
   
 

   
 

  

Este documento apresenta indicadores estatísticos referentes às 

dimensões do território e população, mercado de trabalho, rendimentos 

e poder de compra, educação, saúde, habitação, proteção social e 

participação eleitoral. Implicou a sistematização e análise de dados 

estatísticos mais recentes a nível nacional e regional, provenientes de 

diversas fontes de organismos oficiais permitindo, deste modo, uma 

leitura acerca das características socioeconómicas do distrito de Braga. 

BI Distrital 
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Território e População Residente 

Localizado na região Norte de Portugal, mais precisamente na província do Minho, o 

distrito de Braga possui uma área territorial de 2 706,1 km², correspondente a 2,9% da 

área total do país. Constituído por catorze concelhos, integra todos os concelhos 

pertencentes à NUTS III Cávado (Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de 

Bouro e Vila Verde), os concelhos da NUTS III Ave à exceção de Mondim de Basto 

(Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila 

Nova de Famalicão e Vizela) e, ainda, o concelho de Celorico de Basto pertencente à 

NUTS III do Tâmega e Sousa. 

É um distrito marcado por alguma heterogeneidade, consequente da diversidade 

pautada por uma certa dicotomia entre concelhos de matriz mais urbana (Braga, 

Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Vizela) e concelhos de cariz mais 

rural (Terras de Bouro, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto), 

com principal ênfase nos domínios da demografia, do grau de urbanização e das 

problemáticas sociais. 

Acompanhando a tendência nacional, o distrito tem vindo a sofrer um decréscimo da 

população residente. Entre 2011 e 2018, apresentou uma redução de 20 661 

residentes, ou seja -2,4%, diminuição semelhante à verificada a nível nacional (-2,5%) 

– Tabela 1.  

Em 2018, registava 828 650 habitantes, maioritariamente do sexo feminino (52,4%). A 

população com idades entre os 0 e os 24 anos representava 25,1%. Em Portugal esta 

proporção era de 24,3%. A tendência inversa verificava-se ao nível da população 

idosa (65+), pois a sua representatividade proporcional no distrito (25,8%) era inferior 

à registada a nível nacional (32,4%). 

No entanto, a população jovem tem vindo a diminuir no distrito ao longo dos anos, 

contrariamente ao crescimento da população idosa. Tal se prende com o acentuar do 

envelhecimento demográfico, fenómeno generalizado não só no país, mas também na 

União Europeia. Em 2018, Portugal apresentava o 4.º maior Índice de Envelhecimento 

da população no mundo1. 

 

 

 

                                                           
1
 Fonte: ONU (2018). World Population Prospects- The 2015 Revision Key Findings and Advance Tables. 
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Tabela 1- População residente por sexo e grupos etários 
 

 

 

 

 

 

O distrito possui uma pirâmide etária envelhecida, típica dos países desenvolvidos. 

Apresenta uma base estreita, demonstrando uma redução das taxas de natalidade e 

de fecundidade2 devido a fatores como a participação das mulheres no mercado de 

trabalho e a urbanização. Contém um topo mais alargado, em comparação às demais 

pirâmides, indiciando um aumento da esperança de vida, uma redução da taxa de 

mortalidade e a existência de políticas públicas voltadas para os setores sociais e da 

saúde, inclusive de assistência às pessoas idosas - Gráfico 1. 

 

 

 

                                                           
2
 Taxa de fecundidade geral: Número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse 
período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) mulheres em idade fértil). Fonte: 
https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes?id=1708&lang=PT acedido em 16/12/2020. 

https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes?id=1708&lang=PT
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Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente 

Nota: Cálculos próprios para valor distrital 

 

 

 

A taxa bruta de natalidade no distrito manteve-se relativamente estável entre 2011 e 

2018, com Esposende, Braga e Vizela a registarem os valores mais elevados, acima 

da média nacional. Por outro lado, e como seria de esperar, nos concelhos de cariz 

mais rural como Terras de Bouro, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Celorico de 

Basto, o envelhecimento da população é mais significativo. Terras de Bouro 

apresentava o índice de envelhecimento mais elevado (256,1), muito acima do índice 

nacional (159,4) – Tabela 2. 

O panorama do envelhecimento demográfico atinge o distrito, mas a um ritmo menos 

acelerado do que a nível nacional, tendo maior expressividade nos concelhos de cariz 

mais rural. 
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Tabela 2 – Indicadores demográficos 
 

 

 

 

A atratividade socioeconómica do distrito para a população estrangeira3 parece 

evidente, tendo em conta o aumento de residentes (+27,8%) entre 2011 e 2018. Neste 

ano, representavam 2,9% da população, totalizando 14 090 pessoas. Importa salientar 

a proveniência de brasileiros ao território à procura de emprego e/ou de melhores 

condições de segurança e de qualidade de vida. Em 2019, residiam 7017 brasileiros 

no Cávado e 2245 no Ave4, totalizando 9262 imigrantes.  

Ao contrário do que se verifica a nível nacional, o saldo migratório5 no distrito 

permaneceu negativo apesar do aumento do número de estrangeiros residentes, o 

que significa que as saídas por migração (interna e externa) eram superiores às 

entradas – Tabela 2. Muitos residentes continuam a procurar emprego, melhores 

salários e condições de vida no estrangeiro, sendo o fenómeno da emigração 

significativo no distrito. 

                                                           
3
 População estrangeira: Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa que sejam consideradas residentes 

em Portugal no momento da observação. Fonte: https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2464 acedido em 14/12/2020. 
4
 Fonte: https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+total+e+por+algumas+nacionalidades-101  

acedido em 25/09/2020. 
5
 Saldo migratório: Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um 

determinado país ou região, num dado período de tempo. Fonte: https://smi.ine.pt/Pesquisa acedido em 14/12/2020. 

https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2464
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+total+e+por+algumas+nacionalidades-101
https://smi.ine.pt/Pesquisa
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Mercado de Trabalho 

Entre 2011 e 2018, o distrito viu o número de empresas aumentar 13,3% e, 

consequentemente, o pessoal ao serviço (+13,8%) o que evidencia, novamente, o 

dinamismo económico do território.  

Em 2018, 7,1% das empresas em Portugal estavam sediadas no distrito de Braga 

totalizando 90 808. Destas, a esmagadora maioria (94,2%) eram microempresas (<10 

trabalhadores), à semelhança do que se verifica no território nacional. As pequenas 

empresas (<50 trabalhadores) representavam 4,9%, as médias (<250 trabalhadores) 

0,8% e as grandes (>250 trabalhadores) 0,1%, ou seja 833 –Tabela 3. 

A maioria das empresas, nomeadamente de grande dimensão e multinacionais, 

encontrava-se sediada juntos dos centros urbanos – Braga, Guimarães, VN de 

Famalicão e Barcelos.  

 

 

Tabela 3 – Empresas e pessoal ao serviço 
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Entre 2011 e 2018, o número de desempregados diminuiu substancialmente, tanto em 

Portugal como no distrito, o que se prendeu com uma conjuntura favorável de 

crescimento da economia e das ofertas de emprego – Tabela 4. No entanto, o 

surgimento da pandemia de Covid-19, no 1º Trimestre de 2020, veio alterar este 

cenário.  

 

Tabela 4 – Desempregados (2011-2018) 
 

 

 

O Gráfico 2 elucida quanto ao crescimento do desemprego no distrito provocado pela 

pandemia de Covid-19. Esta originou o confinamento de muitos/as portugueses/as e o 

encerramento temporário de muitas empresas que tiveram, inclusive, que recorrer ao 

Lay-off Simplificado, uma das medidas excecionais e temporárias de resposta à 

epidemia Covid-196 por parte do Estado, de modo a apoiar as empresas a suportar as 

despesas correntes, assegurar postos de trabalho e evitar despedimentos.   

Em abril de 2020, o número de desempregados no distrito aumentou 20,6% (+6584) 

face ao mês homólogo. Encontravam-se registados nos Centros de Emprego 31 925 

desempregados, na sua maioria mulheres (58,9%). Tal se deveu ao enceramento de 

empresas ou à necessidade ou opção pela redução de encargos através do 

despedimento. A pandemia causou uma crise sanitária a qual se seguiu uma crise 

económica e social, com incidência na perda de rendimentos provenientes do 

trabalho7, antevendo-se um agravamento do desemprego, das desigualdades e da 

pobreza e exclusão social no distrito e no país. 

 

 

                                                           
6
 Para mais informações, consultar: https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-

empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-a-epidemia-covid-19  acedido em 12/11/2020.  
7 Afetando, particularmente o sector do Turismo, a hotelaria e a Restauração. 

https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-a-epidemia-covid-19
https://www.dgert.gov.pt/covid-19-perguntas-e-respostas-para-trabalhadores-e-empregadores-faq/medidas-excecionais-e-temporarias-de-resposta-a-epidemia-covid-19
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O aumento do desemprego afetou todas as faixas etárias. Mas, é nos grupos etários 

“25-34 anos” e “35-54 anos” que se registou um maior crescimento do desemprego, 

+24,3% e +22% respetivamente - Gráfico 3. 
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Rendimentos e Poder de Compra 

A permanência ao longo dos anos (2011/2016/2017) de ganhos médios mensais mais 

baixos, em comparação à média nacional, refletem-se nos níveis de poder de compra 

dos residentes no distrito. Por outro lado, a diferença da proporção de poder de 

compra per capita (IPC) entre Celorico de Basto (56) e Braga (107), em 2017, 

evidenciava também assimetrias, desta vez concelhias, em termos de condições de 

vida e de riqueza produzida, atendendo ao valor nacional de referência para este 

indicador (100) – Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Rendimentos e poder de compra 

 

 

 

 

 

O indicador Ganho mensal8, proveniente do emprego, permite evidenciar as 

desigualdades sociais existentes. Em 2017, o concelho de Braga apresentava um 

Ganho médio mensal de 1038,70€, enquanto Celorico de Basto fixava-se nos 732,30€, 

                                                           
8
 Ganho (mensal): Montante ilíquido (antes da dedução de quaisquer descontos) em dinheiro e/ou géneros pago 

mensalmente com carácter regular pelas horas de trabalho efetuadas, assim como o pagamento das horas 
remuneradas mas não efetuadas. Inclui para além da remuneração de base todos os prémios e subsídios regulares 
(diuturnidades, subsídios de função, de alimentação, de alojamento, de transporte, de antiguidade, de produtividade, de 
assiduidade, de turno, de isenção de horário, por trabalhos penosos, perigosos e sujos, etc.), bem como o pagamento 
por horas suplementares ou extraordinárias. Fonte: GEP do MTSSS. 
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uma diferença superior a 300€ mensais. Tal se deve a uma economia mais voltada 

para os serviços em Braga e a uma economia tradicionalmente mais voltada para a 

agricultura (e outras áreas) em Celorico onde predominam, por norma, salários muito 

baixos provenientes de empregos menos qualificados (e trabalho informal). 

Entre 2011 e 2017, a desigualdade de rendimentos entre mulheres e homens diminuiu, 

mas permaneceu muito expressiva, discriminando negativamente as mulheres. Por 

exemplo, no que concerne a Remuneração média mensal de base9 no concelho de 

Braga, os homens recebiam mais 17,4% do que as mulheres em 2011 e mais 14,9% 

em 2017. Ou seja, a diferença salarial de base ascendia, em média, aos 152,70€ 

mensais em 2011 e aos 139,50€ em 2017.  

Tais números poderiam induzir à ideia de que as mulheres possuem empregos menos 

qualificados porque têm menor escolaridade e, por consequência, salários mais 

baixos. Mas, isso não é verdade. Os números referentes à escolarização da população 

portuguesa com mais de 15 anos10 indicam que há mais mulheres do que homens nos 

escalões de escolaridade mais elevados: ensino superior, secundário e pós-

secundário (há mais de duas décadas).  

A desigualdade salarial entre homens e mulheres permanece uma realidade no distrito 

e em Portugal existindo, ainda, um longo caminho a percorrer no sentido de combater 

e eliminar todas a formas de discriminação de género. Com efeito, apesar dos 

avanços alcançados, é (re)conhecido que as mulheres continuam a ser discriminadas 

no acesso ao emprego, em termos salariais e de carreira.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Remuneração de base (mensal): Montante ilíquido (antes da dedução de quaisquer descontos) em dinheiro e/ou 

géneros pago com carácter regular e garantido aos trabalhadores no período de referência e correspondente ao 
período normal de trabalho. Fonte: GEP do MTSSS. 
10

 População residente com 15 e mais anos de idade por nível de escolaridade completo mais elevado: total e por sexo. 
Fonte Pordata: 
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+com+15+e+mais+anos+de+idade+por+n%C3%
ADvel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+total+e+por+sexo-333 acedido em 13/10/2020. 
 

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+com+15+e+mais+anos+de+idade+por+n%C3%ADvel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+total+e+por+sexo-333
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+com+15+e+mais+anos+de+idade+por+n%C3%ADvel+de+escolaridade+completo+mais+elevado+total+e+por+sexo-333
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Educação 

A capital de distrito apresentava a menor taxa de analfabetismo (3,35%) contrapondo-

se a Celorico de Basto (10,22%), segundo os Censos 2011. O analfabetismo atingia 

sobretudo as mulheres (mais idosas) em Portugal (6,77%), inclusive no distrito com 

Cabeceiras de Basto a registar o valor mais elevado (13,17%) - Tabela 6.  

A desigualdade no acesso à educação era uma realidade em Portugal no período do 

Estado Novo. Apenas os filhos pertencentes a famílias privilegiadas, do ponto de vista 

social e económico, poderiam aspirar a licenciarem-se, por exemplo. A desigualdade 

não se verificava apenas em termos sociais e económicos, mas também ao nível de 

género. A escolaridade obrigatória estava estipulada apenas até quatro anos e o 

ensino promovia a segregação dos sexos, separando fisicamente meninos e meninas. 

A segregação estendia-se, ainda, aos conteúdos pois os curricula diferiam consoante 

se dirigissem a rapazes ou raparigas. As mulheres recebiam uma educação limitada e 

direcionada para atividades que não estimulavam ou promoviam o espírito crítico. 

 

 

Tabela 6 – Analfabetismo por sexo 
 

 

 

 

 

Em 2011, a população residente no distrito apresentava baixa escolaridade o que 

poderá explicar, em parte, os baixos rendimentos (ganho médio e rendimento de 

base), anteriormente analisados. Num total de 711 522 pessoas, 73,6% não tinham a 

atual escolaridade obrigatória de 12 anos. Além disso, 9,7% não tinham qualquer grau 

de escolaridade e apenas 10,8% possuíam um curso superior. A maioria (64,9%) era 

detentora do ensino básico: 1º ciclo (28,8%), 2º ciclo (16,6%) ou 3º ciclo (19,5%). 

Apenas 13,8% detinham o ensino secundário - Tabela 7. 
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Tabela 7 – Escolaridade da população residente 
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O distrito apresentava uma taxa de diplomados do Ensino Superior (10,8%) abaixo da 

média nacional (11,8%) – Gráfico 4 -, sendo particularmente baixo o número de 

licenciados no Ave11, onde é significativo o recurso ao Ensino Profissional por força 

das necessidades de mão-de-obra das empresas locais (indústria) e consequentes 

ofertas de emprego. Essa ideia vem corroborar o aumento significativo do número de 

Escolas Profissionais no distrito, entre 2006 e 2017, explanado na Tabela 9.  

O número de alunos no Ensino Superior tem vindo a aumentar no distrito. Em 11 anos 

(2006-2017), a percentagem de alunos nesse nível de ensino aumentou 3,7% 

(passando de 12,4% para 16,1%). No entanto, esse crescimento é mais lento quando 

comparado ao do território nacional – Tabela 8. 

 

 

 

Tabela 8 – Alunos por nível de ensino 
 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 O número de diplomados do ensino superior por mil habitantes, em 2016/2017, era de 103,6 no Cávado e de apenas 
7,0 no Ave. Fonte: DRE. 
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A Tabela 9 indica o número de estabelecimentos não superior e superior no distrito. 

Entre 2006 e 2017, os estabelecimentos de ensino não superior – Jardim de Infância, 

Escola Básica, Escola Secundária, Escola Básica e Secundária, Escola Artística, 

Escola Profissional - quase triplicaram, perfazendo um total de 688 em 2017. Este 

investimento em infraestruturas prende-se com a aposta do Estado (e seus Governos) 

no reforço da Educação, reconhecendo-a como fator insubstituível de desenvolvimento 

económico e tecnológico, de coesão social e de desenvolvimento pessoal e cidadania 

no quadro da União Europeia e, em particular, das diretrizes e metas acordadas em 

matéria de educação. 

 

 
 
 
 
 

Tabela 9 – Estabelecimentos de Ensino 
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Saúde 

No que concerne as infraestruturas de saúde, verificou-se um aumento de apenas 100 

camas nos hospitais públicos do distrito, entre 2013 e 2018. Um aumento 

manifestamente insuficiente face às necessidades da população atendendo, inclusive, 

ao seu envelhecimento - Tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Hospitais e camas disponíveis (Público/ PPP e Privado) 

 

 

 

 

 

 

Por comparação aos dados nacionais, o distrito de Braga apresentava maior 

proporção (em relação ao total distrital) de pessoal médico (P: 20,2%; BRG: 21%), de 

enfermagem (P: 34,5%; BRG: 35,7%) e auxiliar (P: 23,3%; BRG: 23,5%). O contrário 

verificava-se em relação aos técnicos de diagnóstico e terapêutica e outros 

profissionais – Gráfico 5. 
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Em 2018, trabalhavam nos hospitais de Braga (Público/PPP): 1176 médicos, 2004 

enfermeiros, 1320 auxiliares e 359 técnicos de diagnóstico, perfazendo um total de 

4859 profissionais - Tabela 11.  

 

 

Tabela 11 – Pessoal ao serviço nos hospitais – Nº (Públicos e PPP) 
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As consultas dadas nos hospitais aumentaram 13% no distrito, entre 2013 e 2018. 

Pelo contrário, em Portugal diminuíram 4,5%. Os números apontavam para uma maior 

proporção de consultas no distrito em determinadas especialidades, principalmente em 

Cirurgia geral (PT:6,9%; BRG:8,4%) e ortopedia (PT:6,7%; BRG:9,5%), em relação 

aos dados nacionais, em 2018. No entanto, o inverso verificou-se relativamente às 

consultas de Psiquiatria (PT:5,1%; BRG:4,6%) - Tabela 12. 

 

 

Tabela 12 – Consultas dadas nos Hospitais (públicos e PPP) por Especialidade 
 

 

 

 

 

 

 

Os dados da Tabela 13 indicam que houve um ligeiro aumento do número de 

enfermeiros (+512), de médicos residentes (+903) e de médicos dentistas (+208) a 

desempenhar funções nas diversas infraestruturas/ respostas de saúde no distrito, 

entre 2013 e 2018. 
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Tabela 13 – Enfermeiros e médicos 
 

 

 

 

 

A taxa de mortalidade por tumores malignos era particularmente elevada no concelho 

de Vieira do Minho em 2017 e 2018 (3,8%0) em relação à taxa registada em Portugal 

(2,7%0), o que deve suscitar preocupação no sentido de se perceber quais as causas 

deste fenómeno e necessidades de intervenção - Tabela 14. 

Por sua vez, Terras de Bouro (5 %0 em 2018) destacava-se no que concerne a taxa de 

mortalidade por doenças do aparelho circulatório, ao ultrapassar a taxa nacional, facto 

que poderá estar relacionado com o significativo envelhecimento da população 

residente neste concelho, como foi possível verificar anteriormente (ver Tabela 2).  

 
 
 

Tabela 14 – Mortalidade por tumores e doenças do aparelho circulatório 
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Celorico de Basto e Póvoa de Lanhoso registavam, respetivamente, as mais elevadas 

taxas quinquenais de mortalidade neonatal12 e de mortalidade infantil13, bastante 

acima das médias nacionais. Em contrapartida, Cabeceiras de Basto Fafe, Terras de 

Bouro, Vieira do Minho e Vizela registavam os valores mais baixos – Tabela 15.  

 

 

 

 

Tabela 15 – Mortalidade neonatal e infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (‰): 

Conceitos: PERÍODO DE REFERÊNCIA:  Período de tempo a que a informação se refere e que pode ser um dia específico ou um 
intervalo de tempo (mês, ano fiscal, ano civil, entre outros). NADO-VIVO:  O produto do nascimento vivo (Vide Nascimento Vivo). 
Fórmula: TMN = [Somatório Ob < 28(t-5, t) / Somatório NV(t-5, t)]*1000; 
Onde: Somatório Ob < 28(t-5, t)= Somatório dos óbitos de crianças com menos de 28 dias de idade, no período relativo aos últimos 
cinco anos ( t-5 e t); 
Somatório NV(t-5,t) = Somatório dos nados-vivos no período relativo aos últimos cinco anos (t-5 e t); 
t = N.º de anos. Fonte: https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0002693&lingua=PT acedido em 16/12/2020. 
13

 Taxa de mortalidade infantil: Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade observado durante um determinado período 
de tempo, normalmente um ano civil, referido ao número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de 
óbitos de crianças com menos de 1 ano por 1000 (10^3) nados vivos). Fonte: https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3180 acedido em 
16/12/2020. 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0002693&lingua=PT
https://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/3180
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Habitação 

Os alojamentos familiares clássicos14 no distrito aumentaram 2,3% entre 2011 e 2018, 

totalizando 397 093 nesse último ano (ou seja 6,7% do total nacional). 

Os contratos de compra e venda de prédios registaram um crescimento de 28,3% no 

mesmo período de tempo, situando-se nos 15 136 em 2018, o que evidencia o 

dinamismo e a aposta de agentes privados no setor do imobiliário e da construção 

civil. 

Os valores de crédito hipotecário concedido a pessoas singulares por habitante 

também registaram um aumento no mesmo período de tempo, variando em 2018 entre 

um mínimo de 235€ em Celorico de Basto e um máximo de 800€ em Braga, valor 

superior à média nacional – 653€. Entre 2011 e 2018, os valores de crédito 

aumentaram 47,3% no concelho de Braga, o que significa um aumento considerável 

do número de famílias endividadas, junto da Banca, para adquisição de habitação 

própria. 

O valor médio dos prédios transacionados registava o seu valor mais elevado em 

Braga (94 475€) e o mais baixo em Vieira do Minho (26 846€), em 2018, revelando 

uma grande assimetria territorial entre a oferta e a procura de habitação. Estes 

evidenciavam valores praticados mais baixos, comparativamente à média nacional: 

108 016€. No concelho de Braga, o valor médio aumentou 11,4% entre 2011 e 2018, 

crescimento, no entanto, inferior ao registado em Portugal (32%) e para o qual 

concorreram diretamente as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto – Tabela 16. 

Tabela 16 – Alojamentos, contratos, crédito e transações 
 

 

 

                                                           
14

 Alojamento familiar clássico: Alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num edifício de 
caráter permanente ou numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma entrada independente que dê acesso direto ou 
através de um jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, entre outros). 
Fonte: https://smi.ine.pt/Pesquisa  acedido em 15/12/2020. 

https://smi.ine.pt/Pesquisa
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Os valores medianos das vendas por m2 de alojamentos familiares aumentou em 

Esposende entre o 4º trimestre de 2017 e de 2019. Neste último, este indicador 

variava entre 423€ em Terras de Bouro – concelho do interior - e 1098€ em 

Esposende – concelho do litoral, situado junto ao mar – Tabela 17. 

 

 

Tabela 17 – Vendas de alojamentos familiares (valor mediano) 
 

 

 

 

 

 

Por último, registou-se 822 pedidos de habitação social no distrito num total de 42 248 

a nível nacional em 2011, evidenciando as dificuldades económicas de muitas famílias 

no acesso à habitação, principalmente nos centros urbanos. Em 2015, o distrito 

dispunha de 3 309 fogos de habitação social. A grande maioria (90,1%) estava 

arrendada - Tabela 18. 

 

 

Tabela 18 – Habitação social  
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Proteção Social 

As prestações por parentalidade incluem os subsídios por maternidade, paternidade e 

licença de 5 dias. Os beneficiários destas prestações quase duplicaram no distrito, 

entre 2009 (8125) e 2019 (15 003) – Tabela 19. A explicação para este aumento 

poderá estar na existência de uma maior procura (requerimentos) deste tipo de apoios 

e não, necessariamente, num aumento da natalidade uma vez que a taxa bruta de 

natalidade tem-se mantido relativamente estável no distrito, conforme referido 

anteriormente (Ver Tabela 2). 

Acompanhando a diminuição do número de residentes com menos de 18 anos (Ver 

Tabela 1), os titulares de abono de família têm vindo a diminuir no distrito. Em 10 anos 

(2009-2019), esta quebra foi de 41,5%, acima da registada em Portugal (-34%) – 

Tabela 18.   

 

 

Tabela 19 – Prestações por parentalidade e Abono de Família 
 

 

 

 
 
 

 

Se por um lado a despesa do Estado com prestações de abono de família diminuiu, 

por outro lado as despesas com as pensões aumentaram. Em 10 anos (2009-2019), o 

número de pensionistas aumentou 12,4% no distrito e 3,3% em Portugal. Em 2019, a 

maioria das pensões, no distrito, era por velhice (68,6%), facto relacionado com o 

envelhecimento da população, conforme referido anteriormente – Tabela 20.  

 



BI – Distrito de Braga 
______________________________________________________________________________________________ 

23 
_______________________________________________________________________________________________

EAPN Portugal/ Núcleo Distrital de Braga 

 
Tabela 20 – Pensionistas 

 

 

 
 

 

 

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio monetário mensal às pessoas 

idosas com baixos recursos, com idade igual ou superior à idade normal de acesso à 

pensão de velhice do regime geral de Segurança Social, ou seja, 66 anos e 5 meses e 

residentes em Portugal15. Destina-se a pessoas idosas com rendimentos inferiores ao 

limiar da pobreza. À semelhança do que se verificou no panorama nacional, o número 

de beneficiários do CSI diminuiu no distrito, entre 2009 e 2019, registando nesse 

último ano 13 240 beneficiários – Gráfico 6. Esta constatação poderá ter na sua 

origem: o aumento das pensões mínimas; alguma dificuldade das pessoas idosas em 

aceder a esta prestação por causa do processo de candidatura que podem achar 

complicado ou por desconhecer este apoio; e algum estigma associado à prestação, 

entre outros motivos.  

 

                                                           
15

 Fonte: http://www.seg-social.pt/complemento-solidario-para-idosos  acedido em 15/12/2020. 

http://www.seg-social.pt/complemento-solidario-para-idosos
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Em 2019, beneficiavam do subsídio de desemprego 29 265 pessoas, correspondendo 

a 8,3% dos beneficiários desta prestação em Portugal. As prestações de desemprego 

baixaram consideravelmente entre 2009 e 2019 no distrito (-45%), acompanhando a 

tendência de crescimento da economia e das ofertas de emprego no país (ou seja 

antes da pandemia Covid-19) - Gráfico 7. 
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Os baixos salários praticados no distrito refletem-se nos baixos valores dos subsídios 

de desemprego, abaixo dos valores médios nacionais. Em 2019, cada beneficiário 

auferia em média 480,48€, ou seja, menos 3,5% que o valor médio nacional - Gráfico 

8. 

 

 

 

 

 

O valor médio de subsídio era mais baixo do que o Ganho médio mensal (Ver Gráfico 

5). Em 2018, o limiar da pobreza situava-se nos 501€16. Os valores apresentados 

indicam-nos que os subsídios de desemprego eram, em média, inferiores a este limiar, 

o que indicia que parte dos desempregados vivia/ vive no limiar ou mesmo abaixo do 

limiar da pobreza. 

Em 2019, o número de beneficiários do subsídio por doença no distrito representava 

9,8% do total nacional. Tem vindo a aumentar ao longo dos anos, o que merece 

reflexão – Gráfico 9.  

 

 

 

                                                           
16

 Fonte: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1110&xlang=pt acedido em 
08/12/2020. 
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O Rendimento Social de Inserção (RSI) é um apoio destinado a proteger as pessoas 

que se encontram em situação de pobreza extrema, sendo constituído por: 

uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades 

mínimas; e um programa de inserção que integra um contrato (conjunto de ações 

estabelecido de acordo com as características e condições do agregado familiar do 

requerente da prestação, visando uma progressiva inserção social, laboral e 

comunitária dos seus membros)17. 

Em 2020, o valor máximo de RSI correspondia à soma dos seguintes valores, por 

cada elemento do agregado familiar: Pelo Titular, 189,66€ (100% do valor do RSI); Por 

cada indivíduo maior, 132,76€ (70% do valor do RSI); Por cada indivíduo menor, 

94,83€ (50% do valor do RSI)18. 

Em 10 anos (2009-2019), o número de famílias beneficiárias do RSI no distrito, assim 

como o número de beneficiários, diminuiu mais de metade, sendo respetivamente, de 

4 345 famílias e 8 399 beneficiários em 2019 – Tabela 20. Residiam no distrito 3,1% 

dos beneficiários desta prestação em Portugal. Cada beneficiário recebia em média 

123,03€, valor muito abaixo do limiar da pobreza (501€), e por família 250,80€, valores 

que não variam muito dos dados nacionais.  

 

                                                           
17

 Fonte: http://www.seg-social.pt/rendimento-social-de-insercao acedido em 08/12/2020. 
18

 Fonte:  http://www.seg-social.pt/documents/10152/24709/8001_rendimento_social_insercao/75f2f024-aeac-42dc-
81ad-503ab0e9c441 acedido em 08/12/2020. 
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http://www.seg-social.pt/documents/10152/24709/8001_rendimento_social_insercao/75f2f024-aeac-42dc-81ad-503ab0e9c441
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Tabela 21 – Rendimento Social de Inserção 
 

 

 
 

A prestação para a Inclusão Social (PSI) destina-se aos Cidadãos nacionais e 

estrangeiros, refugiados e apátridas que tenham uma deficiência da qual resulte um 

grau de incapacidade igual ou superior a 60%. É uma prestação constituída por três 

componentes: a Componente Base, o Complemento e a Majoração. A Componente 

Base destina-se a compensar os encargos gerais acrescidos que resultam da situação 

de deficiência, tendo em vista promover a autonomia e inclusão social da pessoa com 

deficiência. O Complemento tem como objetivo combater a pobreza das pessoas com 

deficiência. A Majoração visa compensar encargos específicos resultantes da situação 

de deficiência19. A PSI veio em grande medida substituir a pensão por invalidez. Em 

2019, 8746 pessoas beneficiavam desta prestação no distrito, o que correspondia a 

8,3% dos beneficiários em Portugal – Gráfico 10. 

 

 

 

                                                           
19

 Fonte: http://www.seg-social.pt/prestacao-social-para-a-inclusao (acedido em 08/10/2020). 
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Participação Eleitoral 

Nos últimos anos, a participação nos diversos atos eleitorais diminuiu 

consideravelmente em Portugal - Presidência da República, Assembleia da República, 

Autárquicas e Parlamento Europeu -, tendência que se verifica também no distrito.  

 

 

 

 

Ao comparar a abstenção nos primeiros e últimos atos eleitorais, em Portugal e no 

distrito, verifica-se que esta aumentou muito significativamente, o que revela um certo 

sentimento de descrença em relação à política e de apatia do ponto de vista cívico por 

parte da população. Apesar disso, de um modo geral, os níveis de abstenção no 

distrito são inferiores aos registados a nível nacional não deixando, no entanto, de 

serem preocupantes.  

As eleições para o Parlamento Europeu registaram os níveis mais elevados de 

abstenção (PT: 69,3%; BRG: 62,2%), nos últimos atos eleitorais. Pelo contrário, nas 

Autárquicas registaram-se os menos elevados (PT: 45%; BRG: 35,6%). Isso significa 

que o grau de participação eleitoral não é indiferente ao sentimento de identificação e 

pertença e à proximidade geográfica das eleições em causa - Gráfico 11. 

 

Braga, 29 de Dezembro de 2020. 
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