixas com filhos; 

 Situações de emergência temporária, tais como incêndio, despejo ou doença entre outras. 

No concelho de Penafiel existe uma Cantina Social a funcionar na Santa Casa da Misericórdia de 

Penafiel. Para que se torne explicita a atuação desta resposta social passa-se a explanar os 

resultados obtidos pela mesma, bem como a caraterização da população que beneficiou deste 

apoio.  

Conclui-se, portanto, que 197 Munícipes foram encaminhados pelos serviços de Ação Social da 

Câmara Municipal para apoio da Cantina Social. A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, 

através da Cantina Social, forneceu 59.961 refeições até ao mês de setembro de 2014. 

 

Faixas Etárias dos beneficiários da Cantina Social de Penafiel 
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Através do gráfico anteriormente apresentado, pode constatar-se que a maioria dos beneficiários 

da resposta Cantina Social encontra-se em idade adulta (63% dos beneficiários com idades 

compreendidas entre os 21 e os 65 ou mais anos de idade).  

Pese embora, realça-se o facto de 32% dos beneficiários da Cantina Social serem crianças e 

jovens, com idades compreendidas entre os 0 e os 15 anos. A população com mais de 65 anos de 

idade tem uma expressão pouco significativa entre a população beneficiária desta medida (3%). 

Quando analisada a tipologia dos agregados familiares que beneficiam o apoio alimentar através 

da Cantina Social verifica-se que existe uma predominância dos agregados que se inserem na 

tipologia isolado, sendo que a maioria destes são do sexo masculino. A esta tipologia seguem-se 

os agregados familiares das tipologias casal, casal com um filho e casal com dois filhos.  
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Distribuição dos agregados familiares da Cantina Social, por freguesia 
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A grande maioria da população beneficiária de Cantina Social reside na freguesia de Penafiel 

(76%), o que poderá ser explicado pelo facto do serviço estar instalado precisamente nesta 

freguesia facilitando o acesso ao mesmo. Não obstante, 24% do total da população que beneficia 

ou beneficiou desta resposta social está distribuída por 8 freguesias do concelho de Penafiel. 

 
Situação face ao Emprego 

5%

47%

1%

12%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Empregado(a) Desempregado(a) Doméstico(a) Reformado(a) Estudante

 

Entre o total dos beneficiários da Cantina Social, 47% encontram-se desempregados, 35% são 

estudantes, 12% são reformados e 5% encontram-se empregados. 

No mês de dezembro de 2013, 22 agregados familiares encontravam-se a receber apoio alimentar 

da Cantina Social desde o início da medida. Analisando o período de tempo em que se prestou o 

apoio, grande parte dos agregados usufruiram da medida durante alguns dias ou durante um mês. 

Através da análise do gráfico, verifica-se que á medida que o número de meses vai aumentando 

existe uma clara diminuição no número de agregados familiares apoiados, o que revela que o 

apoio prestado tem também um caráter temporário. 
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4.2. Apoio a Vítimas de Violência doméstica  

 
A equipa técnica do gabinete Janela Aberta presta apoio psicossocial e jurídico às vítimas de 

violência doméstica. Este apoio procura a autonomização e emancipação da pessoa, através de 

uma série de fatores de suporte que facilitam e asseguram a integração na sociedade bem como a 

conciliação da vida familiar com a profissional. Visamos o desenvolvimento de competências 

(saber-fazer; saber-agir; saber-mobilizar; saber-estar) através do acompanhamento, concretizado 

na consulta individual, terapia de grupo, ações de sensibilização, ações de formação para as 

vítimas.  

O trabalho feito junto das vítimas visa também a superação de uma série de fatores que 

obstaculizam a integração socioprofissional deste público, tais como uma baixa autoestima, a 

dificuldade na tomada de decisão, nomeadamente em pôr termo à relação abusiva devido a 

valores implicados no casamento, a vivência em contexto de isolamento social, o sentimento de 

insegurança, a dependência emocional e económica do agressor, a sintomatologia ansiosa e 

depressiva, a perturbação de stress pós traumático. 

O gabinete, desde maio de 2005 já prestou acompanhamento a 895 vítimas de violência 

doméstica, entre estas, homens, mulheres e crianças, na sua maioria, as vítimas têm idades 

compreendidas entre os 30-41 anos e os 42–53 anos. Relativamente ao nível de escolaridade, 

têm maioritariamente o 1º e o 2º ciclos. Em termos profissionais, a maior parte encontra-se 

desempregada. A condição dos restantes distribui-se por mulheres que nunca trabalharam, 

estudantes e uma reduzida percentagem de utentes sem hábitos de trabalho regulares que vão 

fazendo biscates. 

Verifica-se o aumento dos casos de violência doméstica em todo o país e o concelho de Penafiel e 

a região do Vale do Sousa não fogem a esta tendência. 

A crise económica acaba por criar condições propícias ao surgimento de situações de maus tratos, 

gerando conflitos no seio familiar entre os membros do casal ou entre pais e filhos, que podem 

resultar em agressões, insultos, negligência ou privação económica de um dos membros do casal 

ou dos próprios descendentes. 

O Gabinete Janela Aberta presta acompanhamento na área geográfica do Vale do Sousa e zonas 

limítrofes, sendo que a maioria dos indivíduos são residentes nos concelhos de Penafiel, Paredes 

e Marco de Canaveses. Relativamente a Penafiel, não podemos destacar uma freguesia, uma vez 

que, em termos estatísticos, todas se aproximam em números de casos de violência doméstica. 

 

4.2.1. Caraterização das Ocorrências de Violência Doméstica 

 
Na tentativa de melhor compreendermos as situações de violência doméstica acompanhadas pela 

Janela Aberta, passaremos a apresentar alguns dados estatísticos nesta matéria. 
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Vítimas de Violência Doméstica por Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que toca às vítimas de violência doméstica apreende-se que 97% das vítimas são do género 

feminino e 3% são do género masculino. 

 
Predominância das entidades de sinalização da situação de violência doméstica 
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Através do gráfico é possível perceber que a maioria das situações de violência doméstica é 

sinalizada pelas próprias vítimas (34%). Posteriormente surgem as sinalizações efetuadas pela 

ação social das Câmaras Municipais e pela CPCJ (19%), seguindo-se as sinalizações realizadas 

pelos serviços de saúde (18%). Curiosamente a linha de Emergência Social apresenta pouca 

expressão (1%), o que poderá levantar a questão da possibilidade de a população desconhecer a 

referida linha. 
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Apresentação da queixa 

 
Quando analisado o número de 

vítimas que efetivamente 

apresentaram queixa pelo crime 

de violência doméstica, constata-

se que a maioria das vítimas 

apresenta de facto queixa, pese 

embora a percentagem de 

vítimas que não apresenta queixa 

pela situação vivenciada seja 

expressiva (38%). 

 
 
 

4.2.2. Caraterização das Vítimas de Violência Doméstica 

 
 

Localidade de residência das vítimas 
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A “Janela Aberta” situa-se no concelho de Penafiel, não obstante este gabinete presta 

acompanhamento a indivíduos dos concelhos do Vale do Sousa, tal como já foi mencionado 

anteriormente. Possivelmente por o gabinete Janela Aberta se situar no concelho de Penafiel, 60% 

das vítimas acompanhadas residem neste concelho. Seguem-se as vítimas do concelho de 

Paredes que representam 16% do total de vítimas acompanhadas. Ainda com alguma 

expressividade encontram-se as vítimas de violência doméstica do Marco de Canavezes (13%). 
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Intervalos etários em que se inserem as vítimas de violência doméstica 

 

Relativamente aos intervalos etários em que se inserem as vítimas de violência doméstica pode-

se atestar que a maioria das vítimas se encontra no intervalo dos 36 aos 41 anos de idade. Com 

uma percentagem muito próxima da primeira registam-se as vítimas com idades compreendidas 

entre os 30 e os 35 anos (19%). Posteriormente as vítimas com idades entre os 42 e 47 (17%). 

Ainda, com uma percentagem relativamente próxima da anterior encontra-se o intervalo dos 48 

aos 53 anos de idade.  

 
Habilitações literárias das vítimas de violência doméstica 

 

Entre as vítimas de violência doméstica é percetível que 36% destas possuem o 1º ciclo, 27% o 2º 

ciclo, 19% o 3º ciclo e 12% o ensino secundário. Pode concluir-se portanto que a maioria das 

vítimas (87%) não concluiu a escolaridade obrigatória estabelecida no presente momento (12º 

ano). 
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Situação na profissão das vítimas de violência doméstica 

1%

18%

60%

11%

3%

7%
Trabalhador(a) por Conta Própria (com
trabalhadores)

Trabalhador(a) por Conta de Outrem

Desempregado(a)

Estudante

Reformado(a)

Doméstico(a)

Relativamente à situação na profissão das vítimas de violência doméstica acompanhadas, pode 

constatar-se que 60% encontra-se desempregada, 18% trabalha por conta de outrém e 11% são 

estudantes. 

Estado de saúde das vítimas de violência doméstica 
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Quando avaliado o estado de saúde das vítimas acompanhadas é possível percecionar que 62% 

não revela qualquer problema de saúde e 18% vivencia uma doença psíquica.  

 

4.2.3. Caraterização dos Agressores de Violência Doméstica 
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                              Tipo de relação com o agressor 

Quando se trata do tipo de 

relação que a vítima tem com 

o agressor verifica-se que, na 

sua grande maioria, o agressor 

é marido da vítima (65%). Com 

menos expressividade 

encontram-se as relações em 

que a vítima coabita com o 

agressor mantendo uma 

relação amorosa (20%).  

Conclui-se, portanto que, o grosso das relações de violência que são acompanhadas na “Janela 

Aberta”, acontecem no seio de relações entre casais. 

 

Comportamentos aditivos dos agressores 
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Dos 47% dos agressores que têm comportamentos aditivos, cerca de 91% das adições referem-se 

ao uso/abuso de álcool. 

 

Frequência da vitimação 

 

Por fim, através do gráfico anteriormente apresentado, 

percebe-se que grande parte das situações de violência 

doméstica ocorre diariamente (81%) por contraposição 

àquelas que se sucedem semanalmente (5%) e 

mensalmente (2%). 
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4.3. Contrato Local de Desenvolvimento Social 

 
Na avaliação do programa Progride foram identificadas fragilidades no âmbito da coesão territorial. 

Simultaneamente, a estratégia definida no Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI – 

2006/2008) previa a intervenção em áreas prioritários como o combate à pobreza das crianças e 

dos idosos. Tais circunstâncias revelaram a necessidade de incrementar estratégias inovadoras 

de intervenção no combate à pobreza e exclusão social em territórios deprimidos. É neste 

contexto que surgem os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) que, de acordo com 

o modelo de gestão centralizado, beneficia territórios com públicos-alvo que estão identificados 

como mais vulneráveis e ações de intervenção obrigatórias que respondam de facto às 

necessidades diagnosticadas 

Com o programa CLDS pretende-se, portanto, que as respostas oferecidas sejam multissetoriais e 

integradas e que as ações se executem em parceria. Os CLDS têm enquadramento legal através 

da portaria nº 396/2007 de 2 de Abril. 

Os territórios a abarcar por este programa:  

 Territórios Críticos das Áreas Metropolitanas; 

 Territórios Industrializados com Forte Desqualificação; 

 Territórios Envelhecidos; 

 Territórios Fortemente Atingidos por Calamidade. 

A seleção dos territórios abrangidos pelo programa coube ao Instituto da Segurança Social, I. P., 

que endereçou um convite às câmaras municipais dos concelhos que considerou integrarem-se 

nos tipos de territórios anteriormente mencionados. Os territórios convidados apenas poderiam 

celebrar um contrato. Por sua vez, a Câmara Municipal selecionaria a entidade coordenadora local 

que ficaria incumbida de concretizar o programa CLDS. Esta entidade teve de obedecer aos 

seguintes critérios: ser uma entidade privada, sem fins lucrativos e que atuasse na área do 

desenvolvimento social. 

Após a celebração do protocolo de compromisso, uma equipa local constituída pelo Núcleo 

Executivo do respetivo Conselho Local de Ação Social (CLAS) e a Entidade Coordenadora Local 

da parceria elaboraram o plano de ação do projeto. 

 O primeiro Contrato Local de Desenvolvimento Social no concelho de Penafiel decorreu entre 

2009 e 2012 baseando-se nos seguintes eixos de intervenção: 

 Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação; 

 Eixo 2 – Intervenção familiar e parental; 

 Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições; 

 Eixo 4 – Informação e acessibilidade 

Os quatro eixos de intervenção foram concretizados através de ações obrigatórias, desenvolvidas 
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pela entidade coordenadora local, que no caso de Penafiel foi a Associação para o 

Desenvolvimento de Lagares. Esta associação é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), que tem como missão promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da população da 

freguesia e da comunidade envolvente, prestando serviços de excelência no apoio social à 

comunidade.  

Para que se torne percetível o modo como o programa CLDS foi aplicado no concelho de Penafiel 

e qual o impacto que teve na população concelhia, passa-se a explanar as ações realizadas, bem 

como os resultados que cada uma originou. 

Integrado no Eixo 1, Emprego, Formação Profissional e Qualificação, encontra-se o gabinete de 

empregabilidade que acompanhou indivíduos em situação de 1º emprego, desempregados e 

desempregados de longa duração e indivíduos que pretendiam criar o próprio emprego através de 

sessões individuais e coletivas em técnicas de procura de emprego, promoção do 

empreendedorismo social, orientação vocacional e promoção da autoestima. 

Este eixo contemplou ainda, a plataforma concelhia para o “emprego, formação e atividades 

económicas” com o intuito de se elaborar um diagnóstico das necessidades formativas e 

consequentemente um plano formativo integrado para o concelho de Penafiel. 

 

Resultados – Ações do Eixo 1 “Emprego, Formação Profissional e Qualificação” 

Ação Nº de indivíduos que beneficiaram da ação 

Procura Emprego 531 

Encaminhamento CNO 63 

Candidaturas de apoio ao emprego 8 

Acompanhamento de situações sociais 3 

Integrados no mercado de trabalho  70 

Programas de Autoestima 71 

Programas Orientação Vocacional 4 escolas em 2010/12 (1280 alunos) 

Apoio à contratação  4 

Ações entidades empregadores 15 

Ações em Empreendedorismo 15 

Total 2060 

 

O Eixo 2, Intervenção Familiar e Parental, incluiu como ação o Centro de Recursos e Intervenção 

Familiar de Proximidade contemplando-se múltiplas ações designadamente, Programas de 

Educação Parental, Programas de Treino de Competências Parentais, Programas de 

Acompanhamento Pré e Pós-natal e Programas de Acompanhamento em Situações de Crise 

Familiar, com famílias de risco, grávidas adolescentes, casal grávido, casal que pretendesse 

engravidar bem como um gabinete de atendimento de orientação/informação e apoio à família. As 
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sessões foram intercaladas com atividades práticas de cariz emocional e lúdico entre pais, 

crianças e jovens. 

Este eixo incluiu ainda, a mediação juvenil nos agrupamentos de Escola, através de Programas de 

Competências Pessoais e Sociais e workshops para agentes educativos em prol do envolvimento 

parental e melhoria do ambiente escolar minimizando conflitos juvenis. Foram, ainda, 

contempladas 2 ações não financiáveis: grupos de auto-ajuda a vítimas de violência doméstica e 

Ações de Prevenção sobre o consumo de Álcool e doenças respiratórias – Tuberculose e Silicose. 

 
 

Resultados – Ações do Eixo 2 “Intervenção Familiar e Parental” 

Ação Atividades Nº de indivíduos que beneficiaram da ação 

Ação 3 – Centro de Recursos e Qualificação 

Parental 

 

Ação 4 – Intervenção Familiar de 

Proximidade 

 

Programas de Treino de Competências 

 

95 (43 adultos e 52 crianças) 

Programas de Educação Parental 9 

Famílias acompanhadas no domicílio 17 

Acompanhamentos psicológicos 22 

Intervenção em situação de crise familiar 2 grupos - 13 utentes 

Gabinete de Apoio à Família – 

Rendimento Social de Inserção. 

16 processos acompanhados, dos quais: 

 9 foram cessados; 

  6 transferidos; 

 1 teve efetivamente acompanhamento. 

 

Ação 6 – Formação de Mediadores Juvenis 

Mediação Juvenil – anos letivos 2010 - 

2012  
251 alunos 

Formação a Professores  161 Professores 

WorkShop’s à Comunidade Escolar  296 alunos 

Total 9 Cerca de 864 

 

 

O Eixo 3, Capacitação da Comunidade e das Instituições, pretendeu fomentar e sensibilizar uma 

intervenção articulada e concertada pelos vários intervenientes, prevenindo-se situações de multi-

assistência e negligência social através de sessões de divulgação das várias instituições e 

disponibilização de forma gratuita de formação a técnicos e dirigentes. 

Na ação de apoio e orientação ao associativismo teve-se, como intuito, diagnosticar a real 

situação das Associações Juvenis e Associações de Pais com o objetivo de elaborar um plano de 

atividades adequado e incentivar à criação de novas associações. 
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Resultados – Ações do Eixo 3 “Capacitação da Comunidade e das Instituições” 

Ações Nº de indivíduos que beneficiaram da ação 

7 WorkShop’s 128 participantes 

Formações 47 formandos 

2 Encontros da Massa Associativa do Concelho: 

EXPOFREGUESIAS 2010 

EXPOFREGUESIAS 2011 

… 

Associações Acompanhadas 15 

Associações Criadas/Registadas 

 

5 (2 Juvenis e 3 Culturais e Recreativas) 

 

 
O Eixo 4, Informação e Acessibilidades, contemplou uma ação com os idosos integrados em 

centro de dia e centro de convívio no sentido de promover o acesso às tecnologias de informação 

e rentabilizar os equipamentos existentes nas Juntas de Freguesia à comunidade, bem como 

formação na área da Tecnologia de Informação e Acessibilidades.  

 
 

Resultados – Ações do Eixo “Informação e Acessibilidades” 

Ações Nº de indivíduos que beneficiaram da ação 

7 Centros de Dia/Convívio do Concelho de Penafiel 

abrangidos pela ação 
87 utentes beneficiaram de 161 atividades neste âmbito 

Projeto “Computadores no Jardim” 25 crianças 

“Clube de Informática” – Casa Abrigo 18 utentes 

Total 130 

 

Através dos 4 eixos previstos no programa CLDS, cerca de 3229 penafidelenses usufruíram 

diretamente das ações desenvolvidas pela entidade coordenadora local entre 2009 e 2012. Este 

número não espelhará, certamente, a real abrangência da intervenção realizada, já que não é 

possível estimar, por exemplo, quantas pessoas beneficiaram efetivamente das ações do 3º eixo. 

Não obstante, é percetível que os resultados apresentados demonstram que se realizaram, entre 

os vários eixos pré-definidos, inúmeras ações e atividades que foram de encontro às 

problemáticas e necessidades identificadas no concelho de Penafiel. 

 
4.3.1. CLDS+ - “Penafiel Social” 

 
A 28 de junho de 2013 foi aprovado o programa CLDS+ designado por Penafiel Social (Contrato 

Local de Desenvolvimento Social Mais), no concelho de Penafiel para o período 2013-2015. Este 

programa surge no seguimento do CLDS anterior. Não obstante, o CLDS+ apresenta algumas 

alterações, sendo uma delas a eliminação do eixo 4 dedicado à informação e à acessibilidade. As 

finalidades do programa mantêm-se iguais.  
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A Entidade Local Executora das Ações é, tal como no programa anterior, a Associação para o 

Desenvolvimento de Lagares.  

Tal como está estabelecido pela lei, a Associação para o Desenvolvimento de Lagares com o 

Núcleo Executivo do CLAS de Penafiel, delineou um conjunto de ações que visam a concretização 

dos diferentes eixos previstos no CLDS+. Para que se torne clara a intervenção a realizar no 

concelho de Penafiel, para o período estabelecido, através deste programa passa-se, então a 

elencar as referidas ações por eixo de referência. 

O primeiro eixo de intervenção dedica-se à área do emprego, formação e qualificação e tem como 

objetivo geral “Dinamizar e apoiar a comunidade penafidelense na área do emprego e 

empreendedorismo, através do Núcleo de Informação, Mediação e Acompanhamento 

Profissional”. As ações que enquadram a intervenção deste eixo são as seguintes: 

Estabelecimento de Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P.:  

 Apoio ao desenvolvimento de atitudes de procura ativa de emprego. 

 Divulgação de ofertas de emprego e oportunidades de trabalho. 

 Informação sobre medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção. 

 Apoio ao enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo. 

 Informação sobre as oportunidades de qualificação e encaminhamento. 

 Prestação de trabalho socialmente necessário ou desenvolvimento de atividade 

socialmente útil em entidades públicas, privadas sem fins lucrativos ou solidárias. 

 Sensibilização dos empresários, das instituições e entidades empregadoras locais. 

 Sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluam o 

sistema educativo, para favorecimento da integração profissional. 

 Estimulação das capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário. 

O segundo eixo de intervenção destina-se à Intervenção Familiar e Parental, preventiva da 

pobreza infantil e concretiza-se nas seguintes ações:  

Criação do Centro de Recursos 

 Desenvolvimento de estratégias ao nível da qualificação das famílias, designadamente 

informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências e 

aconselhamento em situação de crise.  

 Desenvolvimento de estratégias direcionadas para as crianças, assentes na otimização 

dos recursos existentes e, quando necessário, dotação de meios complementares ao nível 

da saúde, da formação, do desporto e da educação para a cidadania. 

O desenvolvimento destas estratégias materializam-se através da criação de: 

 - Gabinete de apoio à Família (GAF) 

 - Dinamização do Gabinete de Apoio ao aluno nas escolas 
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 - Formação a professores (mediação juvenil e gestão de conflitos) 

 - Sessões Inter-freguesias (Equipa de Pais) 

 - Dinamização de Sessões de Informação de cidadania  

 - Dinamização de sessões de informação – Janela Aberta 

 - Encaminhamento para Atividades Lúdico Pedagógicas 

 - APADIMP – (orientação a famílias, técnicos e portadores de deficiência) 

 

O terceiro e último eixo de intervenção prende-se com a capacitação da comunidade e 

das instituições e aplica-se nas seguintes ações: 

 

 Apoio à auto-organização dos habitantes 

 - Formação a Dirigentes (Levantamento das Necessidades Formativas); 

 - Banco de Voluntariado;  

 - Estabelecimento de rede de lojas/balcões sociais; 

  

- Divulgação de informações de programas e medidas de apoio ao associativismo; 

 - Criar um Guia do Associativismo do Concelho com a caraterização das várias 

associações (descrição de serviços e contactos) promovendo as suas iniciativas; 

 

 Criação/revitalização de associações (moradores/juvenis/temáticas) 

 
 - Criação de Associações (temáticas, moradores e juvenis); 

 - Revitalização condomínio: Conjunto Habitacional de Santiago Sub - Arrifana e de Fonte 

da Cruz; 

 - Criação condomínio: Entrada 1 e 2 do Bloco 6 do Conjunto Habitacional Fonte da Cruz;  

- Revitalização das Associações de Estudantes (formação e apoio na realização de 

atividades). 
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CAPÍTULO VII – Saúde 

SÍNTESE 

 

 O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACES VSS) presta 

cuidados de saúde primários à população de Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel; 

 41,1% da população servida pelo ACES VSS reside no concelho de Penafiel; 

 O concelho de Penafiel apresenta uma taxa de crescimento efetivo de 4% (1991 e 2011); 

 No triénio 2010-2012 a esperança média de vida à nascença encontra-se nos 79,4 anos; 

 Os tumores malignos e as doenças do aparelho circulatório representam 53% das 

principais causas de morte registadas no ACES VSS; 

 Entre os principais motivos de internamento encontram-se as causas externas (género 

masculino) e as neoplasias benignas e malformações congénitas (género feminino); 

 Entre os problemas de saúde específicos da região, destacam-se a hipertensão arterial, a 

doença pulmonar obstrutiva crónica e, com maior relevo, a tuberculose. Esta última, 

doença de declaração obrigatória, regista valores mais preocupantes no concelho de 

Penafiel, particularmente com valores mais acentuados na freguesia de Boelhe; 

 Entre as consultas médicas efetuadas nos centros de saúde do concelho de Penafiel, 

destacam-se as consultas de medicina geral e familiar/clínica geral – saúde de adultos 

com um total de 133128 consultas realizadas no ano de 2011; 

 O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS) possui 540 camas disponíveis - 491 

destinam-se ao serviço de internamento e as restantes ao berçário e a doentes crónicos; 

 Durante o ano de 2011 o CHTS registou 19432 internamentos hospitalares; 

 77% das camas destinadas ao serviço de internamento localizam-se na Unidade 

Hospitalar Padre Américo (UHPA); 

 Entre 2010 e 2011 o número de óbitos no internamento do CHTS aumentou ligeiramente; 

 Em 2011 o CHTS acolheu 191115 utentes no serviço de urgência, sendo que destes 76% 

apresentavam como causa de admissão doença súbita; 

 O CHTS possui 82 gabinetes de consulta externa, sendo que o tempo médio de pedidos a 

aguardar primeira consulta foi de 128 dias e o tempo máximo de 774 dias; 

 Entre as consultas externas aquelas que se destinam à anestesiologia, oftalmologia, 

cirurgia geral e ortopedia são aquelas que possuem maior expressividade; 

 Das consultas externas por especialidade no CHTS, verifica-se que a ortopedia, a 

psiquiatria e a pediatria médica são aquelas que apresentam maior afluência no concelho ; 

 A atividade cirúrgica do Bloco Operatório revela um peso percentual de 10,5% no ano de 

2011 comparativamente ao ano de 2010; 

 Existe um total de 85 unidades de saúde privadas no concelho de Penafiel, sendo que as 

que apresentam maior expressão são as clínicas ou consultórios dentários e as clínicas ou 

consultórios médicos. 
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A partir de 1946, com a constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi possível 

compreender o conceito de saúde como o estado de bem-estar físico, mental e social, 

considerando a amplitude em que um indivíduo ou grupo é capaz não só de realizar as suas 

aspirações e satisfazer as suas necessidades, como também de modificar ou lidar com o meio 

envolvente. Assim, a saúde torna-se um recurso essencial para a vida quotidiana, que assume 

uma dimensão primordial na qualidade de vida e não um objeto de vida, não se confinando 

somente a um estado de ausência de doença ou incapacidade (WHO, 2014). 

Se o Diagnóstico Social do concelho de Penafiel tem como finalidade a compreensão de uma 

dada realidade orientada para a definição de estratégias que melhor respondam às necessidades 

dos munícipes e sendo a saúde um componente basilar para o desenvolvimento de uma 

sociedade, então torna-se impreterível que o presente documento consagre uma análise dos 

principais indicadores que espelhem a situação de saúde do município. Posto isto, no capítulo que 

se segue proceder-se-á a uma breve caracterização do Agrupamento de Centros de Saúde 

Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACES VSS), do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e dos 

demais recursos da comunidade que servem a população penafidelense em termos de saúde. 

1. Enquadramento do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa 
Sul (ACES VSS) 

 

O ACES VSS é uma instituição de saúde criada com a publicação do Decreto-lei nº 28/2008 de 22 

de fevereiro que sofreu alterações através dos Decretos-lei 81/2009 de 2 de abril, 102/2009 de 11 

de maio, 248/2009 de 22 de setembro e 253/2012 de 27 de novembro. Esta instituição tem como 

objetivo garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área 

geográfica, que, no caso do ACES VSS, se circunscreve à população dos concelhos de Castelo 

de Paiva, Paredes e Penafiel. Para atingir a sua missão, os ACES desenvolvem atividades de 

promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros 

serviços para a continuidade dos cuidados. É igualmente importante referir atividades como a 

vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo e avaliação dos resultados e a 

participação na formação de diversos grupos profissionais, que se tornam relevantes na 

prossecução dos objetivos a que estes serviços se propõem. O ACES VSS é constituído pelo 

Conselho Executivo, respetivo Conselho Clínico; Direção Executiva que contempla as Unidades 

Funcionais, a Unidade Apoio à Gestão e o Gabinete do Cidadão; e Assessoria de Direção.  

O ACES VSS expressa uma estrutura que integra os Centros de Saúde de Castelo de Paiva, de 

Paredes/Rebordosa e Penafiel/Termas de S. Vicente. Esta entidade é constituída por 27 Unidades 

Funcionais, uma Unidade de Apoio à Gestão e um Gabinete do Cidadão que, em janeiro de 2014, 

eram assegurados por 380 profissionais. O ACES VSS insere-se na Sub-Região do Tâmega, a 

sua população-alvo é composta por 175852 indivíduos e ocupa uma área de 484 km², o que 

representa 2,3% da superfície da Região Norte. Pese embora, o concelho de Paredes tenha 

deixado de pertencer à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa em setembro de 2013, 

passando a integrar a Área Metropolitana do Porto, o mesmo continua a integrar o ACES VSS. 
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1.1. Variação da população residente nos concelhos do ACES VSS entre 1999 e 2011 

Localização 

geográfica 

População residente 

em 1991 

População residente 

em 2011 

Crescimento Efetivo 

(1991-2011) 

Proporção ACES 

VSS (2011) 

Total ACES VSS 160.347 175.852 +9% 100% 

Penafiel 69.203 72.265 +4% 41,1% 

Fonte: Censos 2011 

 
A população residente no concelho de Penafiel corresponde a 41,1% do total da população 

servida pelo ACES VSS.  

Globalmente, a população do ACES VSS apresenta um aumento de 15505 indivíduos entre 1991 

e 2011, o que corresponde a um crescimento efetivo de 9% do total da população, mais 

especificamente, no caso da população penafidelense, verifica-se uma taxa de crescimento efetivo 

de 4%. 

 
 

1.2. Freguesias do ACES VSS e respetivas densidades populacionais em 2011 (hab./km²) 

 

Quando analisada a densidade populacional 

dos concelhos abrangidos pelo ACES VSS, 

pode constatar-se que as freguesias situadas a 

norte do mapa são aquelas que apresentam 

valores mais elevados. Assim sendo, as 

freguesias de Castelões de Cepeda (concelho 

de Paredes), Penafiel, Sobrado e aquelas que 

se situam a noroeste (Castelo de Paiva) 

contam com uma densidade populacional que 

se situa entre os 500 e os 2672 habitantes por 

km². 

 

 

2. Indicadores globais da saúde 

2.1. Esperança média de vida 

A esperança média de vida carateriza-se pelo número médio de anos que uma pessoa, à 

nascença, pode esperar viver por referência às taxas de mortalidade no ano em que é realizada a 

análise. No caso dos concelhos do ACES VSS, pode aferir-se que a esperança média de vida é 

inferior à que se regista na região Norte e ao nível Nacional. No que diz respeito à esperança 

média de vida à nascença pode constatar-se que o valor se encontra nos 79,4 anos no triénio 

2010-2012, enquanto a esperança média de vida estimada aos 65 anos era de 18,7 anos. 
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2.2. Taxa de mortalidade infantil 

Em Portugal, a taxa de mortalidade infantil alcançou um decréscimo acentuado do seu valor no 

último século. Na sua generalidade, os concelhos do ACES VSS acompanharam a tendência de 

decréscimo do país, alcançando um valor de 2,7%ₒ. O concelho de Penafiel apresenta uma taxa 

de mortalidade de 2%ₒ, no quinquénio 2008-2012. 

 
 

2.3. Mortalidade proporcional 

A mortalidade proporcional por causas de morte manifesta o peso relativo de cada causa de morte 

no total de óbitos ocorridos numa determinada área geográfica e num período de tempo 

circunscrito. É uma medida direta das necessidades em saúde de uma população, possibilitando 

perspetivar a carga global de doença não apenas em termos da sua incidência como também da 

sua severidade e da capacidade de a tratar. 

 

2.4. Principais causas de mortalidade  

29%

24%

12%

11%

5%

5%

4%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Doenças do aparelho circulatório

Tumores malignos

Doenças do aparelho respiratório

Sinais, sintomas e achados anormais não
classificados

Causas externas de mortalidade

Doenças do aparelho digestivo

Doenças endocrinas, nutricionais e metabólicas

Doenças infeciosas e parasitárias

Mortalidade proporcional (%) no ACES VSS, por grandes grupos de causas de morte, no triénio 2008-2010 

 

As doenças do aparelho circulatório são a principal causa de mortalidade no ACES VSS (29%), 

seguidas pelos tumores malignos (24%) e pelas doenças do aparelho respiratório (12%). Importa 

ainda sublinhar que se verifica uma proporção significativa dos óbitos (11%) por “causa 

indeterminada” (sinais, sintomas e achados anormais não classificados). 
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2.5. Mortalidade prematura 

 
Entende-se por mortalidade prematura, os óbitos que ocorrem antes de o indivíduo atingir a 

esperança média de vida da população em que está integrado. No sentido de facilitar a análise 

dos dados, utilizam-se como pontos de corte os 65 ou os 70 anos de idade.  

Este indicador revela que antes dos 65 anos de idade a causa de morte mais frequente são 

“tumores malignos”, sendo que no caso dos indivíduos do género masculino se destacam os 

tumores malignos das vias respiratórias (9,6% dos óbitos), enquanto para as pessoas do género 

feminino há uma predominância dos tumores malignos do estômago e da mama (6,8% e 5,3% dos 

óbitos nesse grupo). 

 

3. Indicadores de morbilidade 
 

3.1. Internamento hospitalar (ARS, Departamento de Saúde Pública) 

 

Entre as causas que originaram no ACES VSS maior expressão de internamentos hospitalares 

destacam-se as causas externas para o género masculino, as doenças do sistema osteomuscular 

em ambos os géneros e as neoplasias benignas e malformações congénitas para o género 

feminino. Afunilando estes indicadores por causas de internamento específicos, constata-se que o 

maior peso nos internamentos hospitalares são devidos a pneumonias, doença cerebrovascular e 

doença isquémica do coração, que representam mais de 100 internamentos por 100000 

habitantes no ACES VSS. Os tumores malignos do tecido linfático e a doença crónica do fígado e 

cirrose, para o género feminino foram as únicas causas especificas que originaram taxas de 

internamento estatisticamente mais elevadas no ACES VSS do que na região Norte. 

 

3.2. Problemas de saúde específicos da região 

 
3.2.1. Hipertensão Arterial 

 
Segundo o Sistema de Informação da ARS (SIARS, 2013) 17,9% da população inscrita do ACES 

VSS tinha, em 2013, um diagnóstico de hipertensão arterial – entre estes 2,3% dos indivíduos com 

este diagnóstico, apresentaram complicações associadas a este problema. Ao ser analisada a 

proporção do ACES com diagnóstico de hipertensão arterial verifica-se que do total da população 

inscrita pertencente ao concelho de Penafiel 15,6% apresenta diagnóstico de hipertensão arterial 

sem complicações e 2,1% com complicações. 

 

3.2.2. Doença pulmonar obstrutiva crónica 

 
De acordo com o SIARS (2013), aproximadamente 1,3% dos indivíduos inscritos no ACES VSS 

apresentaram um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica. Ao analisarmos estes dados 

à luz do total de indivíduos inscritos em cada concelho, verifica-se que 0,9% apresenta o referido 

diagnóstico em Penafiel. 
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3.2.3. Doenças de declaração obrigatória 

 
3.2.3.1. Tuberculose  

 
A taxa de incidência de tuberculose em Portugal tem vindo a diminuir nas últimas décadas, no 

entanto, Portugal continua a ser o único país da Europa Ocidental a apresentar uma incidência 

intermédia de tuberculose, sendo a região Norte a que tem apresentado taxas de incidência de 

tuberculose acima da média.  

O ACES Tâmega II destaca-se pela negativa, na medida em que tem sido consistentemente um 

dos ACES com mais alta incidência de tuberculose, sendo as taxas de notificação preocupantes 

não só por apresentarem índices superiores em 2013 por comparação com a média dos anos 

anteriores, mas também porque o concelho de Penafiel continua a ser o mais afetado entre os três 

concelhos servidos pelo ACES VSS. Particularmente as freguesias do centro-leste do concelho 

têm sido as mais afetadas, evidenciando-se a freguesia de Boelhe como a que apresentou a taxa 

de notificação mais preocupante. 

 

4. Cobertura Vacinal no ACES VSS, de acordo com as vacinas incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação em Dezembro de 2013 

 
Ano Vacina/Dose Total de fichas de vacinação Total de pessoas vacinadas % 

2013 

 1384  

BCG 
 

1372 99,1% 

VHB1 1369 98,9% 

Fonte: Unidade de Saúde Pública do ACES VSS 

 

A cobertura de vacinação atingiu, no ACES VSS, valores de excelência para todas as vacinas 

incluídas no esquema recomendado no Plano Nacional de Vacinação, sendo que, para todas as 

coortes de nascimento avaliadas no final de 2013, a cobertura vacinal se situou acima dos 98%. 

 

5. Consultas médicas efetuadas nos Centros de Saúde segundo a especialidade da 

consulta e localização geográfica 

 

Localização 

geográfica 

Especialidade da consulta; Anual (2011) 

Medicina geral e familiar/Clínica 

geral - saúde de adultos 

Planeamento 

Familiar 

Saúde do recém-nascido, da 

criança e do adolescente 

Saúde 

materna 

Portugal 22868000 1059440 3153285 559690 

Norte 6980019 373493 1362940 223911 

Tâmega 1006965 48719 221757 35560 

Penafiel 133128 8866 34757 5539 

    Fonte: Censos 2011 
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Em 2011, foram realizadas um total de 182290 consultas nos Centros de Saúde do concelho de 

Penafiel. Entre estas, 133128 estão associadas à medicina geral e familiar/clínica geral – saúde de 

adultos. As consultas relativas à saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente refletem 

um total de 34757 consultas. No domínio do planeamento familiar realizaram-se 8886 consultas e, 

por último, os dados mostram que, ao longo do referido ano, 5539 dizem respeito à especialidade 

da saúde materna. 

 

6. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) 

 
Os concelhos abrangidos pelo ACES VSS são servidos pelo CHTS através da Unidade Hospitalar 

Padre Américo (UHPA) situada em Penafiel, a Unidade Hospitalar São Gonçalo (UHSG) localizada 

em Amarante, a Unidade de Celorico de Basto para Cuidados Continuados e a Unidade de 

Barcelos para tratamento de doentes crónicos em psiquiatria. A área de influência do CHTS 

estende-se a 12 concelhos, nomeadamente Penafiel, Paredes, Castelo de Paiva, Lousada, 

Felgueiras, Paços de Ferreira, Amarante, Baião, Marco de Canavezes, Celorico de Basto, Cinfães 

e Resende. Assim sendo, o CHTS está preparado para prestar serviços de saúde aos 519.722 

habitantes, contando com a colaboração de 1625 profissionais. 

O CHTS foi criado através do Decreto-lei nº326/2007 de 28 de Setembro, que estabelece a 

alteração dos hospitais que detinham a natureza de sociedade anónima ou que estavam 

integrados no setor público administrativo para entidades públicas empresariais, tendo iniciado a 

sua atividade a 1 de Outubro de 2007. O estatuto jurídico de entidade pública empresarial traduz-

se num modelo mais adequado à gestão das unidades de cuidados de saúde diferenciados, uma 

vez que alia uma gestão autónoma com a sujeição à tutela governamental. 

 

6.1. Capacidade Instalada do CHTS 

Em fevereiro de 2014, o CHTS tinha disponíveis 540 camas para o exercício da atividade, sendo 

que 491 camas eram destinadas ao serviço de internamento e as restantes ao berçário e a 

doentes crónicos. Esta estrutura dispunha ainda de sete salas no bloco operatório central, quatro 

salas afetas à cirurgia de ambulatório e 25 cadeirões no hospital de dia. 

 

6.2. Serviços de Internamento 

Localização geográfica 
Número de internamentos nos hospitais; 

Anual 2011 

Portugal 1197128 

Norte 414008 

Tâmega 25083 

Penafiel 19432 
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Durante o ano de 2011, o CHTS obteve um total de 19432 internamentos hospitalares, o que 

corresponde a 4,69% dos internamentos da região Norte e a 77,47% dos internamentos da sub-

região Tâmega. 

No mesmo período, o CHTS registou em média 44 doentes por cama, que receberam tratamento, 

tendo sido registados 1025 óbitos no internamento, o que representa um aumento de 48 óbitos por 

relação ao ano de 2010. 

 
 

6.3. Serviço de Urgência 

 
Ao longo do ano 2011 o Serviço de Urgência do CHTS acolheu 191115 utentes. O 

encaminhamento de doentes atendidos no serviço de urgência do CHTS para outros hospitais 

correspondeu a 2,1% do total dos atendimentos, tendo sido transferidos um total de 3838 doentes 

em 2011. 

Principais causas de admissão de doentes no 

serviço de urgência do CHTS 

Doença súbita 76% 

Queda 8% 

Gravidez 6% 

 
No que diz respeito às principais causas de admissão de doentes no serviço de urgência do 

CHTS, poder-se-á constatar que cerca de 76% do total de admissões correspondem ao motivo 

doença súbita, cerca de 8% do total são admitidos por queda e cerca de 6% por gravidez. 

 

6.4. Consulta Externa 

Tanto a UHSG como a UHPA possuem um serviço de consulta externa. O CHTS possui 82 

gabinetes de consulta externa, sendo que o tempo médio de pedidos a aguardar primeira consulta 

foi de 128 dias e o tempo máximo de 764 dias. Do total das consultas externas efetuadas, 35,5% 

são primeiras consultas, pelo que as especialidades que mais se diferenciam ao nível do peso 

percentual mais elevado das primeiras consultas são: anestesiologia (83%), oftalmologia (67%), 

cirurgia geral (59%) e ortopedia (53%). 

 

6.4.1. Consultas externas dos hospitais por localização geográfica e especialidade da 
consulta 

 

Localização 

geográfica 

2011 

Consultas médicas nas consultas externas (N.º) dos hospitais por Localização geográfica e Especialidade da consulta; Anual 

Especialidade da consulta 

Total de 

consultas 

Cirurgia 

geral 

Ginecologia Medicina 

interna 

Oftalmologia Ortopedia Otorrinolaringologia Pediatria 

médica 

Psiquiatria Outras 

Portugal 15752669 953651 781339 775088 1264571 1478774 771018 673509 630242 8424477 

Norte 5824681 376791 273689 248607 447222 624722 276525 259269 239989 3077867 

Tâmega 309065 21585 15769 9980 21609 38547 13611 18701 30519 138744 

Penafiel 193986 15033 11820 8190 11821 23742 8241 12271 18136 84732 

Fonte: Censos 2011 
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No que toca a consultas médicas externas, Penafiel obteve um total de 193986 consultas ao longo 

do ano de 2011. Os dados mostram que a especialidade de ortopedia obteve um total de 23742 

consultas, o que corresponde a grande parte das consultas realizadas ao longo desse ano, 

seguindo-se a área da psiquiatria com um total de 18136 consultas médicas externas. Por seu 

lado, as consultas de medicina interna e de otorrinolaringologia foram as menos registadas ao 

longo de 2011, com um total de 8190 consultas médicas externas para a primeira e 8241 para a 

segunda. 

 
 

6.5. Hospital de Dia 

No ano de 2011, o número de sessões por doente tratado no hospital de dia é, em termos 

médicos, igual a seis sessões por doente. Durante este período, o CHTS dinamizou o 

funcionamento do hospital de dia no âmbito das valências que o integram, nomeadamente 

psiquiatria, imunohemoterapia e urologia.  

 
 
 

6.6. Atividade Cirúrgica 

O Bloco Operatório central é constituído por 6 salas para a realização de cirurgia convencional 

programada e por uma sala para realização de cirurgia urgente (realizada apenas na UHPA). O 

CHTS dispõe também de 4 salas para cirurgia de ambulatório que são realizadas, normalmente, 

na UHSG. 

 

 

Indicadores de volume de atividade 2009 2010 2011 

Bloco operatório 20255 20494 22636 

Intervenções urgentes 2833 2917 2913 

Intervenções programadas 9042 11215 8783 

Intervenções de ambulatório 8380 9362 10940 

               Fonte: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

 

 

O quadro apresentado anteriormente demonstra as atividades do bloco operatório do CHTS entre 

2009 e 2011. Assim, de forma geral, é possível apreender que a atividade cirúrgica do Bloco 

Operatório demonstra um aumento de 10,5% no ano de 2011 comparativamente ao ano de 2010. 

Tal leitura pode ser justificada, sobretudo, pelo aumento da atividade praticada no bloco de 

ambulatório, que registou um aumento de 16,9%, evidenciado por um acréscimo de 1578 

intervenções de ambulatório no ano de 2011 relativamente ao ano de 2010. 
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6.7. Unidade Hospitalar Padre Américo (UHPA) 

Uma vez que a UHPA se encontra instalada e serve diretamente o concelho de Penafiel, principal 

foco de análise no presente documento, torna-se relevante ressaltar especificidades referentes a 

esta unidade do CHTS em particular. Deste modo, considere-se que a estrutura física da UHPA 

carateriza-se por um edifício principal, um pavilhão destinado especificamente para o 

departamento de psiquiatria e saúde mental e pela existência de um heliporto, situado a sul do 

edifício principal com acesso direto às urgências. 

Relativamente ao serviço de consulta externa é possível verificar que o CHTS presta este serviço 

tanto na UHPA como na UHSG, não obstante constata-se que 83% destas consultas se efetuam 

na UHPA. No que toca ao serviço de internamento, constata-se que 77% das camas destinadas a 

esta atividade estão localizadas na UHPA. Por sua vez, o serviço de cirurgia urgente é unicamente 

realizado na UHPA, tendo sido realizadas ao longo de 2011, 2913 intervenções cirúrgicas 

urgentes (Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas, 2009-2011).  

 

7. Recursos da Comunidade 

 
Para além dos serviços contemplados no ACES VSS e no CHTS, existem outros recursos com 

influência significativa na atuação dos profissionais de saúde para com a comunidade. 

Particularmente no caso do concelho de Penafiel importa salientar as 51 unidades de saúde 

privadas e as 19 farmácias que servem a população penafidelense, assim como o Programa de 

Respostas Integradas (PRI) promovido pela Associação para o Desenvolvimento de Figueira no 

âmbito da prevenção entre 2010 e 2012; e da reinserção, domínio de intervenção que apesar de 

ter iniciado a sua atuação com o projeto Reinserir em Penafiel, entre 2010 e 2012, tem continuado 

a acompanhar alguns dos utentes inseridos que mostravam necessidades de intervenção. A 2 de 

Junho de 2014 o PRI foi aprovado novamente, em estreita colaboração com o SICAD, tendo uma 

duração de 2 anos e respondendo a um domínio problema com necessidades de intervenção 

prioritária no território de Penafiel. 

 
7.1. Unidades de saúde privadas no concelho de Penafiel 

Unidades de saúde privadas Nº de Unidades 

Clínicas ou consultórios dentários 56 

Centros de enfermagem 5 

Medicina física e reabilitação 2 

Clínicas e consultórios médicos 16 

Radiologia 4 

Hemodiálise 1 

Unidades com internamento 1 

Total 85 

Fonte: Administração Regional de Saúde do Norte (ARS IP, 2013). 
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Entre as 85 unidades de saúde privadas existentes no concelho de Penafiel, poder-se-á constatar 

que grande parte dos serviços se refere a clínicas ou consultórios dentários, o que corresponde a 

cerca de 66% das unidades de saúde privadas. Com menor expressão verificam-se as clínicas e 

consultórios médicos (cerca de 19%), seguidas dos centros de enfermagem (cerca de 6%) e da 

radiologia (cerca de 5%). Apenas com uma unidade de saúde no concelho estão os serviços de 

hemodiálise e de internamento. 

 

8. Dependências 

 

8.1. Recursos existentes no concelho de Penafiel  

Serviços Áreas de atuação 

ACES VSS 
Sinalização e encaminhamento de situações problemáticas 

de uso de substâncias psicoativas (SPA) 

Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa – Hospital Padre Américo 
Consulta de alcoologia 

 
No âmbito das dependências e/ou comportamento aditivo, o concelho de Penafiel conta com duas 

entidades que intervêm neste domínio através do Sistema Nacional de Saúde. A primeira entidade 

assinalada refere-se ao ACES-VSS que sinaliza e encaminha indivíduos que se encontrem numa 

situação de risco associada ao uso de substâncias psicoativas (SPA). Por sua vez, o CHTS dispõe 

de um serviço circunscrito a consultas destinadas a indivíduos com problemas de alcoologia. 

 

8.1.1. Programa de Respostas Integradas - Espaços Percursos 

  
Prevenir em Penafiel 

Entre 1 de Janeiro de 2010 e 30 de Dezembro de 2012, a Associação para o Desenvolvimento de 

Figueira implementou um programa de respostas integradas (PRI) nos domínios da prevenção e 

da reinserção no concelho de Penafiel – Espaço Percursos. Este programa foi financiado pelo que 

anteriormente se designava por Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT,IP), agora 

designado por Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

(SICAD), tendo sido desenvolvido em parceria com as seguintes entidades: 

 Equipas de Prevenção e Reinserção do Centro de Resposta Integrada do Porto Oriental; 

 Câmara Municipal de Penafiel; 

 Instituto de Segurança Social (ISS, IP); 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ); 

 Associações Empresariais de Penafiel e de Paredes; 

 Junta de Freguesia de Penafiel; 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Secundárias; 

 Associação de Pais EB 2,3 Penafiel nº 2 e EB 2,3 e Secundária do Pinheiro; 

 Associação para o Desenvolvimento de Lagares; 
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 Associação para o Desenvolvimento de Boelhe. 

No âmbito da intervenção preventiva levada a cabo pelo Espaço Percursos, as ações procuraram, 

globalmente, promover a adoção de hábitos de vida saudáveis e diminuir a prevalência de 

comportamentos de risco no grupo de jovens que frequentam os estabelecimentos de ensino do 

concelho de Penafiel; Diminuir a prevalência de comportamentos de risco nos jovens em risco; 

Promover a orientação escolar/profissional nos jovens em risco; e Promover o exercício de uma 

parentalidade responsável nas famílias em situações de vulnerabilidade socioeconómica.  

Para alcançar os objetivos propostos e supramencionados foram desenvolvidas as seguintes 

atividades em meio escolar: 

 Dinamização de ações de Educação para a Saúde dirigida a jovens, professores e 

auxiliares de ação educativa; 

 Implementação de programas de competências pessoais e sociais nos jovens; 

 Dinamização de ações de sensibilização/informação dirigidas a professores; 

 Dinamização de ações de Sensibilização/informação para os auxiliares de ação educativa; 

 Dinamização de um concurso destinado à elaboração de materiais preventivos, pelas 

crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos de educação e ensino do 

concelho, sobre a temática prevenção de comportamentos de risco e hábitos de vida 

saudáveis; 

 Dinamização de um gabinete de acompanhamento psicossocial dirigido aos jovens do 

concelho (no geral) e aos jovens em risco (em específico); 

 Dinamização de sessões de orientação vocacional/profissional, promovendo a aquisição 

de competências pessoais, escolares e profissionais, para jovens entre os 10 e os 20 anos 

em parceria com os estabelecimentos de ensino; 

 Implementação de programas de competências pessoais e sociais, incidindo sobre a 

tomada de decisão, autonomia e resolução de problemas, permitindo equacionar outras 

formas de estar na vida, para jovens entre os 10 e os 20 anos com consumos de 

substâncias; 

 Implementação de programa de formação de mediadores. 

 

8.1.2. População abrangida e grau de execução obtido nas ações preventivas em meio 

escolar 

 

Grupos-alvo 
Nº de pessoas que o programa 

previa abranger 

Nº de pessoas abrangidas pelas 

Ações Preventivas 
Grau de execução 

Jovens do 2º e 3º Ciclo das EB 2,3 e 

Secundárias de Penafiel 
200 3019 1509,5% 

Jovens com comportamentos de 

risco 
118 306 259,32% 

Pais e Famílias 423 371 87,71% 
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Das ações realizadas no âmbito da intervenção preventiva no concelho de Penafiel, verifica-se 

que as dirigidas para jovens do 2º e 3º Ciclo das Escolas Básicas e para jovens da Escolas 

Secundárias de Penafiel tiveram um grau de execução bastante superior ao esperado (1509%), na 

medida em que o programa esperava atuar junto de 200 jovens quando, na realidade, abrangeu 

um total de 3019 jovens.  

As ações desenvolvidas para jovens com comportamentos de risco também obtiveram um grau de 

execução superior ao previsto (259,32%), abarcando 306 jovens por relação a 118.  

Em contraste com os dados referidos anteriormente, as ações realizadas para pais e famílias 

obtiveram um grau de execução menor (87, 71%), uma vez que a intervenção atuou junto de 371 

indivíduos, tendo sido previstos um total 423. 

 

Reinserir em Penafiel 

 
No âmbito da reinserção, o programa supracitado visou, de um modo geral, promover a autonomia 

individual e o desenvolvimento do exercício da cidadania nos indivíduos alcoólicos crónicos ou 

com consumos abusivos de álcool; potenciar o reforço de competências sociais e pessoais em 

indivíduos com um percurso na toxicodependência, visando acionar a sua participação ativa na 

procura de mecanismos de inserção e o desenvolvimento de projetos de vida sustentados; e 

promover a implicação da família e comunidade no processo de reinserção. Para tal, desenvolveu 

as seguintes atividades para consumidores em processo de reinserção, suas famílias e 

técnicos/instituições: 

 

 Implementação de programas de desenvolvimento de competências de gestão doméstica 

dirigido a indivíduos com consumos abusivos de substâncias lícitas e ilícitas; 

 Implementação de ações de educação para a saúde junto das famílias e dos 

consumidores de substâncias lícitas e ilícitas. 

 Implementação de um programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

dirigidos a indivíduos com percursos de vida ligados à toxicodependência/alcoolismo; 

 Criação de um centro ocupacional dirigido a indivíduos alcoólicos crónicos ou com 

consumos abusivos de álcool e a indivíduos com percursos de vida ligados à 

toxicodependência; 

 Dinamização de ações de orientação socioprofissional dirigidas a indivíduos com 

consumos abusivos de substâncias lícitas e ilícitas; 

 Dinamização de ações de sensibilização junto de potenciais entidades empregadoras; 

 Apoio psicossocial - Colaboração na construção de um projeto de vida do indivíduo e/ou 

família, visando o estabelecimento de metas e objetivos que configurem como percurso 

coerente e ajustado para os indivíduos com consumos excessivos de álcool, consumos de 

drogas e famílias em situação de vulnerabilidade; 

 Participação em atividades integradas de fruição da cultura, desporto e organização dos 

tempos de lazer visando criar alternativas às opções de risco; 
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 Implementação de ações de mediação facilitadoras da inserção familiar, social e laboral 

para os indivíduos com consumos excessivos de álcool, consumos de drogas e famílias 

em situação de vulnerabilidade; 

 Dinamização de ações de sensibilização/informação dirigidas a técnicos das IPSS. 

 
 
 
 

8.1.3. População abrangida e grau de execução obtido no âmbito da reinserção 

 

Grupos-alvo Nº de pessoas que o programa 

previa abranger 

Nº de pessoas abrangidas no 

âmbito da reinserção 

Grau de execução 

Indivíduos alcoólicos crónicos ou 

com consumos abusivos de álcool  
158 188 118% 

Toxicodependentes 400 71 17,75% 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade social 
432 209 48,38% 

 

No domínio da reinserção, verifica-se que a intervenção dirigida a alcoólicos crónicos ou com 

consumos abusivos de álcool foi a que teve maior expressão, tendo um grau de execução superior 

ao esperado (118%), atuando em 188 indivíduos.  

Por outro lado, a intervenção direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social e a 

intervenção dirigida a toxicodependentes tiveram uma abrangência menor, apresentando um grau 

de execução de 48,38% e de 17,75% respetivamente, sendo a população toxicodependente a que 

registou um grau de execução marcadamente inferior, dado que o programa atuou junto de 71 

indivíduos, quando esperava abranger 400. 

O programa de respostas integradas desenvolvido no seio das políticas de intervenção social nos 

domínios da prevenção e da reinserção, trouxe vantagens a vários níveis, designadamente no que 

toca à implementação de uma estratégia territorial de proximidade; à maior concertação e 

adequação de respostas; e à maior articulação com os parceiros, permitindo um maior 

conhecimento da problemática e uma otimização dos recursos. 
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8.2. Utentes residentes no concelho de Penafiel distribuídos pelas diferentes estruturas do 

SICAD 

 

Serviços Áreas de atuação Nº de Utentes 

Projeto Integrado de Apoio 

à Comunidade (PIAC) 

Apoio à comunidade no âmbito da prevenção seletiva e indicada: 

- Fornecer um espaço de consulta a crianças, jovens e adultos em 

dificuldades.  

- Promover a informação, sensibilização e formação de adultos 

significativos que possam estar em contacto com jovens, em 

dificuldades ou não. 

- Fornecer um espaço de consultadoria e apoio técnico às 

instituições que lidam com crianças e jovens em risco. 

 

 

3 

Projeto Integrado de Apoio 

Materno (PIAM) 

Prestação de cuidados integrados e globais a mulheres grávidas e 

puérperas toxicodependentes e seus filhos, seguindo as 

modalidades terapêuticas mais adequadas a cada situação, em 

regime de ambulatório, com vista ao tratamento, redução de danos e 

reinserção dessas doentes. 

 

5 

Centro de Respostas 

Integradas (CRI) - Central 

Prestação de cuidados integrados e globais a utentes com síndrome 

de abuso e dependência de substâncias psicoativas  

(SPA´s) licitas e ilícitas, seguindo as modalidades terapêuticas mais 

adequadas a cada situação em regime de ambulatório, com vista ao 

tratamento, redução de danos e reinserção social. 

45 

CRI - Ocidental 34 

CRI - Oriental 132 

Equipas de Tratamento (ET) 

– Freamunde 

14 

ET- Gondomar 106 

TOTAL 339 

 
 
Em Novembro de 2011, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, Instituto Público (IDT,IP), 

atualmente designado por Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD) registou 339 utentes do concelho de Penafiel. Entre estes, 3 integravam 

o PIAC, beneficiando de um apoio no âmbito da prevenção seletiva (dirigida a grupos cujos 

contextos induzam a comportamentos que apontem para fatores de risco associados) e indicada 

(dirigida a indivíduos com padrões de risco acentuados ou com comportamentos de risco); 5 

foram identificados no PIAM; 45 no CRI central; 34 no CRI Ocidental; 132 no CRI Oriental; 14 

nas Equipas de Tratamento de Freamunde; e 106 nas Equipas de Tratamento de Gondomar.  

Convém, no entanto, ressalvar que, ao considerarmos estes dados, perspetivámos um número 

superior ao indicado no registo de 219 utentes, o que pode significar que o mesmo indivíduo 

poderá ter beneficiado de mais que um serviço, numa perspetiva de intervenção interdisciplinar 

integrada. Neste sentido, verifica-se que a maior parte dos utentes foram encaminhados para 

áreas de intervenção no domínio do tratamento, que prevê a redução do uso da substância por 

parte do indivíduo até que este atinja a abstinência; da dissuasão, numa abordagem 

complementar no domínio da redução da procura; na redução de riscos e minimização de danos, 

que procura estabilizar o comportamento problemático e prevenir a exacerbação das 

consequências negativas; e a reinserção, que prevê a criação de condições para o 

desenvolvimento de percursos de inserção sustentados e duradoiros (IDT, 2012; 2011). 
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8.2.1. Necessidades identificadas pelo SICAD no âmbito do Plano Operacional de 

Respostas Integradas (2012)  

 

Problemática Nº de Indivíduos 

carecidos/População-alvo 

Contextos geográficos mais 

significativos 

Indivíduos alcoólicos crónicos ou 

usos abusivos de álcool 
188 

Abragão; Boelhe; Cabeça Santa; 

Duas Igrejas; Luzim e Vila Cova; Rio 

de Moinhos; Termas de S. Vicente. 

Toxicodependência 150 
Abragão; Boelhe; Eja; Rio Mau; 

Sebolido. 
Uso de Substâncias Psicoativas 

(SPA´s) 
306 Jovens 

 

O Plano Operacional de Respostas Integradas no âmbito do Diagnóstico das Dependências do 

Território de Penafiel (IDT, 2012) prevê necessidades de intervenção relativas à reinserção social, 

na medida em que identifica uma elevada prevalência de usos abusivos de álcool (cerca de 188 

indivíduos), que surge associada à baixa perceção de risco por parte dos indivíduos, assim como 

à legitimação social dos usos. Este problema assume maior relevância nas zonas mais rurais e 

isoladas (Abragão, Boelhe, Cabeça Santa, Duas Igrejas, Luzim e Vila Cova, Rio de Moinhos e 

Termas de S. Vicente). Reconhece também cerca de 150 indivíduos com problemas inerentes à 

toxicodependência com necessidades de intervenção na área da reinserção social. 

No domínio da intervenção preventiva, identifica cerca de 306 jovens com comportamentos de 

risco. 

Por fim, considere-se que os problemas relativos ao tráfico e ao uso de substância ilícitas surgem 

associados aos grupos toxicodependentes e a jovens com comportamentos de risco, com maior 

preponderância nas freguesias de Abragão, Boelhe, Eja, Rio Mau e Sebolido. Comportamentos 

que surgem associados a sentimentos de insegurança e, particularmente, nos jovens, à 

desadequada perceção dos riscos e práticas na área do ilícito e à escassez de estruturas, 

respostas e alternativas sedutoras à população juvenil (IDT, 2012). 

Por forma a responder às necessidades de intervenção identificadas nesta área reforce-se a 

continuidade do PRI com a aprovação em concurso público do respectivo programa, dando 

seguimento à sua atuação entre 2 de junho de 2014 a 31 de maio de 2016, sendo a Associação 

para o Desenvolvimento de Figueira a entidade que mais uma vez dinamiza o projeto. 
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CAPÍTULO VII – JUSTIÇA E CRIMINALIDADE 

 

SÍNTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2011, nos Tribunais Judiciais de 1ª Instância: 

 O número de processos pendentes foi superior ao número de processos entrados e findos; 

 Os tribunais de Amarante, Baião, Cinfães, Felgueiras, Paços de Ferreira e Penafiel registaram um 

saldo processual anual positivo; 

 A área processual cível representou 76% do movimento global de processos, seguido da área 

processual penal com 17,6% e por fim, a tutelar com 6,4%; 

 O número de processos pendentes cresceu 3% em 2011 relativamente a 2010. 

 

Em 2011, nos serviços do Ministério Público: 

 O número de processos findos foi superior ao número de processos entrados e pendentes; 

 Os serviços do MP dos tribunais de Amarante, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Felgueiras, 

Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel registaram um saldo processual 

anual positivo; 

 O número de processos pendentes diminuiu cerca de 11%  

 A maior taxa de resolução processual registou-se nos serviços do MP dos tribunais de Amarante, 

Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Felgueiras, Marco de Canaveses, Paredes e Penafiel, pois 

verificou-se uma recuperação de pendência. 

 

Em 2011, no âmbito da criminalidade: 

 O número de crimes registados decresceu 3% em relação a 2010; 

 O tipo de crime “contra as pessoas” e “legislação avulsa” foram o tipo de crime que registaram 

uma diminuição do volume processual anual em 2011, relativamente a 2007; 

 O tipo de crime mais significativo registou 51% do volume processual - “crime contra o 

património”; 

 O concelho de Felgueiras foi o concelho com maior movimento de crimes registados. 
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1. Tribunais Judiciais de 1ª Instância 

 

1.1. Movimento global de processos entrados, findos e pendentes do Tâmega e Sousa e 

Penafiel 

 

 

 

 

Quanto à distribuição do volume processual, em 2013, o número de processos pendentes nos 

Tribunais Judiciais de 1ª Instância na sub-região do Tâmega e Sousa e em Penafiel é superior ao 

número de processos entrados e findos
7
 no mesmo período.  

Ao nível do número de processos findos, no mesmo período, este foi ligeiramente superior ao 

número de processos entrados. 

Assim, como podemos verificar, o saldo processual
8
 de Penafiel foi positivo, pois o número de 

processos entrados foi inferior ao número de processos findos, tendência que acompanha a região 

do Tâmega e Sousa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Processo findo – todo o processo em que é proferida decisão final, na forma de acórdão, sentença ou despacho, na respetiva instância, 

independentemente do trânsito em julgado. Nos processos findos não são contabilizados processos: transitados, apensados, 
incorporados ou integrados e remetidos a outra entidade. 
8 Saldo processual – corresponde à diferença entre o número de processos entrados e o número de processos findos 
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1.2. Movimento processual anual, por área processual no Tâmega e Sousa e em 

Penafiel 
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Como podemos verificar, a área cível apresenta uma percentagem muito mais significativa em 

relação às áreas processuais penal e tutelar, tanto ao nível do número de processos entrados como 

findos. São os processos cíveis o tipo de processos que mais influenciaram o saldo global. 

Quanto ao movimento de processos por área processual
9
 podemos verificar que dos processos 

entrados no Tribunal de Penafiel, cerca de 84% correspondem a processos entrados na Justiça 

Cível, 11% correspondem a processos da Justiça Penal e cerca de 5% à Justiça Tutelar.  

 

1.3. Saldo anual dos Processos nos Tribunais de 1ª Instância nos municípios do Tâmega e 

Sousa – 2013 
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9 Área processual: cível – espécies de processo compreendidas: ações declarativas; ações executivas; ações especiais; procedimentos 

cautelares e outros processos. Área processual: penal – espécies de processo compreendidas: processos-crime (julgamento); 
transgressões; recursos de contraordenação; outros processos/ procedimentos; nesta área processual estão ainda incluídos os processos 
por crimes essencial ou estritamente militares (não são incluídos processos de inquérito e de instrução criminal). Área processual: tutelar 
– espécies de processo compreendidas: tutelares cíveis; promoção e proteção; tutelares educativos. 
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À semelhança da maioria dos concelhos da sub-região Tâmega e Sousa, Penafiel apresenta um 

saldo anual negativo nos processos dos Tribunais de 1ª Instância.  

 

2. Serviços do Ministério Público 

 

2.1. Movimento global de processos entrados, findos e pendentes nos serviços do MP  

 

 

Relativamente ao movimento processual nos serviços do Ministério Público
10

 em 2011, o número de 

processos findos é superior ao número de processos entrados e pendentes tanto em Penafiel como 

na subregião do Tâmega e Sousa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Órgão do Estado, integrado nos tribunais e dotado de autonomia e estatuto próprio, encarregado de representar o Estado e outras 

pessoas a quem este deva proteção, exercer a ação penal e defender legalidade democrática e os interesses que a lei determinar. 
Vinculado, na sua atividade, a critérios de objetividade e legalidade, tem por órgão superior a Procuradoria-Geral da República e por 
agentes o procurador-geral da República, o vice-procurador-geral da República, procuradores-gerais adjuntos, procuradores da 
República e delegados do procurador da República e constitui uma magistratura paralela à magistratura judicial. 
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3. Criminalidade 

 

3.1. Taxa de Criminalidade em Penafiel e respetivas unidades de referência 
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A taxa de criminalidade tem vindo a decrescer acentuadamente no concelho de Penafiel, na última 

década. Em 2003, Penafiel apresentava uma taxa de criminalidade de 45,2%, tendo vindo a 

diminuir, registando-se em 2013 uma taxa de 24,5%. Segundo o gráfico, Penafiel apresentava uma 

taxa muito superior em relação ao País, região Norte e sub-região do Tâmega, tendo registado no 

último ano a taxa de criminalidade mais baixa (24,5%) por comparação a estas três unidades de 

referência.  

 

3.2. Taxa de criminalidade nos municípios do Tâmega e Sousa - 2013 
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O município de Felgueiras, é o concelho que apresenta a taxa de criminalidade mais alta da 

subregião do Tâmega, seguido do município de Castelo de Paiva e Paços de Ferreira. Os 

municípios com menos crimes registados são Celorico de Basto, Amarante e Penafiel.  

 

3.3. Número de crimes registados pelas autoridades policiais em Penafiel 2003-2013 
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Numa análise global, verificamos que o número de crimes registados pelas autoridades policiais tem 

vindo a decrescer, tal como nos indicam os valores da taxa de criminalidade. 

 

3.4. Taxa de variação nos crimes registados pelas autoridades policiais – Penafiel 2003-2013 
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Numa análise global, é possível observar uma tendência de acentuação dos valores negativos, à 

exceção dos anos de 2008 e de 2013, que revelam um ligeiro aumento na taxa de variação dos 

crimes registados pelas autoridades policiais.  
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3.5. Discriminação dos Crimes 

 
3.5.1. Crimes contra o património 

 
De modo geral, poder-se-á dizer que os crimes contra o património estão associados à ofensa de 

bens pessoais e materiais e organizam-se de acordo com os seguintes capítulos do código penal: 

- Crimes contra a propriedade: Em regra supõem a perda de detenção e a constituição de uma nova 

detenção sobre uma coisa; 

 
- Crimes contra o património em geral: Os crimes contra o património em geral têm por objeto o 

património de outra pessoa e verificam-se quando há uma diminuição desse património. O critério 

preponderante é o jurídico-económico, devendo integrar-se no património todas as situações 

jurídicas com um significado económico, abrangendo, em termos gerais, lucros cessantes e danos 

emergentes; 

 
- Crimes contra os direitos patrimoniais: Os crimes contra os direitos patrimoniais não tutelam o 

património no seu conjunto, mas direitos patrimoniais específicos, que podem ser direitos reais ou 

de crédito.  

 
- Crimes contra o setor público ou cooperativo agravados pela qualidade do agente: Integra uma 

modalidade agravada de abuso de confiança e incorpora o crime de administração danosa. Crime 

cometido contra a unidade económica do setor público e cooperativo. 

 

3.5.2. Crimes contra pessoas 

 
O Código Penal considera pessoa todo o ser humano, protegendo os seus direitos relativos à 

personalidade física e moral. Os crimes contra a pessoa, estão classificados em 3 categorias: 

crimes contra a vida e a integridade corporal; crimes contra a honra e crimes contra a liberdade. 

 
Nos crimes contra a vida, insere-se o aborto, ainda que com a entrada em vigor da lei nº 16/2007 de 

17 de Abril a interrupção voluntária da gravidez não seja punível nas primeiras 10 semanas, desde 

que seja realizada por opção da mulher. Impedir a formação e o surgimento do ser humano é 

considerado ato incriminatório, passível de punição. Relativamente à categoria da integridade 

corporal, esta é tutelada através da incriminação das lesões corporais. No que concerne aos crimes 

contra a honra, estes são sancionados através de atos de calúnia, difamação e injúria. 

 

3.5.3. Crimes contra a vida em sociedade 

 
Entende-se por crimes contra a vida em sociedade, todo o ato que possui consequências a nível de 

entidades institucionais como família e sociedade, sem prejuízo para a pessoa jurídica singular. 

Estão, assim, envolvidos neste tema, os crimes contra a família, os sentimentos religiosos e o 

respeito devido aos mortos, os crimes de falsificação e os crimes contra a segurança das 

comunicações. Um dos pontos mais salientes deste título consiste, também, na consagração dos 
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chamados ‘crimes de perigo comum’, findando o tema com os crimes contra a ordem e a 

tranquilidade públicas. 

De esclarecer que em cada capítulo estão adjacentes secções e os devidos artigos elucidativos da 

lei referente ao crime praticado.  

 

3.5.4. Crimes contra o Estado 

 

Nos crimes contra o Estado encontram-se todos os atos praticados que vão contra o último, bem 

como a sua força militar e justiça. Não obstante, abrange, também, todas as condutas passíveis de 

serem praticadas pelas figuras que o representam e provocam dano no mesmo. 

Entre os crimes contra o Estado encontram-se os crimes contra a segurança do Estado, contra a 

autoridade pública, contra a realização da justiça e, ainda, crimes cometidos no exercício de 

funções públicas. 

 

3.5.5. Legislação Penal Avulsa 

 
Legislação Penal Avulsa consagra as leis que não se enquadram nas restantes tipologias de crime 

(contra o património, contra pessoas, contra a vida em sociedade e contra o Estado), ou seja, são 

leis específicas que se encontram desconexas dos restantes títulos que compõem o código penal. 

Enquadram-se, nesta legislação, os crimes essencialmente militares, crimes contra a saúde pública 

e antieconómicos, crimes contra a economia, crimes aduaneiros e fiscais, crimes respeitantes a 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, crime de emissão de cheque sem provisão, crimes 

informáticos, crime de condução sem habilitação legal e as transgressões e recursos de 

contraordenações. 

 

3.6. Crimes registados pelas autoridades policiais, por tipo de crime – Penafiel 
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Numa análise mais micro do movimento registado, por tipo de crime, registados pelas autoridades 

policiais no ano civil de 2013, verificamos através do gráfico que o tipo de crime “contra o 

Património” é o que regista maior ocorrência (44%). Segue-se a tipologia de crime “contra Pessoas”, 

que regista 31% do total dos crimes, seguido do crime “contra a vida em Sociedade”, com 15% dos 

crimes praticados, e 9% de “Legislação avulsa”. O crime “contra o Estado “  é o que regista a menor 

percentagem, com 1% do total de crimes registados. 

 

3.7. Agentes/suspeitos em crimes registados, segundo o escalão etário – Penafiel 
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Quanto ao número de agentes/suspeitos
11

 segundo o escalão etário por crime, verifica-se que é o 

escalão “mais de 24 anos” que prevalece em todos os tipos de crime. De salientar também, que na 

faixa etária “menos de 16 anos” não se registaram suspeitos em todas as tipologias de crime, em 

Penafiel.  

 

3.8. Movimento Processual (dados globais) - GNR, Policia Judiciária  
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11

 Considera-se agente/suspeito o indivíduo sobre quem recaem fortes indícios de ser o autor do crime, mesmo que menor de 16 anos 

ou incapaz. Considera-se o suspeito identificado sempre que a vítima o viu ou entreviu na altura do crime, sendo capaz de referir o seu 
sexo e/ou, aproximadamente, a sua idade ou pertença aos escalões etários. 
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Segundo dados da polícia judiciária, em 2013, o número de processos pendentes foi inferior ao 

número de processos entrados e findos. O mesmo se verifica quanto aos dados recolhidos pela 

GNR, no entanto, estes revelam um valor igual no número de processos entrados e findos, o que 

não acontece com os dados apresentados na PJ, que mostram um número superior de processos 

findos por relação aos entrados. Dado que é congruente com a informação do Ministério Público. 

Por outro lado, o movimento processual dos Tribunais de 1ª Instância, evidenciam uma diferença a 

este nível de análise, já que o número de processos entrados é superior ao número de processos 

findos. 
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4. Proteção Civil 

 

4.1. Ocorrências de Emergência dos Municípios do Tâmega e Sousa  

1. Natureza das ocorrências Penafiel Tâmega e Sousa 

1.1. Segurança e 

Ambiente 

1.1.1. Incêndios 

 

Natureza 736 5018 

Edifícios 3 119 

Equipamentos 5 44 

Produtos 1 3 

Transportes 29 162 

Detritos 27 391 

Total 801 5737 

1.1.2.Sinistralidade 

Aéreo 0 0 

Aquático 1 3 

Ferroviário 1 2 

Rodoviário 362 2131 

Total 364 2136 

1.1.2. Incidentes 

em via 

pública ou 

privada 

Queda de infra-estruturas 11 199 

Cortes de Abastecimento 0 1 

Desabamento, deslizamento, Inundação, 

Desentupimento 
25 339 

Total 36 536 

1.1.3. Acidentes com Materiais Perigosos e Fugas de gás 3 28 

1.1.4. Serviços e 

atividades de 

salvamento 

Abertura de porta com e sem socorro 53 579 

Busca e resgate de pessoas e/ou animais em 

meio terrestre ou aquático 
13 90 

Total 66 669 

1.2. Saúde 
1.2.1. Assistência 

Pré-hospitalar 

Intoxicação 136 931 

Doença Súbita 3682 26342 

Traumatismos - Queda 1284 7460 

Parto 22 281 

Queimados 10 51 

Afogamento-Quase afogamento 0 3 

Total 5134 35068 

1.3. Justiça 

 

1.3.1. Conflitos 

Legais 

Explosivos 0 1 

Agressão-Violação 125 684 

Suicídio/Homicídio 6 34 

Tentativa de Suicídio/Homicídio 23 91 

Total 154 810 

Fonte: Prociv (2013) 
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4.2. Recursos Materiais de Emergência dos Municípios do Tâmega e Sousa e Penafiel 

 

1. Recursos Materiais Penafiel Tâmega e Sousa 

2.1. Meios de 

Transporte e 

Assistência 

2.1.1. Ambulâncias e veículos de assistência médica 33 271 

2.1.2. Veículo de Comando tático 4 30 

        2.1.3. Veículos de socorro 3 20 

2.1.4. Veículos para 

apoios específicos 

A mergulhadores 0 0 

Equipamento técnico 5 21 

Operações específicas 1 26 

Proteção multirriscos 

(especial e táticos) 

0 0 

2.1.5. Veículos com escada e veículos com plataforma 8 34 

2.1.6. Transporte de pessoal 0 5 

2.1.7. Transporte 

aquático 

Botes de reconhecimento e 

botes de socorro e resgate 

2 11 

2.1.7.2. Lanchas transporte 0 0 

Motas de reconhecimento e 

salvamento 

0 0 

Fonte: Proteção Civil dos Municípios do Tâmega e Sousa (2013) 

 

4.3. Recursos Humanos de Emergência dos Municípios do Tâmega e Sousa e Penafiel 

2.  Recursos Humanos Penafiel Tâmega 

2.2. Quadro de Comando (Comandantes, 2º comandantes e Adjuntos de comando) 8 58 

2.3. Quadro ativo (Oficiais Bombeiros, Chefes, Sub-chefes, Bombeiros 1ª Classe, 2ª Classe, 
3ª Casse) 

196 1735 

Fonte: Proteção Civil dos Municípios do Tâmega e Sousa (2013) 

 
As informações que constam nas tabelas acima do presente texto possuem dados referentes às 

ocorrências de emergência que se registaram quer no concelho de Penafiel, quer na sub-região do 

Tâmega e Sousa.  

Analisando a ocorrência de incêndios no concelho de Penafiel é possível constatar que existe uma 

predominância dos incêndios ocorridos em natureza. Os incêndios ocorridos em Penafiel 

representam 14% dos incêndios que surgiram na sub-região do Tâmega e Sousa. 

No que diz respeito à sinistralidade há uma clara predominância dos acidentes rodoviários (362), 

por relação aos acidentes ferroviários (1) e aquáticos (1). Os acidentes com meios de transporte em 

Penafiel representam 17% dos acidentes que se registaram na subregião do Tâmega e Sousa. 

Os incidentes em via pública ou privada têm pouca expressão tanto em Penafiel como na sub-

região do Tâmega e Sousa. 

A prestação de serviços e atividades de salvamento que na modalidade de abertura de porta com e 

sem socorro e busca e resgate de pessoas e/ou animais em meio terrestre ou aquático tem pouca 

expressividade no concelho, contando com 10% das ocorrências na subregião do Tâmega e Sousa. 
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78% das ocorrências no concelho de Penafiel são relativas à assistência pré-hospitalar. Penafiel 

acompanha, assim, a tendência da sub-região Tâmega e Sousa (78% das ocorrências na sub-

região são referentes a esta categoria). Por fim, encontramos as ocorrências referentes a conflitos 

legais. Nesta categoria é de salientar que, a maioria das situações, dizem respeito a agressão-

violação tanto no concelho de Penafiel, como na sub-região Tâmega e Sousa.  

Passando para a análise do quadro referente aos meios de transporte e assistência, é possível 

verificar que, no concelho de Penafiel existem mais ambulâncias e veículos de assistência médica 

(33) quando comparados com a existência de outros veículos. De referir ainda que não existem 

quaisquer veículos de apoio específico a mergulhadores, de proteção multirriscos, de transporte 

pessoal, de lanchas de transporte e motas de reconhecimento e salvamento. 

No que concerne aos recursos humanos, 8 profissionais enquadram-se no quadro de comando 

(Comandantes, 2º comandantes e Adjuntos de comando) e 196 no quadro ativo (Oficiais Bombeiros, 

Chefes, Sub-chefes, Bombeiros 1ª Classe, 2ª Classe, 3ª Casse). 
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VIII- ASSOCIATIVISMO 
Principal Fonte de Dados: Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Penafiel 
                                               Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Penafiel 
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CAPÍTULO VIII – ASSOCIATIVISMO 

 

 
O associativismo traduz a organização de uma sociedade através da responsabilização e atuação 

de cidadãos em torno de várias dimensões da vida social, de tal modo que se revela num meio 

privilegiado de exercício da cidadania (Instituto para o Desenvolvimento Social). O espaço 

associativo fomenta o desenvolvimento de relações de tipo comunitário, promovendo igualmente a 

apropriação de novas competências e saberes. Uma associação é ainda um movimento social ao 

qual está associado um sentimento de pertença, identificação e identidade onde os indivíduos 

desenvolvem relações de proximidade e se mobilizam em torno de valores e ideais comuns. Por 

norma, a organização dos indivíduos através de associações tende a responder a problemas e 

necessidades sentidas pela população.  

No concelho de Penafiel o associativismo direciona a sua atuação essencialmente para quatro 

áreas: social, recreativa, cultural e desportiva. No presente capítulo serão retratadas as três últimas 

áreas mencionadas, uma vez que os dados referentes ao setor social foram incluídos no “Capítulo 

V: Ação Social”. 

 

1. Caraterização do Associativismo em Penafiel 

 

Número e percentagens de Associações existentes no concelho de Penafiel - 2014 

Natureza das Associações Nº % 

Culturais 70 38% 

Desportivas 70 38% 

Recreativas 35 19% 

Associações de Pais 5 2% 

Juvenis 6 3% 

Total 186 100% 

 

Considerando o concelho de Penafiel em termos de domínios associativos, pode-se aferir que 38% 

dizem respeito a associações culturais; 38% das associações são desportivas; 19% recreativas; 2% 

são referentes a associações de pais e 3% a associações juvenis.  

Destes dados, apreende-se que, a maioria das associações existentes no concelho são de âmbito 

cultural e desportivo. 
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1.1. Associativismo Cultural e Recreativo 

 
Número de Equipamentos Culturais e de Lazer, principais atividades culturais desenvolvidas e 

principais festas, feiras e romarias do concelho de Penafiel - 2013 

 

 

Do total de equipamentos culturais e de lazer existentes no município de Penafiel, existem 2 

museus, uma biblioteca e um centro de interpretação. 

No que toca às principais atividades culturais desenvolvidas, Penafiel regista um total de 8 

atividades. Sabe-se que destas, 2 são relativas a festivais e 6 a exposições. Já no que concerne às 

principais festas, feiras e romarias a decorrer no concelho, 20 são referentes a festas. Considere-se, 

ainda, a existência de uma feira popular, uma feira temática e um mercado. 

 

1.2. Associativismo Desportivo 

 
Qualquer decisão ao nível do planeamento e estratégia para o desporto, parte de uma realidade 

identificada. Assim, torna-se fundamental a gestão e atualização dos indicadores desportivos do 

concelho, de modo a sustentar e adequar as decisões estratégicas às necessidades identificadas, 

que podem conduzir à pertinência das intervenções na área do desporto (por exemplo: construção 

de instalações desportivas, desenvolvimento de programas e projetos, apoios financeiros, entre 

outros). Por outro lado, a gestão e manutenção dos indicadores são fundamentais do ponto de vista 

da informação e conhecimento dos diversos agentes desportivos em função do respetivo interesse, 

contribuindo para o desenvolvimento de trabalhos e estudos académicos de estudantes de 

educação física e desporto. Deste modo, passaremos a apresentar os indicadores e estatísticas 

desportivas, relativos aos anos 2012/2013. 

Equipamentos culturais e de lazer 4 

Museus 2 

Bibliotecas 1 

Centros de Interpretação 1 

Principais atividades culturais desenvolvidas 8 

Festivais 2 

Exposições 6 

Principais festas, feiras e romarias  23 

Principais festas e romarias 20 

Principais feiras populares 1 

Principais feiras temáticas 1 

Principais mercados 1 
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Por instalação desportiva entende-se espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de 

construção fixa e permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, que incluem as 

áreas de prática e as áreas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares
12

. 

Assim, serão apresentados dados relativos às condições físicas e disciplinares das instalações 

desportivas do concelho, bem como às modalidades desportivas praticadas pelos atletas. 

 

1.2.1. Área e número de instalações desportivas quanto à sua cobertura 

 

2012/2013 

Área desportiva Coberta/Descoberta (m
2
) 

Número de Instalações desportivas 

cobertas/descobertas (nº) 

Coberta 

11 538 20 

Descoberta 

221 673 59 

Total 233 211 79 

 

Quando analisada a área desportiva existente no concelho de Penafiel verifica-se que existe uma 

clara predominância da área descoberta em m², bem como do número de instalações desportivas 

descobertas relativamente à área e ao número de instalações cobertas. 

 

1.2.2. Número de instalações desportivas por tipologia da estrutura 

 

 

 

 

Numa tentativa de interpretar os dados da tabela acima apresentada, à luz das modalidades 

desportivas existentes, poder-se-á constatar que a modalidade desportiva predominante no 

concelho é o futebol, tanto ao nível do futebol 11, como do futebol popular, informação que se revela 

congruente com o facto de a maioria das estruturas existentes serem grandes campos. 

Representando 20,25% das instalações desportivas encontram-se os pavilhões desportivos que 

servem o município. Apesar de terem menos expressividade que as estruturas anteriormente 

                                                           
12

 Decreto lei nº 141/2009 de 16 de Junho. 

Instalações desportivas (2012/2013) 

Grandes Campos 41 

Pequenos campos 13 

Campos de ténis 2 

Piscinas 4 

Pavilhões desportivos 16 

Ginásios privados 3 

Total 79 
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mencionadas podem ainda encontrar-se dois campos de ténis, três ginásios privados e quatro 

piscinas no concelho. 

 

 

1.2.3. Tipologias das Instalações Desportivas 

 

Tipologias das Instalações Desportivas (2012/2013) 

Instalações desportivas de base 

Recreativas 20 

Formativas 56 

Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares 1 

Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo 1 

Espaços naturais ou circuitos definidos para a atividade física e desporto 1 

Total 79 

 

 

Segundo o Decreto-lei nº 141/2009, de 16 de junho, as instalações desportivas podem ser 

categorizadas por (a) Instalações desportivas de base, que se poderão caracterizar de acordo com 

o seu caráter recreativo ou formativo; (b) Instalações desportivas especializadas ou 

monodisciplinares; e (c) Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo. Não 

obstante, para além das instalações consideradas no regime jurídico das instalações desportivas de 

uso público foi ainda identificada a tipologia de Espaços naturais ou circuitos definidos para a 

atividade física e desporto.  

Analisando os dados da tabela supra apresentada apreende-se que existe uma prevalência do 

número de instalações desportivas de base formativa (70,89%), seguindo-se as instalações 

desportivas de base recreativa (25,32%). Com menor expressão verificam-se as restantes tipologias 

apresentadas que contam com uma percentagem de 1,27% respetivamente. 

 

 

1.2.4. Indicadores do associativismo desportivo (época desportiva 2012/2013) 

 

Os dados em análise têm origem na informação prestada pelas federações/associações desportivas 

que tutelam as competições oficiais do desporto federado e nos documentos apresentados pelos 

clubes e associações solicitados para a organização dos processos de apoios financeiros ou 

logísticos. Assim, o quadro seguinte reflete o número de entidades que promovem desporto regular 

quanto ao tipo de organização.  
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Organizações desportivas do concelho de Penafiel com desporto regular 

(2012/2013) 

Organizações desportivas (atividade regular) 

Associações desportivas 50 

Outras entidades 5 

Associações desportivas com desporto federado 19 

Associação desportivas com desporto não federado 34 

Associações desportivas monodisciplinares 44 

Associações desportivas pluridisciplinares 8 

 

 

As associações desportivas são as pessoas coletivas de direito privado, estabelecidas sob a forma 

de associação sem fins lucrativos, que tenham por intuito o fomento e a prática direta de 

modalidades desportivas.  

Estas entidades, enquadradas nas competições oficiais das federações/associações da respetiva 

tutela, encontram-se registadas no desporto federado. Neste domínio está inserida a APDG, já que 

integra as competições oficiais de hóquei em patins. No que se refere ao desporto regular não 

federado, o quadro acima regista todas as associações desportivas e entidades fora do 

enquadramento federado. Estão neste campo incluídas outras entidades como a APADIMP e a 

ADRM. Por associações monodisciplinares e pluridisciplinares estão registadas as que, 

respectivamente, promovam regularmente uma ou mais modalidades desportivas. 

As entidades que promovem o desporto regular quanto ao tipo de organização desportiva nos 

caracteres monodisciplinar/pluridisciplinar e/ou desporto federado/não federado. Assim, não sendo 

consideradas clubes ou associações desportivas, integram as organizações desportivas, dado 

terem uma atuação regular no desporto quer ao nível da participação desportiva quer ao nível da 

organização e gestão. As entidades que integram este campo no concelho são a Penafiel Activa, 

EM, a APADIMP, as associações para o desenvolvimento de Galegos (APDG) e de Rio de Moinhos 

(ADRM) e a Federação de Futebol Amador de Penafiel (FEFAP). 
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1.2.5. Modalidades e número de entidades promotoras (2012-2013) 

 

 
 

 

De acordo com o gráfico apresentado, é possível verificar a existência de 18 modalidades 

desportivas federadas promovidas regularmente, uma vez que tanto o futebol como o futsal 

representam duas modalidades, ainda que no quadro acima apresentado, ambas contemplem duas 

tipologias, que diferem quanto ao desporto federado/não federado. 

O futebol e a pesca desportiva são as modalidades que têm um maior número de entidades 

promotoras.  

Num âmbito distinto, registam-se o desporto adaptado e a columbofilia, sendo que a última é 

promovida por 5 entidades.  

No que diz respeito ao desporto não federado regista-se, com relevância, o desporto popular com o 

maior número de entidades promotoras (26) que estão enquadradas na FEFAP e respetivas 

competições de futebol (20) e futsal (6).  
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1.2.6. Indicadores de praticantes desportivos (época desportiva 2012/2013) 

 

DESPORTO FEDERADO 

Modalidades 
Número de entidades 

promotoras 
Masculinos Femininos Total atletas Formação Seniores 

Futebol de 11 7 666 0 666 585 75 

Futsal 4 158 0 158 103 55 

Andebol 2 52 12 64 62 0 

Basquetebol 1 78 61 139 139 0 

Patinagem artística 1 22 43 65 65 0 

Hóquei patins 2 104 2 106 95 11 

Natação 1 29 13 42 35 7 

Voleibol 2 0 41 41 41 0 

Pesca desportiva 6 67 0 67 7 60 

Ténis mesa 1 12 0 24 12 12 

Orientação 1 19 8 27 13 14 

BTT 3 27 4 31 5 26 

Ciclismo 1 78 3 81 68 13 

Canoagem 1 17 4 21 7 14 

Atletismo 3 38 19 57 38 19 

Caça/tiro 2 2 20 22 0 22 

Totais 1369 230 1605 1277 328 

DESPORTO NÃO FEDERADO 

Modalidades/entidades promotoras Masculinos Femininos Total atletas Formação Seniores 

Desporto adaptado 1      

Columbofilia 5   0   

Futebol popular 20 720 0 720 294 426 

Futsal popular 6 50 48 98 50 48 

Totais 770 48 818 344 474 

Totais gerais 4278 556 2423 3254 1604 

Nota: estes dados são provenientes da informação prestada pelos clubes. Carecem ainda da confirmação das respetivas 

federações/associações desportivas. O desporto não federado abrange o enquadramento competitivo da FEFAP ao nível do 

futebol e futsal popular.  

 

No concelho de Penafiel, 2423 atletas praticam atividade regular, sendo que 66,2% enquadram-se 

no desporto federado e 33,8% no desporto não federado. Entre o total dos atletas, verifica-se que a 

maior parte se encontra a frequentar formação nas 16 modalidades apresentadas no quadro 

anterior. 

As modalidades que têm um maior número de entidades a promover o seu desporto são o futebol 

de 11 quando se trata de desporto federado e o futebol popular para o desporto não federado. 

Os dados revelam que dos atletas a praticar desporto, 88,5% são do género masculino e 11,5% do 

género feminino. No que se refere ao género masculino, constata-se que 64% dos atletas integram-
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se no desporto federado e 36% no desporto não federado. Quanto às atletas do género feminino, 

pode afirmar-se que a grande maioria concentra-se na prática do desporto federado (83%). 

 

1.2.6.1. Distribuição de atletas por géneros, por tipo federado e não federado (época desportiva 

2012/2013) 

 

A análise apresentada posteriormente reflete a relação entre as categorias “formação” e “seniores”. 

O âmbito da “formação” integra os diversos escalões de formação desportiva competitiva até aos 

juniores, inclusive. 
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Do total dos 2423 atletas, 1605 enquadram-se no desporto federado enquanto 818 fazem parte do 

desporto não federado. Assim sendo, em termos de formação desportiva verifica-se que a maior 

parte dos jovens praticantes integram o desporto federado, com 79% do total de atletas 

considerados. Constata-se ainda que existe uma predominância de atletas masculinos, tanto ao 

nível do desporto federado como ao nível do desporto não federado. 
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CAPÍTULO IX: PROBLEMAS E NECESSIDADES 
 

1. Identificação de problemas 

 
 
A elaboração de um diagnóstico social do território municipal torna-se relevante na medida em que 

permite identificar quais as problemáticas e as potencialidades existentes, permitindo, assim, traçar, 

de forma ajustada, planos de intervenção que combatam os problemas e que potenciem aquilo que 

de melhor existe. Posto isto, torna-se imperativo perceber a perspetiva dos principais intervenientes 

da comunidade penafidelense, por relação àquilo que identificam como sendo as principais 

problemáticas e necessidades do concelho, já que são estes que, muitas vezes, se encontram na 

linha de intervenção direta e que, por esse motivo, mais facilmente, percecionam a realidade social 

ao nível local. A informação fornecida pelos diversos intervenientes será, posteriormente, 

comparada com os dados estatísticos presentes no diagnóstico social do concelho de Penafiel. 

Os intervenientes da comunidade que participaram neste levantamento dos problemas e 

necessidades do concelho de Penafiel foram organizados em cinco grupos, de forma setorial, sendo 

que algumas entidades contaram com mais do que um representante.  

 

2. Metodologia 

 
A técnica utilizada para a execução das reuniões com os diversos grupos constituídos foi a “Nuvem 

de Problemas”, por se tratar de uma técnica de visualização simples, utilizada na realização de 

diagnósticos participados, que permite obter uma visão partilhada das situações expostas. 

Considerando em simultâneo a construção do Plano de Desenvolvimento Económico e Social do 

Tâmega e Sousa, é aplicada a mesma metodologia no processo de levantamento de problemas 

para os Diagnósticos Sociais da sub-região. 

Concretamente e, aplicando a técnica anteriormente mencionada, cada elemento do grupo escreveu 

os problemas que considerava flagrantes nas diversas áreas do concelho. De seguida, o 

dinamizador recolheu as folhas baralhando-as, para que todos percebessem que aqueles eram os 

problemas do todo, ou seja, para que o esforço seja direcionado de forma homogénea sem que se 

privilegiem determinadas problemáticas e/ou locais em detrimentos de outros. 

As folhas foram colocadas num painel um a um, clarificando com os presentes um significado que 

fosse consensual, para uma compreensão coletiva. Ao mesmo tempo foi-se agrupando os cartões 

com os problemas por temáticas (designada por nuvem). 

Após esta organização foram entregues aos presentes quatro autocolantes (1 amarelo e 3 

vermelhos) e pediu-se a todos que se dirigissem ao painel onde estavam os cartões afixados e 

colocassem os autocolantes nos problemas que entendessem ser de maior e menor prioridade de 

resolução. Após a colocação dos autocolantes por prioridade de atuação houve lugar para um 

pequeno debate para que todos revissem o exposto no painel. 
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Desta dinâmica surgiu a seguinte enumeração de problemas prioritários, organizados por áreas de 

intervenção: 

 

Educação, Formação e Empregabiliadade:  
 

1. Falta de articulação na planificação da Oferta Formativa do concelho com os vários 
intervenientes 

2. Desemprego 
 
Freguesias:  
 

1. Desemprego 
2. Aumento da Pobreza das Famílias 

 
Ação Social: 
 

1. Desemprego 
2. Falta de equipamentos na área da deficiência. 

 
Saúde, Medidas Sociais, Justiça e Segurança:  
 

1. Desemprego 
2. Fraca Rede de Transportes  

 
Associativismo:  
 

1. Desemprego 
2. Carência ao nível da Formação dos Dirigentes Associativos 

 

 

Ao analisar as áreas temáticas, verificamos que a problemática do desemprego é referida como 

sendo uma prioridade de intervenção, revelando-se transversal a todos os grupos. Não obstante, 

também foi priorizada a área da Formação Profissional com os seus demais intervenientes. 

Realça-se também a identificação de múltiplas necessidades relacionadas com a Família, com os 

Equipamentos Sociais para a Deficiência, as Acessibilidades de meios de Transporte e a Formação 

dos Dirigentes Associativos. 

Resumindo, a Nuvem de Problemas pode ser agrupada e organizada por um critério de semelhança 

e proximidade de atuação e de prioridade.  

Pese embora, as reuniões tenham originado a sintetização dos problemas e necessidades acima 

expostos, os mesmos surgiram da enumeração de várias outras problemáticas. 
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3. Identificação de Problemas por áreas prioritárias - Análise SWOT 

 
3.1. Educação, Formação e Empregabilidade 

 

PROBLEMA PRIORITÁRIO 

Falta de articulação na planificação da Oferta Formativa do concelho com os vários intervenientes 

 

Oportunidades Ameaças 

˗ Disseminação da importância da educação e 
formação ao longo da vida; 

˗ Aumento da escolaridade obrigatória; 

˗ Parcerias estabelecidas entre o IEFP,IP, escolas 
públicas, entidades privadas de formação 
profissional ; 

˗ Crise económica favorece a diminuição das 
oportunidades de acesso e sucesso escolares; 

˗ Desfasamento entre as necessidades do mercado 
de trabalho e a oferta formativa. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ Aumento do número de alunos a frequentar os 
cursos profissionais; 

˗ Território abrangido por escolas públicas e 
entidades privadas com formação profissional;  

˗ Agenda Regional para a Empregabilidade do 
Tâmega e Sousa;  

˗ GIP – Duas Igrejas, Fonte Arcada, Rio de 
Moinhos e Rio Mau; 

˗ CLDS+ “Penafiel Social” Eixo1 – Emprego, 
Formação e Qualificação; 

˗ CQEP; 

˗ Em 2014 verifica-se uma taxa de pré-
escolarização de 98% (aumentou 51% desde 
2002); 

˗ Taxa de frequência das AEC entre 94% e 95,1%. 

˗ Pouca oferta formativa profissionalizante;  

˗ Falta de planeamento da oferta formativa 
Limitações ao nível das parcerias entre a 
oferta formativa e o mercado de emprego 
local; 

˗ Limitações no âmbito da formação e/ou 
orientação para alunos que vivenciam uma 
situação de insucesso escolar;  

˗ Limitações ao nível das parcerias entre as 
instituições escolares; 

˗ Concentração da oferta formativa nos jovens; 

˗ 57,3% dos indivíduos possui o nível de 
escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do 
ensino básico - sendo que a maioria possui o 
1º ciclo do ensino básico  - 34,3%; 

˗ Limitações no acesso aos estágios por parte 
dos indivíduos que integram formação 
profissional; 

˗ Carência de cursos para alunos que são do 
ensino regular; 

˗ Informação pouco esclarecedora nas 
plataformas de divulgação dos cursos de 
formação profissional existentes; 

˗ Aumento dos jovens NEET – jovens entre os 
15 e os 29 anos que não têm emprego, não 
estão a estudar ou não participam em ações 
de formação (Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho, 2013); 

 

NECESSIDADES 

 Favorecer a transição entre a formação profissional e o mercado de trabalho, criando um 

equilíbrio entre a oferta e a procura de emprego no concelho de Penafiel: 

 

˗ Levantamento de todas as empresas existentes no concelho de Penafiel; 
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˗ Recolha de informação junto das empresas (situação atual ao nível do mercado; 

perspetivas de investimento a curto e a longo prazo; capital humano e perfil dos 

funcionários empregáveis…); 

˗ Formação contínua e ajustada às necessidades do mercado de trabalho; 

˗ Informar e sensibilizar as escolas profissionais sobre a oferta das reais 

necessidades dos empregadores; 

˗ Descentralização das ações e cursos de formação pelas várias freguesias do 

concelho; 

˗ Formação dirigida à população portadora de deficiência; 

˗ Envolver os prestadores de cuidados no percurso escolar dos alunos. 
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3.2.  Freguesias  

 

PROBLEMA PRIORITÁRIO: 

  Aumento da Pobreza das Famílias 

Oportunidades Ameaças 

˗ Identificação de fenómenos sociais ocultos 
associados a situações de risco ou perigo; 

˗ Rede Social como entidade promotora de 
articulação e parceria alargada que atua na 
erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão 
social na promoção de desenvolvimento social; 

˗ Criação de medidas e/ou projetos de combate a 
problemas estruturais; 

˗ Elevado número de associações que atuam em 
âmbitos de intervenção social, cultural, recreativo e 
desportivo. 

-Aumento do sentimento de insegurança;  

- Diminuição das perspetiva de futuro ao nível da 
estabilidade familiar, económica e profissional; 

- Aumento da população acima dos 65 anos; 

- Desemprego. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ Apoios da Segurança Social; 

˗ Unidade de Ação Social e Saúde do Município de 
Penafiel (Plano Municipal Solidário); 

˗ CPCJ; 

˗ CLAS; 

˗ CLDS+ (eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 
Eixo 2: Intervenção familiar e parental; Eixo 3: 
Capacitação da comunidade e das instituições); 

˗ PRI (2014-2016); 

˗ Janela Aberta; 

˗ Associações com projetos e/ou serviços que 
alargam o leque de intervenção à comunidade; 

˗ Cantina Social; 

˗ Habitação Social. 

˗ 16,9% de taxa de desemprego no concelho (maior 
incidência nas faixas etárias dos 25 anos e dos 55 e 
mais anos; 

˗ Impacto da situação de pobreza no 
desenvolvimento, saúde e bem-estar da população; 

˗ Limitações ao nível da intervenção preventiva 
(primária, secundária, terciária) associadas a 
comportamentos de risco; 

˗ Concentração das respostas públicas do tratamento 
e/ou reabilitação de problemas associados à saúde 
mental circunscritas apenas ao perímetro urbano 
(CHTS); 

˗ Fraca articulação entre instituições na divulgação 
dos seus projetos; 

˗ Diminuição nos financiamentos públicos às IPSS; 

˗ Concelho com pouca diversidade no âmbito de 
atuação das suas respostas sociais. 

 
NECESSIDADES 

 Ampliação da resposta integrada fornecida pelo CLDS+ (Intervenção familiar e parental), 

através da Associação para o Desenvolvimento de Lagares, com o objetivo de atuar nos 

crescentes desafios que se colocam às famílias, nomeadamente na prevenção de situações 

de risco; 

 Implementação de empresas sociais que desenvolvam atividade em áreas de potencial de 

intervenção ao nível do mercado de trabalho; 

 Ações de sensibilização nas escolas para a promoção de saúde e bem-estar, prevenindo 

comportamentos-problema que coloquem adolescentes e jovens em situação de risco; 

 Prevenção e interrupção de comportamentos que constituam uma ameaça ao 

desenvolvimento de crianças e jovens em risco; 
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 Maior agilidade e dinamização nos processos de integração em formação, estágios 

profissionais e mercado de trabalho por parte do IEFP,IP; 

 Medidas que incentivem, a natalidade; 

 Maior diversificação das respostas sociais existentes no concelho, tendo em conta a 

colaboração das estruturas existentes para o desenvolvimento social e comunitário do 

território; 

 Medidas de incentivo à mobilização e proatividade dos jovens para fomentar os processos 

que levam à iniciativa, autonomização e responsabilidade social dos mesmos; 

 Criação de condições para o desenvolvimento de percursos de reinserção sustentados na 

população em situação de vulnerabilidade e exclusão social. 

 

Restantes Problemas elencados pelo Grupo das Freguesias: 

 
˗ Aumento das carências ao nível dos cuidados básicos – alimentação e saúde; 

˗ Falta de mecanismos de apoio à pobreza; 

˗ Falta de recursos financeiros; 

˗ Falta de apoio aos idosos; 

˗ Baixas reformas; 

˗ Dificuldade económica na aquisição de medicação; 

˗ Envelhecimento da população; 

˗ Dificuldade na identificação das famílias – Pobreza envergonhada; 

˗ Falta de equipas técnicas que no meio façam o levantamento das necessidades; 

˗ Falta de meios para atuar no imediato perante os problemas locais; 

˗ Subsidiodependência; 

˗ Emigração. 
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3.3.  Ação Social 

 

PROBLEMA PRIORITÁRIO: 

Falta de equipamentos na área da deficiência e respostas sociais ao nível da saúde mental 

Oportunidades Ameaças 

˗ Criação de equipamentos e projetos na área da 
deficiência, de forma a promover a qualidade de 
vida e inclusão social da população portadora de 
deficiência; 

˗ Programas de financiamento para a área da 
deficiência; 

˗ Identificação por parte dos serviços centrais do ISS, 
IP, da área da deficiência como prioritária. 

˗ Desigualdade de oportunidades no seio da 
população portadora de deficiência e para a 
população com problemas de saúde mental; 

˗ Restrições Orçamentais. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ APADIMP: 

˗ Centro de Atividades Ocupacionais;  

˗ Lar residencial; 

˗ Disponibilização de transportes por parte da 
Instituição que atua na área da deficiência; 

˗ Existência de um grande  nº de IPSS no concelho; 

˗ CLDS+ “Penafiel Social”. 

˗ Capacidade dos equipamentos sociais na área da 
deficiência muito inferior ao nível da população a 
necessitar dos serviços nas valências de CAO e de 
lar residencial; 

˗ Equipamentos superlotados, com maior nº de 
utentes do que a sua capacidade; 

˗ Ausência de respostas sociais integradas para a 
população com problemas de saúde mental; 

˗ Fraca diversidade de respostas nesta área. 

 

NECESSIDADES 

 Implementar respostas sociais direcionadas para a intervenção na área da deficiência, 

descentralizadas e localizadas estrategicamente, de modo a que sejam acessíveis à 

população-alvo indicada; 

 Criar parcerias entre entidades sociais e empresas que criem condições favoráveis à 

integração profissional da população portadora de deficiência; 

 Criar respostas de formação para a inclusão; 

 Promover a autonomização de indivíduos portadores de deficiência; 

 Implementar serviços e/ou projetos que desenvolvam uma resposta no âmbito da 

reabilitação psicossocial para pessoas com problemas de saúde mental; 

 Ações de sensibilização direcionadas para a área da saúde mental. 

 

 
Restantes Problemas elencados pelo Grupo de Ação Social: 

 

˗ Incapacidade técnica para lidar com a problemática da Doença Mental no Idoso 

institucionalizado; 



Diagnóstico Social de Penafiel - 2014 
 
 
 

201 
 

˗ Pouca participação da área da deficiência nas atividades da comunidade – recretivas, 

desportivas e religiosas; 

˗ Ausência de formação aos dirigentes associativos; 

˗ Infra-estruturas desportivas e culturais para os jovens insuficientes; 

˗ Fraca articulação entre instituições na divulgação dos seus projetos; 

˗ Concelho com pouca diversidade nas respostas sociais; 

˗ Excesso de trabalho voluntário; 

˗ Elevado número de IPSS, todas com as mesmas valências; 

˗ Diminuição nos financiamentos públicos às instituições (IPSS); 

˗ Escassez de recursos humanos nas IPSS. 

    

 

3.4. Saúde, Medidas Sociais, Justiça e Segurança 

PROBLEMA PRIORITÁRIO:  

Fraca rede de transportes 

Oportunidades Ameaças 

˗ Rede de transportes que suportam o concelho de 
Penafiel; 

˗ CIM Tâmega e Sousa; 

˗ Criação do IC35. 

˗ Isolamento da população externa ao perímetro 
urbano; 

˗ Restrições Orçamentais; 

˗ Resistência às parcerias intermunicipais; 

˗ Dificuldade no acesso a vários serviços públicos; 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ Vias que estabelecem importantes ligações 
interurbanas (ligação direta com a A4; A11 e 
estradas nacionais número 15, 106 e 312; 

˗ Rede ferroviária constituída por três ligações; 

˗ Ações de promoção da acessibilidade e 
desenvolvimento dos Planos Local e Municipal de 
Promoção de Acessibilidade para Todos, criando 
uma política de acessibilidade inclusiva – Plano 
Estratégico de Mobilidade da Cidade de Penafiel; 

˗ Apoio ao nível de transportes escolares passe 4-18 
(para quem não tem direito a transportes escolares); 

˗ Apoio ao nível dos transportes escolares; 

˗ O cartão de transporte para idosos com custos 
reduzidos e acesso gratuito a equipamentos de 
lazer municipal; 

˗ Existência da Linha Urbana. 

˗ Dificuldade de acesso a serviços públicos por parte 
das freguesias mais descentralizadas; 

˗ Concentração de paragens de autocarros e táxis no 
perímetro urbano; 

˗ Rede de transportes públicos insuficiente; 

˗ Custo elevado dos bilhetes de transporte público 
nas freguesias mais distantes; 

˗ Fraca disponibilidade de horários de transporte 
público nas freguesias. 

 

NECESSIDADES 

 Alargar o horário e a frequência dos transportes públicos, sobretudo em relação às 

freguesias mais distantes do perímetro urbano; 
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 Coordenação de uma política de transportes públicos ao nível da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa; 

 Maior divulgação dos horários através da afixação dos mesmos nas respetivas paragens; 

 Maior articulação entre os diferentes tipos de transporte, sobretudo entre autocarros e 

comboios.  

 

 

Restantes Problemas elencados pelo Grupo da Saúde, Medidas Sociais, Justiça e Segurança: 

 

˗ Habitação social insuficiente; 

˗ Rendas habitacionais elevadas face às reais condições de habitabilidade (degradadas); 

˗ Inexistência de contratos de arrendamento habitacionais; 

˗ Parque habitacional degradado e envelhecido; 

˗ Ausência de competências sociais, parentais e motivacionais para a mudança; 

˗ Maus tratos nas crianças e nos idosos; 

˗ Alcoolismo; 

˗ Tabagismo; 

˗ Depressão/Ansiedade não diagnosticada e sem tratamento; 

˗ Território com maior incidência da diabetes, tumor da traqueia/brônquios/pulmões e doença 

cerebro-vascular; 

˗ Número insuficiente de profissionais de saúde; 

˗ Demora excessiva no encaminhamento para as consultas da especialidade nos serviços de 

saúde; 

˗ Abandono de Idosos nos serviços de urgência e de internamento; 

˗ Meios insuficientes na comunidade que garantam a segurança. 
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3.5.  Associativismo 

 

PROBLEMA PRIORITÁRIO:  

Carência ao nível da Formação dos dirigentes associativos 

Oportunidades Ameaças 

˗ Coesão Social; 

˗ Meio privilegiado para encontrar soluções de 
capacitação de uma comunidade. 

˗ Práticas desajustadas às reais necessidades da 
comunidade; 

˗ Falta de conhecimento da atividade associativa. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ Existência de uma forte massa associativa no 
concelho; 

˗ Fator de suporte/proteção contribuindo para o 
desenvolvimento comunitário; 

˗ Promoção de atividades culturais, desportivas, 
recreativas e/ou sociais; 

˗ Espírito de partilha e entreajuda entre a 
comunidade; 

˗ Proximidade institucional à população local; 

˗ CLDS+ “Penafiel Social” – Eixo 3 Capacitação da 
Comunidade e das Instituições; 

˗ Existência de Agenda Cultural. 

˗ Limitações ao nível da iniciativa para a 
implementação de projetos inovadores e 
estruturantes; 

˗ Redução dos financiamentos públicos para o setor 
associativo; 

˗ Fraca divulgação de iniciativas da massa 
associativa. 

 

NECESSIDADES 

 Formação direcionada para os dirigentes associativos quer no âmbito da organização e 

gestão institucional, quer no domínio das políticas sociais; 

 Levantamento das atividades anuais desenvolvidas pelas Associações Culturais, 

Recreativas e Desportivas; 

 Criação de um Roteiro do Associativismo Cultural e Recreativo do concelho. 

 

Restantes Problemas elencados pelo Grupo do Associativismo: 

- Concelho culturalmente pobre; 

- Prioridades da Câmara Municipal por vezes não vão de encontro às prioridades do Associativismo; 

- Falta de apoio económico para aquisição de equipamento de proteção (bombeiros); 

- Desvalorização das modalidades desportivas menos populares; 

- Falta de infra-estruturas e de meios de apoio (viaturas) na área do associativismo; 

- Desconhecimento e desarticulação das atividades associativas existentes no concelho; 

- Falta de um campo sintético num ponto estratégico do concelho (descentralizado) para apoio à 

sociedade associativa; 

- Ausência de protocolos com associações que visem o desenvolvimento do futebol. 
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3.6.  Problema Transversal a todos os grupos 

PROBLEMA PRIORITÁRIO:  

 Desemprego 

Oportunidades Ameaças 

˗ Políticas de incentivo ao emprego; 

˗ Responsabilidade Social; 

˗ Território com um número relevante de 
população jovem. 

˗ Conjuntura económica desfavorável; 

˗ Pirâmide etária envelhecida – não está 
garantida a natural regeneração das gerações, 
o que coloca em causa a sustentabilidade; 

˗ 39% dos empregados estão a cargo da família; 

˗ Aumento do número de jovens NEET. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

˗ Maior número de empresas por área 
profissional no concelho: Comércio por grosso 
e retalho; Construção, Atividades 
administrativas e serviços; Industrias 
transformadoras; Alojamento, restauração e 
similares; 

˗ Setores de atividade profissional que mais 
empregam: Construção; Administração pública; 
Comércio; Têxtil e vestuário; 

˗ Programa Operacional Potencial Humano 
(POPH); 

˗ Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) – 
Fonte Arcada, Rio de Moinhos, Duas Igrejas e 
Rio Mau; 

˗ Estágios profissionais;  

˗ Formação profissional; 

˗ Parceria entre o IEFP e a Câmara Municipal de 
Penafiel; 

˗ Financiamento comunitário para o setor 
primário (apoios à agricultura); 

˗ Medida “reforço dos apoios e incentivo à 
agricultura” do Plano Municipal Solidário; 

˗ CLDS+ (eixo 1: Emprego, formação e 
qualificação); 

˗ Agenda Regional para a Empregabilidade do 
Tâmega e Sousa. 

˗ 16,9% de taxa de desemprego no concelho; 

˗ Entre 2004 e 2012, o município registou um 
aumento de 2731 inscritos no centro de 
emprego; 

˗ Maior percentagem de desempregados têm o 
1º ciclo do ensino básico; 

˗ Poucos incentivos às Pequenas e Médias 
Empresas; 

˗ Fraca divulgação dos recursos existentes face 
à empregabilidade; 

˗ Informalidade do mercado de trabalho; 

˗ Desocupação dos desempregados; 

˗ Ausência de competências sociais, parentais e 
motivacionais para a mudança em situação de 
vulnerabilidade social; 

˗ Dependências associadas ao comportamento 
aditivo; 

˗ Impacto da conjuntura atual na saúde mental e 
bem-estar; 

˗ Mão-de-obra não qualificada; 

˗ Limitações ao nível das parcerias entre a oferta 
formativa e o mercado de emprego local; 

˗ Falta de equipamentos de proximidade com 
horários alargados na área da infância; 

˗ Falta de transportes públicos com horários 
alargados; 

˗ Altas taxas de incidência de tuberculose, 
principalmente nas freguesias centro-leste do 
concelho. 

 

NECESSIDADES 

 Articulações entre as associações locais e as juntas de freguesia com o CLDS+ no eixo 

Emprego, formação e qualificação, no sentido de sinalizar indivíduos com necessidade de 

beneficiar deste tipo de serviços; 
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 Outdoors e panfletos informativos sobre os serviços que o concelho disponibiliza na área do 

emprego e respetivos locais e horários de funcionamento, distribuídos estrategicamente 

pelo território; 

 Sensibilização das empresas para a responsabilidade social, como meio de 

desenvolvimento sustentado; 

 Responder à ausência de competências sociais, parentais e motivacionais para a mudança 

de situação de vulnerabilidade social através do eixo Intervenção familiar e parental do 

CLDS+; 

 Formação contínua ajustada às necessidades do mercado; 

 Capacitação e formação dos sujeitos em situação de desemprego de longa duração. 

 

Restantes Problemas elencados pelo Grupo Educação, Formação e Empregabilidade não 

priorizados: 

˗ Desocupação dos desempregados; 

˗ Falta de Formação Profissional;  

˗ Ausência de formação para alunos com insucesso escolar; 

˗ Mão-de-obra não qualificada; 

˗ Baixas qualificações escolares e profissionais; 

˗ Poucos incentivos às P.M.E.; 

˗ Alunos sem perspetivas de futuro; 

˗ Absentismo e abandono escolar; 

˗ Informalidade do mercado de trabalho; 

˗ Desarticulação entre entidades de formação e escolas públicas; 

˗ Desarticulação entre a oferta formativa e o mercado de emprego local; 

˗ Concentração de oferta formativa nos jovens; 

˗ Empresas pouco envolvidas nas soluções para a formação; 

˗ Dificuldade nos locais para estágio dos cursos profissionais; 

˗ Desarticulação entre diagnóstico local e regional, ao nível da NUT; 

˗ Falta de alternativas de oferta educativa no básico; 

˗ Ausência de cursos para alunos que não são do ensino regular; 

˗ Falta de alfabetização e instrução; 

˗ Fraca divulgação dos recursos existentes para a área do emprego. 

 

Parceiros que identificaram o problema: Educação, Formação e Empregabilidade; Freguesias; 

Ação Social; Saúde, Medidas Sociais, Justiça e Segurança; Associativismo 

 
Apesar dos problemas terem sido agrupados em áreas temáticas/problemáticas, deve ser 

considerado que as mesmas são fatores que estão intimamente ligados ao processo de exclusão 

social. Os sistemas social, simbólico, institucional, territorial, cultural e económico (nos quais se 

inserem as problemáticas identificadas) são interdependentes entre si, ou seja, um sistema não 
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pode funcionar em isolamento o que faz com que, consequentemente as ruturas que acontecem 

com um dos sistemas originem, na maioria das situações, ruturas sucessivas com os restantes 

sistemas. 

Assim sendo, ao estabelecer-se estratégias de atuação é necessário ter-se em atenção a 

multiplicidade de fatores e causas, relacionando todos os problemas entre si. Isto porque é atuando 

nas causas dos problemas que se torna possível uma intervenção bem sucedida tendo sempre em 

linha de conta que os diversos sistemas que compõem a vida dos indivíduos são relacionais e que, 

por esse motivo, devem ter uma resposta estruturada e abrangente. A pesquisa e o levantamento 

destas causas e fatores será o próximo passo, tendo ficado já delineados os grupos de trabalho que 

serão essenciais para a definição de estratégias de atuação nas áreas identificadas. 
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4. Constituição dos Grupos de Trabalho para o Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020: 

 
 
Emprego e Formação Profissional:  

˗ IEFP; 

˗ Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste; 

˗ Associação Empresarial de Penafiel; 

˗ Urbe Consultores; 

˗ Penafiel Activa, E.M. 

 

 

Condições de Vida das Famílias  

Acessibilidades/Meios de Transporte 

˗ Juntas de Freguesia de: Abragão, Galegos, Figueira e Lagares, Termas de S. Vicente, 

Oldrões, Guilhufe e Urrô, Castelões. 

˗ Paróquias de Croca, Santa Marta e Castelões; 

˗ Habitação Social do Município de Penafiel; 

˗ ACES Tâmega II Vale de Sousa Sul; 

˗ Centro de respostas integradas – Porto Oriental. 

 

 

Instituições/Equipamentos/Associativismo 

˗ IPSS´s de: Vila Cova, Rio de Moinhos, Galegos, Fonte Arcada, Irivo, Canelas, Novelas, 

Boelhe, Figueira, APADIMP; 

˗ Associação Recreativa Novelense; 

˗ Associação ComoDeantes, grupo de Teatro; 

˗ Casaxiné; 

˗ Liga dos Combatentes – Núcleo de Penafiel. 

 

 


