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CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE BRAGA 

1. SITUAÇÃO GEO-DEMOGRÁFICA 

1.1. Localização geográfica e situação no espaço regional 

O Concelho de Braga situa-se, no Noroeste da Península Ibérica, Região Norte de 

Portugal, mais precisamente na Sub-região do Cávado e apresenta uma área de 

aproximadamente 183,2 Km². 

Confronta a Norte com os concelhos de Vila Verde e Amares, a Nordeste e Este com 

Póvoa de Lanhoso, a Sul e Sudeste com Guimarães e Vila Nova de Famalicão e a Oeste 

com o Concelho de Barcelos (5). Administrativamente, o Concelho de Braga pertence ao 

Distrito com o mesmo nome, sendo a cidade de Braga capital concelhia, distrital e também 

capital da Grande Área Metropolitana (GAM) do Minho, actualmente a terceira do país 

(Figura 1) (6)(7).  

 

Figura 1.  Concelhos do Distrito de Braga (GAM do Minho). Imagem extraída 
de: http://www.consuladoportugalmg.org.br/distrito%20de%20braga.gif 

 

1.2. Relevo e clima 

A altitude do Concelho varia entre 20 m e 572 m, encontrando-se a cidade a uma altura 

média de 215 m (8). A Norte, o Concelho é limitado pelo Rio Cávado, e o terreno é semi-

plano. A parte Este é montanhosa devido à Serra do Carvalho (479 m), Serra dos Picos (566 

m), Monte do Sameiro (572 m) e Monte de Santa Marta (562 m). Entre a Serra do Carvalho 

e a Serra dos Picos nasce o Rio Este, formando o Vale d’Este. Entre a Serra dos Picos e o 

Monte do Sameiro existe o planalto de Sobreposta-Pedralva. A Sul e a Oeste, o terreno é 

um misto de montanhas, colinas e médios vales. Por aqui passa o Rio Este e nascem o Rio 

Veiga, O Rio Labriosca e várias ribeiras (8). 

O clima é atlântico temperado, o que se deve ao facto do Concelho se situar entre serras 

e o Oceano Atlântico. A humidade relativa apresenta valores que rondam os 80 %, o que 

permite a manutenção dos valores médios da temperatura anual entre os 12,5 ºC e 17,5 ºC. 

A precipitação anual ronda os 1.659 mm, com maior intensidade nas épocas de outono, 

inverno e primavera (8). 
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1.3. Vias de comunicação e acessibilidades 

As vias de comunicação e as acessibilidades constituem um importante factor de 

desenvolvimento económico das áreas geográficas que servem.  

Braga possui um conjunto de largas avenidas que diluem o trânsito nas várias direcções, 

permitindo a mobilidade da população residente, e a comunicação da mesma com as 

populações dos concelhos vizinhos de forma rápida e fácil. A cidade possui ainda uma 

circular que distribui o trânsito citadino, e que a conecta a importantes vias (9). 

A Norte, a população possui várias vias que permitem a comunicação com o Concelho de 

Vila Verde. A Este existe comunicação com o Concelho da Póvoa de Lanhoso. A Sul, há 

vias que estabelecem comunicação aos Concelhos de Guimarães e de Vila Nova de 

Famalicão. É também a Sul que existe um acesso à Auto-Estrada número 3, a qual permite 

a ligação ao Porto e a Valença. A Oeste, existe ligação ao Concelho de Barcelos e outro 

acesso à Auto-Estrada número 3 (9). 

O Concelho de Braga é servido pelos “Transportes Urbanos de Braga – Empresa 

Municipal” (TUB), que e responsável pelo transporte de passageiros dentro dos limites 

geográficos do concelho.  

No centro da cidade existe uma central de camionagem, onde várias empresas de 

transporte rodoviário fazem ligações para múltiplos destinos a nível distrital, regional, 

nacional e internacional. 

Este concelho possui uma estação de caminhos-de-ferro. É uma estação terminal, que se 

situa na Freguesia de Maximinos e oferece vários serviços de comboio (urbanos, 

intercidades e alfa-pendular).  

No que se refere a transportes aéreos, o Concelho de Braga possui um aeródromo na 

Freguesia de Palmeira. Os aeroportos mais próximos são o Aeroporto Sá Carneiro (a 50 

Km) no Porto, o Aeroporto de Vigo (a 100 Km) na região autónoma espanhola da Galiza e o 

Aeroporto da Portela em Lisboa (a 300 Km). 

Os portos marítimos mais próximos localizam-se um em Viana do Castelo (a 50 Km) e o 

outro em Leixões (a 50 Km). 

1.4. Distribuição populacional 

O Concelho de Braga é constituído por 62 freguesias (Figura 2), e o Distrito por 514 (5). 

Apesar do crescimento urbanístico, o Concelho de Braga ainda detém 37% de área agrícola 

e 17,5% de área florestal, ocupando a área urbana 26,9% (10). 

1.5. Evolução demográfica 

O Concelho de Braga tem sofrido acentuadas modificações demográficas ao longo dos 

tempos. Nas décadas de sessenta e setenta, registou-se uma quebra demográfica de 32% 

devido às migrações para as cidades de Lisboa e Porto, e para países da Europa como 

França e Alemanha. Entre 1971 e 1981 ocorreu um aumento populacional de 16%, e nos 
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Censos 2001, a taxa de crescimento efectivo da população, em comparação com os Censos 

1991, foi de 16,2%, sendo os valores mais elevados de todos os Concelhos do Distrito de 

Braga. O crescimento demográfico do Concelho entre 1991 a 2001 registou-se 

principalmente nas freguesias de Nogueiró (com a maior taxa de crescimento efectivo, 

76%), Frossos (51%), Real (47%), Lamaçães (41%) e Lomar (37%). Contudo, também 

houve o processo inverso, isto é, valores negativos para taxas de crescimento nas 

freguesias de São João do Souto e da Sé, que perderam cerca de 25% da sua população, 

seguindo-se Penso (S.Vicente), Sta. Lucrécia de Algeriz e Dume (10). 

 

Figura 2.  Freguesias do Concelho de Braga. Imagem extraída de: http://www.cm-braga.pt/wps/ 
portal/publico/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLt4z3NQfJgFiewfqRaCJBcBFfj_zcVP0gfW

_9AP2C3NCIckdHRQCzyUF5/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzlfTUE! 
 

No ano de 2001 o Concelho de Braga tinha 164.192 habitantes e a densidade 

populacional era de 896,3 hab/km2, destacando-se largamente dos outros concelhos do 

Distrito de Braga, que apresentava uma densidade populacional média de 307 hab/km2 e 

831.366 habitantes (11). 

Em 2007, estimava-se que o Concelho de Braga tivesse 175.063 habitantes, e uma 

densidade populacional de 956 hab/km2 (12). 
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1.6. Distribuição da população por idade e sexo 

Analisando a pirâmide etária referente à população residente no Concelho em 2001, 

verifica-se que o grupo etário com maior representação percentual é o dos indivíduos com 

25-29 anos (Figura 3). Os grupos etários dos 0-4 anos, 5-9 anos, e 10-14 anos apresentam 

um peso de relativa importância na população. 

 
Figura 3.  Pirâmide etária da população residente no Concelho de Braga em 2001. 
Fonte: INE, Censos 2001. 

 

Em 2007 a população do Concelho representava 42,6% da população da Sub-Região do 

Cávado (Quadro 1). A razão de masculinidade, ou seja, o quociente entre os efectivos 

populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino, era de 92,5 homens por cada 100 

mulheres (13). 

Quadro 1.  Estimativa da população residente no Concelho de Braga, na Sub-
Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, por sexo, no ano de 2007 

 H M HM 

Braga 84.118 90.945 175.063 

Cávado 199.295 212.032 411.327 

Norte 1.811.621 1.933.615 3.745.236 

Continente 4.901.357 5.225.523 10.126.880 

Fonte: INE, Estimativas Provisórias de População Residente 2007. 

Nesse mesmo ano a população era maioritariamente composta por indivíduos do sexo 

feminino de 25-64 anos de idade (Quadro 2). 
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Quadro 2.  Estimativa da população residente no Concelho de Braga, por grupos 
etários e por sexo, no ano de 2007 

 Grupo etário 

 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos ≥ 65 anos Total 

H 15.753 11.320 48.480 8.565 84.118 

M 14.999 11.186 52.275 12.485 90.945 

HM 30.752 22.506 100.755 21.050 175.063 

Fonte: INE, Estimativas Provisórias de População Residente 2007. 

O Concelho de Braga apresentava maior percentagem de indivíduos jovens (0-14 anos) e 

menor percentagem de idosos (≥ 65 anos) do que a Sub-região do Cávado, Região Norte e 

Portugal Continental (Figura 4). 

 
Figura 4.  Percentagem de indivíduos por grupo etário no Concelho de Braga, 
na Sub-Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, em 2007. Fonte: 
INE, Estimativas Provisórias de População Residente 2007. 

 

No Concelho de Braga, a percentagem de homens entre os 0-14 anos e 15-24 anos era 

superior à de mulheres do mesmo grupo etário. Nos grupos etários acima dos 25 anos, a 

percentagem de mulheres era superior à de homens (Quadro 3). 

Quadro 3.  Percentagem da população residente no Concelho de Braga, na Sub-Região 
do Cávado, na Região Norte e no Continente, por sexo e por grupo etário, em 2007 

  Grupo etário 

  0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos ≥ 65 anos 

Braga 
H 9,0 6,5 27,7 4,9 

M 8,6 6,4 29,9 7,1 

Cávado 
H 9,0 6,9 27,3 5,2 

M 8,5 6,7 29,0 7,5 

Norte 
H 8,1 6,4 27,5 6,3 

M 7,7 6,2 28,8 8,9 

Continente 
H 7,8 5,9 27,4 7,4 

M 7,4 5,6 28,3 10,3 

Fonte: INE (Estimativas Provisórias da População Residente 2007). 
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1.7. Evolução da distribuição da população por idade 

Apesar de ser um concelho jovem, Braga está a envelhecer, pois a percentagem de 

indivíduos com idade compreendida entre 0-14 anos diminuiu desde 1991, e a percentagem 

de indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos aumentou de forma gradual até finais 

de 2007 (Figura 5). 

 
Figura 5.  Evolução da distribuição da população por grupo etário no Concelho 
de Braga, em 1991, 2001, e 2007.  Fonte: INE. 

 

A média anual de crescimento da população do Concelho de Braga é superior à da Sub–

Região do Cávado, Região Norte e Portugal Continental, tanto entre 1991 e 2001, como no 

espaço de tempo compreeendido entre 2001 e 2007 (Figura 6).  

 
Figura 6. Média de crescimento anual da população (‰), no Concelho de Braga, 
na Sub-Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, em 1991/2001 e 
2001/2007. Fonte: INE. 
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O aumento do número de idosos traduz-se no aumento do índice de envelhecimento. O 

índice de envelhecimento, também designado por índice de vitalidade, é a relação entre a 

população idosa e a população jovem. Define-se como o quociente entre o número de 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos, e geralmente é expresso em percentagem (13). 

Os valores desse índice têm aumentado de forma gradual (Quadro 4). No entanto, nos 

anos analisados, o Concelho de Braga apresentou valores inferiores aos das outras áreas 

geográficas com as quais é comparado. 

Quadro 4. Índice de envelhecimento no Concelho de Braga, na Sub-Região do 

Cávado, na Região Norte e no Continente, de 2003 a 2007 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Braga 61,6 63,4 64,7 66,2 68,5 

Cávado 65,4 67,3 69,0 70,6 73,1 

Norte 86,1 88,6 90,9 93,3 96,4 

Continente 109,3 111,2 112,6 114,2 116,2 

Fonte: INE; SRS-Braga 
 

1.8. Relação de dependência dos jovens e dos idosos 

O índice de dependência total é a razão entre a população jovem e idosa, e a população 

em idade activa. Define-se como o quociente entre o somatório de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos e as pessoas com idade igual ou superior a 65 

anos, e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, e 

geralmente é expresso em percentagem. No Quadro 5 apresentam-se os índices de 

dependência registados no Concelho de Braga, na Sub-Região do Cávado, na Região Norte 

e no Continente, de 2003 a 2007 (13). 

O índice de dependência de jovens é a relação entre a população jovem e a população 

em idade activa. Define-se como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 aos e o número de pessoas com idades compreendidas 

entre os 15 e os 64 anos, e geralmente é expresso em percentagem. No Concelho de 

Braga, este índice diminuiu de uma forma gradual, de 2003 a 2007 (Quadro 5) (13).  

O índice de dependência de idosos é a relação entre a população idosa e a população 

em idade activa. Define-se como o quociente entre o número de pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 

anos, e geralmente é expresso em percentagem. No Concelho de Braga aumentou, no 

entanto, esses valores mantinham-se mais baixos do que os da Sub-Região do Cávado, 

Região Norte e  com Portugal Continental (Quadro 5) (13). 

O facto do índice de dependência de jovens ter diminuído nos anos analisados, traduz 

uma diminuição do número de jovens.  

Os aumentos referentes ao índice de dependência total foram, maioritariamente, devidos 

ao aumento do índice de dependência de idosos, o que indica que a população está a 

envelhecer.  
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Quadro 5. Índices de dependência, no Concelho de Braga, na Sub-Região do 
Cávado, na Região Norte e no Continente, de 2003 a 2007 

 
Índices de 

Dependência 
 

2003 
 

2004 
Ano 
2005 

 
2006 

 
2007 

Braga 

Jovens 26,2 26,0 25,8 25,4 25,0 

Idosos 16,2 16,5 16,7 16,8 17,1 

Total 42,4 42,5 42,4 42,2 42,0 

Cávado 

Jovens 27,0 26,6 26,1 25,6 25,0 

Idosos 17,7 17,9 18,0 18,1 18,3 

Total 44,7 44,5 44,2 43,7 43,3 

Norte 

Jovens 24,6 24,3 23,9 23,4 23,0 

Idosos 21,2 21,5 21,7 21,9 22,2 

Total 45,8 45,8 45,6 45,3 45,1 

Continente 

Jovens 23,1 23,0 22,9 22,7 22,6 

Idosos 25,2 25,6 25,8 26,0 26,3 

Total 48,3 48,6 48,7 48,7 48,9 

Fonte: INE. 
 

1.9. Natalidade 

O número de nados-vivos, cujas mães residiam no Concelho de Braga sofreu variação 

desde o ano de 2003 até ao ano de 2008 (Quadro 6). De 2005 até 2008 verificou-se uma 

diminuição progressiva do valor apresentado.  

Quadro 6. Número de nados-vivos cuja mãe tinha residência no Concelho de 
Braga, de 2003 a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nados-vivos 2.093 2.022 2.112 1.971 1.828 1.755 

Fonte: SRS-Braga; USP-Braga. 

Quando se compara o ano de 2003 com o ano de 2008, verifica-se uma diminuição de 

16,1% no número de nados-vivos. Em 20081, ocorreram 1.755 nascimentos, sendo 936 

nados-vivos do sexo masculino e 819 do sexo feminino (14). 

A razão de masculinidade à nascença, isto é, o quociente entre os nados-vivos do sexo 

masculino e os nados-vivos do sexo feminino, e que geralmente é expressa por 100 nados-

vivos do sexo feminino, no ano de 2008, foi de 114,3 nados-vivos do sexo masculino por 

cada 100 nados-vivos do sexo feminino (13). 

1.10. Fecundidade 

O índice sintético de fecundidade é o número médio de nados-vivos por mulher em idade 

fértil, isto é, com idade compreendida entre os 15 e os 49 anos de idade. O seu cálculo é 

realizado através do somatório das taxas de fecundidade por idades, entre os 15 e os 49 

anos, observado num determinado período de tempo, geralmente um ano civil (15). 

                                                           
1 Os dados relativos ao ano de 2008 são provisórios. 
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No ano de 2007, o índice sintético de fecundidade na Sub-Região do Cávado, apresentou 

um valor de 1,2. Na Região Norte registaram-se os mesmos valores, e em Portugal 

Continental este índice era de 1,3. Os valores referentes à Sub-Região do Cávado e ao 

Continente diminuíram em relação ao ano anterior em que apresentavam 1,3 e 1,4 

respectivamente. Na Região Norte, o índice sintético de fecundidade manteve-se igual ao de 

20062  (15). 

O número médio de nados-vivos por mulher em idade fértil na Sub-Região do Cávado e 

Região Norte, foi inferior ao registado em Portugal Continental. Apesar deste facto, em 

nenhuma destas unidades territoriais foi garantida a substituição de gerações, pois, nos 

países desenvolvidos, considera-se 2,1 o valor mínimo para que a substituição de gerações 

seja feita de forma efectiva (13). 

A taxa geral de fecundidade, também designada de taxa global de fecundidade, 

corresponde ao número total de nados-vivos numa determinada região, para um 

determinado período de tempo, geralmente um ano civil, relativamente às mulheres em 

idade fértil, isto é, entre os 15 e os 49 anos de idade, estimadas para o meio do período 

considerado.Geralmente é expressa por 1000 mulheres (13). 

Nos últimos anos, a taxa geral de fecundidade apresentou uma tendência de diminuição 

(Quadro 7). 

Quadro 7. Taxa geral de fecundidade, no Concelho de Braga, na Sub-Região do 
Cávado, na Região Norte e no Continente, nos anos de 2004, 2006 e 2007 

 Ano 

 2004 2006 2007 

Braga 42,0 41,0 38,1 

Cávado 41,2 39,3 35,9 

Norte 38,9 37,0 35,4 

Continente 41,4 40,2 39,3 

Fonte: INE. 
 

Em 2007, o Concelho de Braga, apresentou uma taxa geral de fecundidade de 38,1‰, 

superando as respectivas taxas referentes às áreas geográficas com as quais foi 

comparado, excepto Portugal Continental, cuja taxa geral de fecundidade foi 39,3‰ (15). 

1.11. Mortalidade 

A mortalidade pode ser considerada como uma forma de medir as necessidades de 

cuidados de saúde, e reflecte a morbilidade de uma dada população. 

No Quadro 8 apresenta-se o número de óbitos ocorridos por sexo, de 2003 a 2008. 

Durante o ano de 2008, o maior número de óbitos verificou-se em indivíduos com 85 

anos de idade, sendo a média de idades dos indivíduos falecidos de 75 anos. A moda para 

o sexo masculino foi de 82 anos, enquanto para o sexo feminino foi de 85 anos (16). 

                                                           
2 O facto de não se apresentar o valor do índice sintético de fecundidade para o Concelho de Braga, nos anos mencionados, deve-se ao facto de esses 
dados não se encontrarem disponíveis. 
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Quadro 8.  Número de óbitos ocorridos no Concelho de Braga, por sexo, de 
2003 a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 

H 612 500 565 579 519 514 

M 514 495 557 525 549 489 

HM 1.126 995 1.122 1.104 1.068 1.003 

Fonte: SRS-Braga; USP-Braga.             1 Dados provisórios 

1.12. Saldo Natural 

O saldo natural, também designado por saldo fisiológico, é a diferença entre o número de 

nados-vivos e o número de óbitos, num determinado período de tempo, geralmente um ano 

civil (13). 

No ano de 2008, o saldo natural no Concelho de Braga foi de 752 efectivos 

populacionais, sendo o valor mais baixo de todos os anos analisados (Quadro 9). 

Quadro 9.  Saldo natural registado no Concelho de Braga, de 2003 a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 

Saldo natural 967 1.027 990 867 760 752 

Fonte: SRS-Braga; USP-Braga.               1 Dados provisórios 
 

1.13. Movimentos migratórios 

O grande desenvolvimento socioeconómico, a edificação da Universidade do Minho e o 

desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa, foram os principais factores que 

contribuíram para o afluxo imigrantes ao Concelho de Braga, no período do pós 25 de Abril 

de 1974 (10). 

Dentro do grupo dos imigrantes distinguem-se aqueles que sendo portugueses vêm de 

outros concelhos para o de Braga, e aqueles que vêm de outros países. 

Os imigrantes são, maioritariamente, estudantes e ex-estudantes das instituições de 

ensino superior, e outros indivíduos oriundos de concelhos e distritos vizinhos. Os 

estudantes universitários causam uma certa flutuação sazonal na população bracarense, 

durante os períodos lectivos (10). 

A comunidade imigrante proveniente de outros países é maioritariamente constituída por 

indivíduos oriundos das antigas colónias portuguesas em África, indivíduos oriundos da 

República Popular da China, de países membros da Ex-União Soviética, e do Brasil. São 

uma minoria no seio da população portuguesa do Concelho de Braga mas têm vindo a 

ganhar uma expressão cada vez maior (10). 

Quanto à emigração, há alguns focos, sobretudo a partir das zonas rurais do concelho 

(10). 
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1.14. Balanço demográfico e projecções 

O crescimento demográfico resulta da influência de vários factores demográficos como a 

fecundidade, a natalidade, a mortalidade e os movimentos migratórios (3). 

A natalidade e a mortalidade têm contribuído favoravelmente para o crescimento 

demográfico. Do mesmo modo que os movimentos migratórios também têm tido um peso 

importante na população do Concelho de Braga. 

O Concelho de Braga caracteriza-se por ter uma população jovem. A população abaixo 

dos 14 anos supera a que tem mais do que 65 anos (30.733 versus 17.764, segundo os 

Censos 2001, e 30.752 versus 21.050 segundo estimativas do INE referentes ao ano de 

2007), por outro lado, verifica-se uma contínua entrada e fixação de população activa 

através de saldos migratórios positivos (10). 

No entanto, prevê-se que o índice de envelhecimento ronde os 190 idosos por cada 100 

jovens em 2050. Se não se conjugarem saldos migratórios positivos para população activa e 

aumento do nível de fecundidade, poderá ocorrer um cenário de forte envelhecimento em 

2050, podendo atingir os 395 idosos por cada 100 jovens, ou seja, quase quadruplicando 

face a 2000 (10). 

 

2. SITUAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA 

2.1. Actividade económica por sectores 

O Concelho de Braga é caracterizado por um forte dinamismo económico. 

Nos últimos anos, o sector primário tem vindo a diminuir devido à expansão urbana mas 

ainda subsistem a viniculturas, a floricultura e empresas ligadas à floresta (10).  

O sector secundário é muito diversificado, existindo empresas ligadas à tecnologia, à 

indústria metalúrgica, à construção civil e à transformação de madeira (10).  

Actualmente, o sector terciário é o mais forte, designando-se já a cidade de Braga por 

“capital do comércio”. Na área dos serviços predomina o ensino e a saúde (10).  

No ano de 2004, havia 16.777 empresas (91,6 empresas/Km²) com sede em Braga. Em 

2005 houve uma diminuição do número de empresas para 16.708 (91,2 empresas/Km²), e 

em 2006 esse número subiu para 18.370, 94,5% das quais eram microempresas e 5,4% 

pequenas e médias empresas. Nesse ano, havia no Concelho 100,3 empresas/Km² (15) 

(17-18). 

Actualmente, grande parte das empresas encontra-se em centros empresariais e parques 

industriais localizados nas freguesias de Ferreiros, Frossos, Celeirós, Adaúfe e Sequeira. 

2.2. População activa e inactiva 

Define-se como população activa o conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos 

que constituem mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinicultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal%C3%BArgica&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais_de_Portugal
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circuito económico e inclui a população empregada e desempregada à procura de primeiro 

emprego ou novo emprego. A população inactiva define-se como o conjunto de indivíduos 

de qualquer idade que não estão empregados nem desempregados, ou seja, que não são 

economicamente activos (19). 

Em 2001, ano a que se reportam os últimos dados disponíveis sobre esta temática, a 

população activa do Concelho de Braga era constituída por 85.194 indivíduos, sendo a taxa 

de actividade de 51,9 e a taxa de inactividade 48,1. A relação de actividade por sexo era de 

51,9 homens para 48,1 mulheres (11). 

2.3. Distribuição da população activa empregada por grupos profissionais 

No ano de 2003, o sector primário apresentava pouca expressão no Concelho de Braga, 

representando 0,4% da população economicamente activa (Figura 7). O sector secundário 

representava 49,4% e o sector terciário 50,2% (17).  

 
Figura 7.  População economicamente activa em 2003 e 2006, por sector 
económico de actividade, no Concelho de Braga. Fonte: INE. 

Em 2006, verificou-se uma diminuição da percentagem dos trabalhadores por conta de 

outrem nos sectores primário e secundário, em relação ao ano de 2003, representando 

0,3% e 46,7% da população economicamente activa, respectivamente. No entanto, registou-

se um aumento percentual no sector terciário, representando nesse ano 46,7% (Quadro 10) 

(15). 

Quadro 10.  Percentagem de trabalhadores por conta de outrem, segundo o 
sector económico de actividade no Concelho de Braga, na Sub-Região do 
Cávado, na Região Norte e no Continente, no ano de 2006 

 Sector económico de actividade 

 Primário Secundário Terciário 

Braga 0,3 46,7 53,0 

Cávado 0,7 56,5 42,8 

Norte 0,9 49,3 49,8 

Continente 1,7 37,5 60,8 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007. 
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2.4. População desempregada e modalidades do desemprego 

A taxa de desemprego é o quociente entre o número de trabalhadores desempregados e 

a força de trabalho total, ou seja, a população activa, e representa a percentagem de 

indivíduos capazes de exercer uma profissão e que procuram emprego remunerado, mas 

que por variadas razões não entram no mundo do trabalho (15). 

A taxa de desemprego no Concelho de Braga tem aumentado. Em 1991 havia 4,9% de 

desempregados, e em 2001 registavam-se 6,9% (20). 

Analisando o número de desempregados no Concelho de Braga desde finais de 2004 até 

finais de 2008, verifica-se que os maiores valores são apresentados pelo grupo das 

mulheres (Quadro 11). 

Quadro 11.  Número de desempregados no Concelho de Braga registados 
por sexo, de Dezembro de 2004 a Dezembro de 2008 

 Dez.2004 Dez.2005 Dez.2006 Dez.2007 Dez.2008 

H 3.783 3.591 3.219 2.768 3.291 

M 5.445 5.684 5.641 5.096 5.064 

HM 9.228 9.275 8.860 7.864 8.355 

Fonte: IEFP. 

Os últimos dados disponíveis, referentes ao número de desempregados, no Concelho de 

Braga, reportam-se a Abril de 2009. Nesta altura, registaram-se 9.527 desempregados, dos 

quais 3.886 (40,8%) eram homens e 5.641 (59,2%) eram mulheres. Comparando estes 

valores com os registados em igual período de 2008, verifica-se que o número de 

desempregados era de 7.808, em que 2.672 (34,2%) eram homens e 5.136 (65,8%) eram 

mulheres. O que indica um aumento de 22,0% no número total de desempregados (21). 

Analisando o número de desempregados por grupo etário, em Abril de 2009, constata-se 

que num total de 9.527 desempregados, 1.130 indivíduos tinham idade inferior a 25 anos 

(11,9%), 2.373 indivíduos dos encontravam-se entre os 25 e os 34 anos (24,9%), 4.201 

tinham idade compreendida entre os 35 e os 54 anos (44,1%), e 1.823 indivíduos tinham 

idade igual ou superior a 55 anos (19,1%) (21). 

Quando se analisa a população desempregada por grupo etário, de Dezembro de 2004 a 

Dezembro de 2008, verifica-se que o mais afectado era o dos indivíduos com idade 

compreendida entre os 35 e os 54 anos (Quadro 12). 

Quadro 12.  População desempregada do Concelho de Braga, por grupos 
etários, de Dezembro de 2004 a Dezembro de 2008, em números absolutos 

Grupo etário Dez.2004 Dez.2005 Dez.2006 Dez.2007 Dez.2008 

<25 anos 1.482 1.196 936 920 965 

25-34 anos 2.560 2.528 2.412 1.952 2.026 

35-54 anos 3.735 3.924 3.804 3.371 3.642 

≥ 55anos 1.451 1.627 1.708 1.621 1.722 

Total 9.228 9.275 8.860 7.864 8.355 

Fonte: IEFP. 
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O número absoluto de desempregados no Concelho de Braga, tem oscilado nos últimos 

anos, sendo o valor referente a Abril de 2009 o mais elevado, comparativamente aos valores 

registados no final dos anos anteriores. 

A situação da população desempregada face à procura de emprego sofreu variação entre 

Dezembro de 2004 e Dezembro de 2008 (Quadro 13). 

Quadro 13. Situação da população desempregada do Concelho de Braga, 
face à procura de emprego, de 2004 a 2008, em números absolutos 

 Dez.2004 Dez.2005 Dez.2006 Dez.2007 Dez.2008 

Procura do 1º 
Emprego 

627 624 572 692 637 

Procura de novo 
emprego 

8.601 8.651 8.288 7.172 7.718 

Fonte: IEFP. 

Em Abril de 2009, havia 658 indivíduos à procura do 1º emprego e 8.869 à procura de 

novo emprego (21). 

Analisando a população desempregada no Concelho de Braga, de Dezembro de 2004 a 

Dezembro de 2008, por nível de escolaridade, verificou-se que o grupo mais afectado foi o 

dos indivíduos que possuíam como habilitação literária o 1º ciclo de escolaridade (Quadro 

14) (21). 

Quadro 14. População desempregada do Concelho de Braga, por níveis de 
escolaridade, de 2004 a 2008, em números absolutos 

 Dez.2004 Dez.2005 Dez.2006 Dez.2007 Dez.2008 

Nenhum 1 279 263 241 207 237 

1º ciclo 3.012 3.125 2.984 2.544 2.641 

2º ciclo 1.864 1.785 1.606 1.164 1.266 

3º ciclo 1.577 1.515 1.449 1.449 1.724 

Secundário 1.507 1.421 1.366 1.362 1.544 

Superior 989 1.166 1.214 1.138 943 

Fonte: IEFP.          1 inclui os indivíduos que não completaram o 1º ciclo 

Em Abril de 2009, encontravam-se desempregados 318 indivíduos com habilitação 

inferior ao 1º ciclo de escolaridade, 2.941 com habilitação literária correspondente ao 1º 

ciclo, 1.506 com habilitação correspondente ao 2º ciclo, 1.914 possuíam como habilitação 

literária o 3º ciclo, 1.797 com o ensino secundário completo, e 1.051 tinham completado o 

ensino superior (21). 

2.5. Alguns indicadores do nível de vida 

Em 2005, o consumo doméstico de energia eléctrica por habitante foi de 1,2 milhares de 

kWh no Concelho de Braga, sendo superior ao da Sub-Região do Cávado, Região Norte e 

Portugal Continental cujo consumo foi de 0,7 milhares de kWh em cada uma das áreas 

geográficas (22). 

No ano de 2006, o consumo doméstico de energia eléctrica no Concelho de Braga 

manteve-se igual ao do ano anterior, mas aumentou nas outras áreas geográficas referidas. 
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Na Sub-Região do Cávado foi de 1,1 milhares de kWh, na Região Norte e Portugal 

Continental foi de 1,3 milhares de kWh (15). 

Em 2005, o consumo doméstico de energia eléctrica por consumidor, no Concelho de 

Braga foi de 2,7 milhares de kWh. A Sub-Região do Cávado registou o mesmo valor. Na 

região Norte o valor registado foi de 2,8 milhares de kWh, e no Continente de 2,5 milhares 

de kWh (22). 

No ano de 2006, apenas se registou alteração no valor referente ao Continente, que 

aumentou para 2,6 milhares de kWh (22).  

Em 2006, no Concelho de Braga, o número de fogos concluídos em construções novas 

para habitação familiar, foi de 1.305. No ano seguinte, este número aumentou para 1.432, 

tendo superado todos os outros concelhos da Região Norte (15). 

2.6. Pobreza e exclusão social 

A existência de indivíduos sem recursos para satisfazerem as suas necessidades 

mínimas, bem como a de indivíduos num estado de desarticulação com as diferentes partes 

que compõem a sociedade, foi desde sempre factor de preocupação, causando influência 

negativa na dinâmica social das populações. Esse facto impulsionou a criação de medidas 

que tentavam dotar todos os indivíduos de meios para poderem satisfazer as suas 

necessidades, bem como de os integrar no meio social que os rodeava. 

No ano de 1997 foi implementada em Portugal uma medida com objectivo de permitir que 

indivíduos e agregados familiares com grave carência económica fossem capazes de 

garantir as suas necessidades mínimas. Essa medida consistiu na criação de uma 

prestação pecuniária mensal do regime não contributivo, designada de rendimento mínimo 

garantido, a qual ainda previa um conjunto de acções destinadas à progressiva integração 

social e profissional dos titulares e do seu agregado familiar. 

No ano de 2003, no Concelho de Braga havia 2.881 indivíduos a receber o rendimento 

mínimo garantido. Desses, 1.384 eram homens e 1.497 eram mulheres. Do total de 

beneficiários, 1.471 tinham menos de 24 anos, 649 tinham entre 25 e 39 anos, 452 tinham 

entre 40 e 54 anos, e 309 tinham idade igual ou superior a 55 anos (17). 

Em 2003, o rendimento mínimo garantido foi substituído por uma prestação que estava 

incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção de modo a conferir 

aos indivíduos e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação, com o 

objectivo de contribuir para a satisfação das suas necessidades e que favorecesse a sua 

integração laboral, social e comunitária. Essa prestação designava-se rendimento social de 

inserção, e apesar da nova designação mantinha a essência da anterior. 

Em 2005 havia 2.872 residentes no Concelho de Braga a receber o rendimento social de 

inserção. Desses, 1.369 eram homens e 1.503 eram mulheres. Do total de beneficiários, 

1.489 tinham idade inferior a 24 anos, 624 idade compreendida entre 25 e 39 anos, 508 

tinham entre 40 e 54 anos e 251 tinham idade igual ou superior a 55 anos (18). 

No ano de 2006, havia 3.900 beneficiários a receber o rendimento social de inserção, 

como forma de assegurar, a esses indivíduos e seus agregados familiares, recursos para 

satisfazer as suas necessidades mínimas e para promover a sua inserção social e 
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profissional. Destes, 1.844 eram homens e 2.056 eram mulheres. Do total de beneficiários 

que recebiam esse subsídio, 50% tinha menos de 25 anos, 22% tinha entre 25 e 39 anos de 

idade, 19% tinha entre 40 e 54 anos e 9% tinham idade igual ou superior a 55 anos (22). 

Em 2007, eram 4.967 os indivíduos que recebiam o rendimento social de inserção. 

Destes, 2.317 eram homens e 2.650 eram mulheres. Do total dos que recebiam este 

subsídio 49% tinham menos de 25 anos, 21% tinham entre 25 e 39 anos de idade, 20% 

entre os 40 e os 54 anos e 10% pertenciam ao grupo com 55 e mais anos (15). 

Entre 2006 e 2007, o número de beneficiários a receber este subsídio aumentou 27,4%. 

Este facto indica que houve um agravamento das condições económicas de muitos 

indivíduos, que agora necessitam de apoio social para satisfazerem as suas necessidades 

mínimas. 

2.7. Níveis de escolarização 

No Concelho de Braga, a disponibilidade de estabelecimentos de ensino, o grande 

número de recursos humanos e o grande investimento na área da educação, são factores 

que contribuem para o combate ao analfabetismo, registando-se valores bastante inferiores 

aos do Continente (10).  

A taxa de analfabetismo, define-se como o quociente entre o número de indivíduos com 

10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever e a população com 10 ou mais anos, e 

geralmente é expressa em percentagem (23). 

Em 1991, o Concelho de Braga apresentava uma taxa de analfabetismo de 6,9%, 

enquanto o Continente apresentava uma taxa de 11,0%. Em 2001, essa taxa era de 5,8% 

no Concelho de Braga e 9,0% no Continente. O analfabetismo bracarense era 

maioritariamente feminino (10).  

A taxa de escolarização define-se como o quociente entre o número de crianças ou 

alunos a frequentar estabelecimentos de ensino e o total de residentes em idade escolar, e 

geralmente é expressa em percentagem (24). 

No ano lectivo 2005/2006, a taxa de escolarização, referente ao Concelho de Braga foi 

superior à da Sub-Região do Cávado, da Região Norte, e de Portugal Continental, nos 

níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário (Quadro 15). 

Quadro 15.  Taxa de escolarização no Concelho de Braga, no ano lectivo 
2005/2006 (%) 

 Taxa de Pré-
escolarização 

Taxa de escolarização 

 Básica Secundária Superior 

Braga 88,4 120,5 144,9 n.d. 

Cávado 83,4 111,2 96,0 n.d. 

Norte 75,6 114,2 87,3 n.d. 

Continente 78,1 116,2 99,4 n.d. 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2006.      n.d. : informação não disponível 

O facto de se terem verificado taxas de escolarização superiores a 100%, é indicativo de 

haver alunos de outros concelhos e frequentam os estabelecimentos de ensino de Braga. 
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No ano lectivo 2006/2007, a taxa de escolarização dos diferentes níveis de ensino, 

apesar de ter sofrido algumas alterações, mantinha-se com valores superiores aos 

registados nas outras áreas geográficas consideradas (Quadro 16). 

Quadro 16.  Taxa de escolarização no Concelho de Braga, no ano lectivo 
2006/2007 (%) 

 Taxa de Pré-
escolarização 

Taxa de escolarização 

 Básica Secundária Superior 

Braga 89,1 121,8 143,8 n.d. 

Cávado 84,0 112,9 97,1 n.d. 

Norte 76,8 115,6 92,0 n.d. 

Continente 78,0 117,6 102,6 n.d. 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2007.      n.d. : informação não disponível 

No ano lectivo 2007/2008, a taxa de escolarização referente ao ensino superior, 

apresentou valores muito superiores aos verificados nas outras unidades territoriais 

analisadas. O Concelho de Braga apresentava 73,8%, a Sub-Região do Cávado 32,3%, a 

Região Norte 24,7% e o Continente 29,3% (15). 

2.8. Perfil jurídico criminal 

Uma das formas de definir o perfil jurídico criminal de determinada unidade territorial é 

através da taxa de criminalidade. A taxa de criminalidade define-se como o quociente entre 

os crimes ocorridos numa determinada área, durante um determinado período de tempo, e a 

população dessa área durante esse período. Geralmente é expressa por 1.000 habitantes 

por ano (15). 

Nos anos de 2003 e 2006, a taxa de criminalidade3 no Concelho de Braga foi superior à 

registada na Sub-Região do Cávado, na Região Norte, e em Portugal Continental (Figura 8). 

 
Figura 8. Taxa de criminalidade no Concelho de Braga, na Sub-Região do 
Cávado, na Região Norte e no Continente, nos anos de 2003 e 2006. Fonte: INE 

Comparando aqueles anos verifica-se uma diminuição da taxa de criminalidade em 2006, 

em todas as áreas geográficas estudadas. 

                                                           
3 Efectuou-se comparação entre o 2003 e 2006, pois era a comparação possível com os dados disponíveis.  
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Pode ainda estudar-se a taxa de criminalidade por categoria de crime (Quadro 17) 4.  

Quadro 17.  Taxa de criminalidade por categoria de crimes, no Concelho de Braga, na 
Sub-Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, nos anos de 2005 e 2006 (‰) 

 
Crimes contra 
a integridade 

física 

Furto/Roubo 
por esticão na 

via pública 

Furto de 
veículo e em 

veículo 
motorizado 

Condução com 
taxa de álcool 

igual ou superior 
a 1,2 g/l 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Braga 6,7 6,9 1,7 1,4 14,7 10,8 2,9 2,9 1,0 1,5 

Cávado 5,4 5,7 0,8 0,7 9,4 6,4 1,8 1,9 1,0 1,3 

Norte 5,1 5,5 1,0 1,0 6,0 5,0 1,2 1,4 1,3 1,6 

Continente 5,2 5,6 1,6 1,7 7,0 6,4 1,8 1,8 1,6 1,9 

Fonte: INE 

Nos anos de 2005 e 2006, Braga apresentou taxas de criminalidade por categoria de 

crime mais altas que as outras unidades territoriais em comparação, excepto no crime de 

furto/roubo por esticão na via pública que, no ano de 2006, foi superado pelos valores 

apresentados pelo Continente. Quanto ao crime de condução sem habilitação legal, os 

valores registados no Concelho, foram superados pelos valores registados na Região Norte 

e no Continente. 

2.9. Consumo de drogas 

Entre Novembro de 2002 e Setembro de 2003, o Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes (CAT) de Braga, actualmente designado por Centro de Respostas 

Integradas de Braga (CRIB), realizou um estudo sobre os toxicodependentes do Concelho 

que recorriam à instituição. Verificou-se que 3,3%, da população total em tratamento, tinha 

mais de 45 anos de idade, e 96,5% tinha entre 17 e 44 anos. As freguesias com maior 

número de toxicodependentes em tratamento no CAT eram as de S. Victor (250 indivíduos), 

S. Lázaro (169 indivíduos), Maximinos (154 indivíduos) e S. Vicente (110 indivíduos)5 (10). 

2.10. Indicadores relativos à família 

No ano de 2001, a taxa de nupcialidade, ou seja, o número de casamentos por cada 

1000 habitantes, foi de 7,3‰ no Concelho de Braga. Valor esse, que era superior ao 

verificado a nível nacional (5,7‰). Os casamentos católicos representaram 72,8% do total. A 

taxa de divórcio, isto é, o número de divórcios por cada 1000 habitantes, nesse ano foi de 

0,8‰. Nesse ano, o número de famílias no concelho era de 54.468, o que representa um 

grande aumento em relação ao ano de 1991 em que estas eram 38.538 (11). 

 Em 2007, a taxa de nupcialidade foi de 5,2‰ na Sub-Região do Cávado, 4,8‰ na 

Região Norte e 4,3‰ no Continente. Nesse mesmo ano, realizaram-se 933 casamentos no 

Concelho de Braga, sendo 60,7% católicos. O número de casamentos dissolvidos por morte 

foi de 458 (15). 

 

                                                           
4 Foram comparados apenas os anos de 2005 e 2006, porque, dos dados disponíveis, apenas estes anos apresentavam a mesma classificação para as 
categorias de crimes. 
5 Existe informação mais actual sobre esta temática, em “Instituto da Droga e da Toxicodependência. Plano operacional de respostas integradas (PORI): 
diagnóstico de Braga”. No entanto, essa informação é relativa apenas a quatro freguesias do Concelho de Braga. 
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2.11. “Stakeholders” do Serviço Nacional de Saúde 

Definem-se por “stakeholders” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) todos os 

intervenientes, ou seja, todos aqueles que são parte interessada, e afectam ou são 

afectados por ele. É essencial tê-los em conta, aquando da realização do planeamento 

estratégico em saúde, de forma a assegurar que as suas expectativas e necessidades são 

satisfeitas, pois o sucesso da intervenção futura depende deles (25). 

Como “stakeholders” do SNS no Concelho de Braga, referem-se, algumas entidades que 

se encontram envolvidas no sistema de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente a 

Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, a Protecção Civil, os Bombeiros Voluntários, a 

Cruz Vermelha, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, as 

instituições de educação e ensino, as instituições de solidariedade social, o Hospital de São 

Marcos, o Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado I (Braga), as clínicas privadas, 

entre muitos outros. Para além destes, são também “stakeholders” do SNS os utentes e os 

profissionais de saúde. Os utentes contribuem para o SNS através do pagamento dos seus 

impostos, exigindo a prestação de cuidados como contrapartida. Os profissionais de saúde 

são os responsáveis pela prestação de cuidados, exigindo ao SNS pagamento por esse 

facto. 
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3. HISTÓRIA, CULTURA E LAZER 

3.1. História 

A ocupação humana da região onde se integra actualmente o Concelho de Braga 

remonta a milhares de anos, contando a cidade com mais de 2.250 anos de História. 

Existem vestígios que remontam ao período megalítico, outros com origem na Idade do 

Bronze, e alguns da Idade do Ferro. 

A existência de vários povos pré-romanos está documentada por vestígios da existência 

de castros nas elevações em torno da cidade (26). 

No século II a.C. teve início o processo de romanização, com a criação da cidade de 

Bracara Augusta, assumindo o título de capital da Gallaecia, a norte do rio Douro (26). 

As invasões bárbaras, que trouxeram à região profunda conturbação, tiveram início no 

século V. O período de conturbação prolongou-se até finais do século VIII, com a conquista 

da cidade pelos Árabes, que posteriormente foram obrigados a render-se ao domínio dos 

cristãos pelo Rei de Leão, D. Afonso III (26).  

Por volta do ano de 1070, D. Pedro, primeiro Bispo de Braga, reorganizou a Diocese. 

Tendo a cidade desenvolvido em torno da Catedral, circunscrevendo-se ao núcleo 

amuralhado, o qual foi sucessivamente fortificado (26). 

Entre 1096 e 1112, o conde D. Henrique e D. Teresa, filha de Afonso VI de Leão e 

Castela, tiveram paços em Braga. Fruto da união deste casal nasceria D. Afonso Henriques, 

que se viria a tornar o fundador da nação portuguesa em 1143 (26)(27). 

No século XVI, D. Diogo de Sousa, homem de ideias renascentistas, transformou-a 

profundamente, e esta, manteve-se quase inalterada, até ao século XIX (26). 

No século XVIII, Braga sofreu uma nova transformação, protagonizada pelos Arcebispos 

da Casa de Bragança e pelo arquitecto André Soares, tornando-a num verdadeiro ex-líbris 

do estilo Barroco em Portugal. No final desse século assistiu-se com o engenheiro e 

arquitecto Carlos Amarante à transição para o estilo Neoclássico (26). 

No século seguinte, as invasões francesas e as lutas liberais, causaram grande 

destruição. Só na segunda metade desse século é que o dinheiro e o gosto dos portugueses 

regressados do Brasil, permitiram a introdução de melhorias a nível de infra-estruturas e 

equipamentos. Foi nesta altura que o centro cívico deixou a zona da Sé, passando para o 

espaço que é hoje designado Avenida Central (26). 

No século XX, consolidaram-se e implementaram-se a rede de distribuição de água, 

saneamento, rede de transportes públicos, bem como outros meios de desenvolvimento. Foi 

nesta época que se construiu o edifício do Theatro Circo e o conjunto de fachadas que 

definem o topo nascente da Avenida da Liberdade (26). 

3.2. Cultura 

Para o desenvolvimento cultural do Concelho de Braga, muito contribui a existência de 

duas universidades (Universidade do Minho e Universidade Católica), várias estações 

radiofónicas, cinemas, bibliotecas públicas e várias salas de espectáculos das quais se 

destaca o Theatro Circo. 
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3.3. Artesanato 

O artesanato bracarense é um dos artesanatos portugueses mais conhecidos 

internacionalmente. Destacam-se os cavaquinhos, as violas, os trabalhos de ferro forjado, 

os artigos de linho, os bordados, a cestaria, as miniaturas em madeira, os farricocos, a 

bijutaria e as bonecas em trajes regionais. Sendo os cavaquinhos e as violas o que mais 

caracteriza a cidade e que vai resistindo no tempo, mantendo-se manual e artesanal (28). 

3.4. Gastronomia 

O Concelho de Braga tem uma gastronomia muito rica e variada. Para tal muito 

contribuem as influências recebidas durante séculos, de outras culturas (29). 

O bacalhau é sem dúvida alguma o prato de peixe preferido dos bracarenses sendo 

inúmeras as receitas existentes (29). 

O arroz de pato à moda de Braga, o sarrabulho acompanhado com rojões, os farinhotes, 

a tripa enfarinhada, os fígados e o verde (sangue) frito com alho são pratos de carne muito 

típicos deste Concelho. Referem-se ainda as frigideiras, grandes pastéis de massa folhada 

com recheio de vaca e presunto (29). 

Na doçaria, destaca-se o pudim Abade de Priscos, o toucinho-do-céu, as vieiras, o bolo-

rei, os doces de romaria e os fidalguinhos de Braga, bem como outras especialidades ricas 

de longa tradição conventual e popular (29). 

O vinho de referência neste Concelho é o vinho verde. 

3.5. Tradições e festividades 

De entre as inúmeras tradições e festividades do Concelho de Braga, destacam-se o “S. 

João”, a “Semana Santa”, “Braga Romana” e as “Festas Académicas do Enterro da Gata”. 

O “S. João” é a maior festa concelhia. As primeiras referências remontam ao ano de 

1489, ignorando-se quando terá ocorrido a primeira das festividades. É festejada com os 

martelinhos, alho-porro, os manjericos, os saltos à fogueira e arraiais com os seus 

tradicionais bailaricos. Estas festas repetem-se anualmente no dia 24 de Junho, sendo o 

Feriado Municipal (30). 

Os festejos da “Semana Santa” decorrem durante a semana que antecede a Páscoa. Há 

procissões nocturnas que se caracterizam pelas centenas de figurantes que retratam 

episódios bíblicos (30). 

“Braga Romana” é um projecto cultural que decorre no último fim-de-semana de Maio, no 

qual Braga regressa há 2000 anos, época em que integrava o Império Romano, evocando o 

seu quotidiano como capital da província da Gallaecia (30). 

As “Festas Académicas do Enterro da Gata” tiveram origem em 1889, em que a 

academia bracarense, representada pelos estudantes do Liceu Nacional (hoje Escola 

Secundária Sá de Miranda) realizou o 1º Enterro da Gata em Maio de 1889. Passados 100 

anos sobre o seu nascimento, a tradição foi retomada pelos estudantes da Universidade do 

Minho. É feito um velório em que a "gata", que representa o insucesso escolar, é 

transportada pela cidade seguida por um séquito que não pára de chorar a "finada" (30). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
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3.6. Património 

O Concelho de Braga apresenta um vastíssimo e riquíssimo património arqueológico e 

arquitectónico, de onde se destacam vários edifícios de arquitectura religiosa e civil. São 

exemplos, a Fonte do Ídolo, as Termas Públicas do Alto da Cividade, a Capela de São 

Frutuoso, o Paço Episcopal, a Torre da Porta Nova, a Torre de Santiago, a Arcada, o Bom 

Jesus do Monte, o edifício da Câmara Municipal, a Casa dos Crivos e o Palácio do Raio 

(27)(31). 

3.7. Espaços desportivos e zonas balneares 

No Concelho de Braga existem múltiplas instituições desportivas, de carácter profissional 

e amador, onde se praticam modalidades como o futebol, o andebol, a natação e outros 

desportos aquáticos, o atletismo, entre outras.  

Existem vários estádios de futebol, dentre os quais se destacam o Estádio 1º de Maio e o 

Estádio AXA, ambos municipais (27). 

Há também um vasto número de piscinas, espalhadas pelas várias freguesias, 

disponíveis quer para adultos quer para crianças.  

Quanto a zonas balneares, existem várias praias fluviais muito frequentadas, que se 

localizam nas margens do rio Cávado. As praias fluviais mais procuradas são: Praia de 

Merelim S. Paio, localizada na freguesia com o mesmo nome, a Praia da Ponte do Bico, em 

Palmeira, a Praia do Cavaquinho, em Crespos, a Praia de Navarra e a Praia de Adaúfe, nas 

freguesias homónimas. 

3.8. Meios de comunicação social 

O Concelho de Braga possui vários meios de comunicação social, responsáveis pela 

difusão de informação local e nacional. 

De toda a imprensa escrita existente, destaca-se o Diário do Minho, o Correio do Minho e 

o Jornal Região do Minho. Braga também tem várias estações de rádio, das quais se 

mencionam a Antena Minho, a Rádio Universitária do Minho, a Rádio Clube do Minho, a 

Rádio Voz do Minho e a delegação de Braga da Rádio Renascença. Quanto a estações de 

televisão, referem-se a Bragatel, a Minho Actual TV, e Life TV e a SIC-delegação de Braga 

(32). 
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4. SITUAÇÃO AMBIENTAL 

4.1. Sistema de abastecimento de água 

O Concelho de Braga tem uma cobertura de abastecimento de água ao consumidor muito 

próxima de 100%. A distribuição é realizada através do sistema público, de sistemas 

privados com distribuição pública e de sistemas privados. 

4.1.1. Sistema público de abastecimento de água 

No momento actual, o sistema público de abastecimento de água representa a forma de 

cobertura maioritária (96,3%), e está dependente da empresa pública municipal Empresa de 

Águas, Efluentes e Resíduos de Braga (Agere). Os equipamentos adstritos ao sector de 

águas, isto é, sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água para 

consumo, estão dimensionados para fornecer diariamente cerca de 32.000 m3 de água ao 

Concelho de Braga. Considera-se que este montante é suficiente para continuar a assegurar 

o abastecimento das populações inseridas nessa área geográfica (33). 

4.1.2. Sistema privado com distribuição pública 

O sistema privado com distribuição pública processa-se a partir de captações sob a 

responsabilidade de duas confrarias religiosas do Concelho de Braga: a confraria de Nossa 

Senhora do Sameiro e a confraria do Bom Jesus do Monte. A água captada é suficiente 

para as suas propriedades, abastecendo ainda a população e estabelecimentos 

circundantes.  

Este tipo de fornecimento de água permitiu solucionar o problema de distribuição de água 

nessas localidades mais descentralizadas e que se encontram em altitude. 

4.1.3. Outras formas de abastecimento de água 

No Concelho de Braga existem outras formas de abastecimento de água.  

Uma parte da população obtém água através de sistemas privados (poços, minas, 

nascentes e furos). Para além destes, existem ainda fontanários “públicos”, dos quais se 

destacam o Fontanário de Fraião (“das águas férreas” medicinais) e o Fontanário das Sete 

Fontes, onde muitos consumidores se abastecem. Estes fontanários são públicos pelo facto 

de permitirem o acesso a qualquer cidadão, no entanto não se encontram ligados ao 

sistema público de abastecimento de água. 

4.1.4. Vigilância da qualidade da água 

A responsabilidade da vigilância da qualidade da água é da Autoridade de Saúde. 

A USP-Braga desenvolve o “Programa de vigilância sanitária da água para consumo 

humano”, através do qual supervisiona a eficácia de tratamento e a qualidade da água do 

sistema de abastecimento dependente da Agere, sistemas das confrarias do Bom Jesus do 

Monte e de Nossa Senhora do Sameiro e ainda os Fontanários de Fraião e de Sete Fontes.  
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A vigilância faz-se mediante a colheita de amostras de água em múltiplos pontos do 

sistema de abastecimento. 

As colheitas de água são realizadas segundo um cronograma elaborado anualmente, 

sendo que os pontos de colheita são passíveis de ser alterados. A equipa faz a 

calendarização de modo que cada dia de colheita inclua dois pontos localizados nos 

extremos da rede de abastecimento de cada sistema. 

No caso da rede gerida pela Agere, as colheitas são feitas em estabelecimentos públicos 

(escolas, centros de saúde e suas extensões). Quanto às redes dependentes das confrarias, 

a colheita faz-se nas próprias confrarias, em fontanários públicos, estabelecimentos de 

hotelaria, restauração ou outros pontos abrangidos por este sistema de distribuição. 

A equipa da USP-Braga também faz colheitas independentes do programa supracitado, 

por requisição de proprietários de poços, furos, minas ou nascentes e por pedidos de 

colaboração das Juntas de Freguesia na vigilância dos fontanários públicos. 

Os resultados obtidos têm variado ao longo dos anos. No Quadro 18 apresentam-se os 

resultados obtidos nos anos de 2006, 2007 e 2008. 

Quadro 18.  Resultados obtidos nas colheitas realizadas de água para consumo 
humano, nos anos de 2006, 2007 e 2008 

 Ano 

 2006 2007 2008 

 Amostras NC Amostras NC Amostras NC 

Cloro residual  57 0 44 3 26 0 

Microbiológica 62 4 50 7 34 1 

Físico-química 51 1 25 6 22 0 

Avaliação global 3 0 3 0 3 0 

Fonte: USP-Braga.              NC: resultados não conformes 

No ano de 2007, foram realizadas 50 colheitas para análise microbiológica e 25 colheitas 

para análise físico-química de água para consumo humano. Das análises microbiológicas 

realizadas, 7 (14%) apresentaram resultado “não conforme”, e das análises físico-químicas, 

10 (40%) apresentaram o mesmo resultado. Dos anos analisados, foi esse o que apresentou 

os piores resultados, ou seja, maior número de resultados “não conforme”, sendo também 

aquele em que essa classificação teve maior valor percentual. Neste caso, deve ser tido em 

conta o facto do número de amostras não ser o mesmo em todos os anos analisados. 

A USP-Braga também faz vigilância de água para fins recreativos, nomeadamente nas 

piscinas públicas do Concelho. No Quadro 19 apresenta-se os resultados obtidos nos anos 

de 2006, 2007 e 2008, referentes a análises de água das piscinas. 

Quadro 19.  Resultados obtidos na análise das colheitas realizadas em piscinas, 
nos anos de 2006, 2007 e 2008 

  Ano  

 2006 2007 2008 

 Amostras NC Amostras NC Amostras NC 

Microbiológica 98 5 67 0 82 3 

Físico-química 79 11 52 43 62 24 

Fonte: USP-Braga.              NC: resultados não conformes 
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Dos anos analisados, o de 2006 foi aquele em que houve mais resultados “não 

conforme”, 5,1% do total de amostras, na análise microbiológica das mesmas. No ano de 

2007 registou-se maior número de resultados “não conforme” relativamente à análise físico-

química das amostras., correspondendo a 82,7% do total colheitas realizadas. 

A USP-Braga é responsável pela vigilância sanitária da água de duas praias fluviais, a 

praia fluvial de Merelim S. Paio, localizada na freguesia homónima, e a praia da Ponte do 

Bico que se localiza em Palmeira. Nos anos de 2007 e 2008 a colheita das amostras 

realizou-se entre 1 de Junho e 30 de Setembro. Durante esses dois anos a avaliação dos 

parâmetros físico-químicos apresentou sempre resultados “conforme” em todas as amostras 

colhidas. 

Em 2007 foram realizadas 11 colheitas na praia de Merelim S. Paio. Do ponto de vista 

microbiológico 10 (90,9%) tiveram resultado “conforme” e 1 (9,1%) “não conforme”. Na praia 

da Ponte do Bico realizaram-se 10 colheitas, a análise microbiológica revelou 9 (90,0%) 

resultados “conforme” e 1 (10,0%) “não conforme”.  

No ano de 2008 realizaram-se 6 colheitas de água na praia de Merelim S. Paio, a análise 

dos parâmetros microbiológicos revelou 5 (83,3%) resultados “conforme” e 1 (16,7%) “não 

conforme”. Na praia da Ponte do Bico realizaram-se 6 colheitas, verificou-se que 2 (33,3%) 

apresentaram resultado microbiológico “não conforme”.  

Apesar do número de amostras colhidas nos anos acima referidos ser diferente, verifica-

se que houve um aumento dos resultados “não conforme” de 2007 para 2008.  

4.2. Tratamento de resíduos urbanos e outros serviços públicos de higiene e 

limpeza 

O tratamento dos resíduos urbanos do Concelho de Braga é maioritariamente da 

responsabilidade de duas empresas, a Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga 

(Agere) e a Empresa Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. (Braval). 

No final de 2002, a Comissão Europeia, através do Fundo de Coesão, aprovou o apoio 

financeiro ao projecto global de saneamento do Concelho de Braga apresentado pela Agere, 

designado "Saneamento do Concelho de Braga". A implementação desse projecto consistiu 

em duas áreas de actuação: as zonas de população concentrada e as zonas de população 

dispersa (33). 

Nas zonas de população concentrada, pretendeu-se complementar a rede existente com 

emissários e interceptores em algumas bacias ainda em falta, e ampliar as unidades de 

tratamento da cidade e dos núcleos urbanos das freguesias de Celeirós, Palmeira e Adaúfe. 

Este projecto envolveu a ampliação e remodelação de 4 estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR) (33).  

Nas zonas de população dispersa, o principal objectivo foi complementar as redes de 

colecta das freguesias localizadas em área rural, construídas nas décadas de 80 e de 90 do 

século XX, com unidades de tratamento mais adequadas e respectivos interceptores e 

emissários de interligação ou condução final. Este projecto envolveu a construção de 17 

ETAR localizadas em Ruães, Cabreiros, Tadim, Tebosa, Esporões, Sobreposta, Espinho, 



DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DO CONCELHO DE BRAGA    26 

P. GOMES PEREIRA  –  MÉDICO DO 1º ANO DO INTERNATO DE SAÚDE PÚBLICA (UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA) 

Pousada, Crespos, Santa Lucrécia de Algeriz, Navarra, Cunha, Arentim, Ruilhe, Priscos, 

Penso Santo Estevão e Morreira (33). 

No ano de 2006, 92% da população do Concelho de Braga era servida por ETAR (15). 

Era intuito do projecto acabar com as situações de insalubridade existentes no concelho 

e contribuir para a despoluição do Rio Cávado, através da implementação de sistemas 

adequados de tratamento, de acordo com as normas comunitárias. O aumento da 

capacidade de drenagem e tratamento de resíduos, como forma de resposta ao crescimento 

urbanístico e populacional ocorrido nas últimas décadas e previsto para o futuro próximo, 

era também objectivo deste projecto (33). 

A Agere é, na actualidade, a principal responsável pela recolha e depósito de resíduos 

sólidos, e pela limpeza e higiene do Concelho de Braga. Para além das acções 

anteriormente referidas, esta empresa presta serviços de captura, recolha, e restituição para 

adopção de animais, em parceria com a Associação Bracarense dos Amigos dos Animais 

(ABRA), possuindo canil e gatil (33). 

A Braval é outra empresa que tem a responsabilidade da triagem, da recolha selectiva, 

da valorização e tratamento de resíduos sólidos no Baixo Cávado, tendo o Concelho de 

Braga integrado o grupo dos utilizadores originários. Esta empresa foi criada para encerrar e 

recuperar do ponto de vista ambiental as lixeiras a céu aberto (disso é exemplo o 

encerramento da lixeira de Padim da Graça), construir infra-estruturas para o tratamento de 

resíduos sólidos (aterro sanitário) e implantar a recolha selectiva de resíduos através de 

uma rede de ecopontos (actualmente 540 no Concelho de Braga) (34). 

Os valores referentes à percentagem de população servida por saneamento básico 

reportam-se a 2001. Nesta data, esse valor era de 89,6% (11). 

4.3. Condições de segurança, higiene e saúde nos estabelecimentos de ensino 

A Unidade de Saúde Pública de Braga desenvolve anualmente o “Programa de Vigilância 

das Condições de Segurança Higiene e Saúde nos Estabelecimentos de Ensino”, 

abrangendo os estabelecimentos de ensino públicos. Este programa tem como principais 

objectivos a avaliação das condições de segurança, higiene e saúde dos estabelecimentos 

de ensino. Para a sua concretização, realizam-se vistorias bianuais aos estabelecimentos. 

Nos Quadros 20 e 21 apresenta-se os resultados da classificação dos estabelecimentos 

de ensino entre 2003/2004 e 2007/2008. 

Quadro 20.  Classificação dos estabelecimentos de ensino segundo os parâmetros do Modelo 
126.05, desde o ano lectivo de 2003/2004 até ao ano lectivo de 2006/2007 

  Ano lectivo 

  2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

  B R M B R M B R M B R M 

Segurança 
Meio ambiente 34 7 3 60 4 5 45 1 1 3 0 2 

Edifício e recinto 2 23 19 3 32 34 9 33 5 4 0 1 

Higiene 
Meio ambiente 42 2 0 62 5 2 45 2 0 4 0 1 

Edifício e recinto 9 27 8 44 9 16 18 27 2 1 3 1 

Fonte: USP- Braga.                 B, Bom;  R, Razoável;  M, Mau. 
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Quadro 21.  Classificação dos estabelecimentos de ensino por parâmetros avaliados, segundo 
o modelo de avaliação divulgado pela Circular Normativa nº 12/DSE de 29 de Novembro de 
2006, desde o ano lectivo de 2006/2007 até ao ano lectivo de 2007/2008 

  Ano lectivo 

  2006/2007 2007/2008 

  B R M B R M 

Segurança 

Meio envolvente próximo 27 1 0 47 0 0 

Recinto escolar e espaço de jogo/recreio 3 25 0 13 34 0 

Edifício escolar 1 26 1 3 44 0 

Zona(s) de alimentação colectiva 18 8 0 29 12 0 

Higiene 

Meio envolvente próximo 27 1 0 47 0 0 

Recinto escolar e espaço de jogo/recreio 11 16 1 25 20 2 

Edifício escolar 4 23 1 11 35 1 

Zona(s) de alimentação colectiva 0 25 1 4 40 0 

Fonte: USP- Braga.                  B, Bom;  R, Razoável;  M, Mau. 

Todas as zonas de alimentação colectivas dos estabelecimentos de ensino avaliados 

foram classificadas com Razoável.  

Apesar do modelo de avaliação usado, no período considerado não ser o mesmo e os 

estabelecimentos vistoriados também terem variado, verifica-se melhoria global nos 

resultados obtidos. 

4.4. Segurança alimentar 

A USP-Braga desenvolve um “Programa de Promoção e Protecção da Saúde nos 

Estabelecimentos do Sector Alimentar do Concelho de Braga”, no qual é elaborado um 

plano de vistorias a estabelecimentos de restauração e bebidas, as quais são 

posteriormente efectuadas, sem que os proprietários dos estabelecimentos tenham 

conhecimento da data da sua realização.  

Entre 2006 e 2008, foram realizadas 202 vistorias, tendo sido encerrados 11 (5,4%) 

estabelecimentos por não apresentarem as condições mínimas de funcionamento. Todos os 

estabelecimentos vistoriados necessitaram da realização de correcções para manterem a 

sua actividade. 

A USP-Braga tem outros programas no âmbito da saúde alimentar, “O Programa de 

Salubridade Alimentar nas Cantinas Escolares do Concelho de Braga”, que para além das 

cantinas escolares também monitoriza a salubridade alimentar dos estabelecimentos de 

restauração com serviço de “catering” para escolas, e o “Programa de Salubridade Alimentar 

em Instituições Privadas de Solidariedade Social” (IPSS), que como o próprio nome indica 

monitoriza a salubridade alimentar das cantinas das IPSS. 

No Quadro 22 apresenta-se a comparação de diferentes parâmetros avaliados nos anos 

lectivos de 2004/2005 até ao ano lectivo de 2007/2008. O facto de apenas se iniciar essa 

comparação com dados referentes ao ano lectivo de 2004/2005 tem como objectivo tornar a 

comparação dos mesmos o mais clara possível, pois nos anos lectivos que o antecederam a 

classificação utilizada foi diferente. 
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Quadro 22.  Resultados obtidos relativamente a amostras de alimentos, esfregaços 
realizados a mãos de manipuladores de alimentos ou a utensílios, e exsudados 
orofaríngeos, no âmbito do Programa de Salubridade Alimentar nas cantinas 
escolares do Concelho de Braga, do ano lectivo 2004/2005 ao ano lectivo 2007/2008. 

  Ano lectivo 

  04/05 05/06 06/07 07/08 

Unidades de observação 95 101 115 113 

Amostras de 
alimentos 

Satisfatório 105 99 90 75 

Não satisfatório 5 16 5 13 

Mau 6 1 0 0 

Esfregaços 
de mãos e/ou 

utensílios 

Satisfatório 79 68 37 62 

Não satisfatório 10 15 2 16 

Mau 4 5 41 8 

Exsudados 
orofaríngeos 

Exames efectuados 180 225 237 239 

Positivos (agentes de TAC) 45 18 42 25 

Fonte: USP- Braga.         TAC: toxinfecções alimentares colectivas 

No Quadro 23 apresentam-se os resultados dos parâmetros avaliados no “Programa de 

Salubridade Alimentar em IPSS”, entre 2003 e 2008. 

Quadro 23.  Resultados obtidos relativamente a amostras de alimentos, esfregaços 
realizados a mãos de manipuladores de alimentos ou a utensílios, e EOF, no âmbito do 
Programa de Salubridade Alimentar em IPSS, de 2003 a 2008. 

  Ano 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Unidades de observação 15 16 16 19 19 20 

Amostras de 
alimentos 

Satisfatório 16 19 14 24 21 9 

Não satisfatório 3 0 3 3 0 10 

Mau 0 1 4 0 0 0 

Esfregaços de 
mãos/utensílios 

Satisfatório 12 15 12 6 6 10 

Não satisfatório 0 1 1 8 3 4 

Mau 2 1 3 4 12 5 

EOF 
Exames efectuados 82 89 116 123 117 145 

Positivos (agentes de TAC) 16 42 26 20 17 16 

Fonte: USP- Braga.         TAC: toxinfecções alimentares colectivas 

4.5. Riscos ambientais 

Como riscos ambientais potenciais para a população do Concelho de Braga destacam-se 

os fogos florestais, que predominam no Verão, e as inundações, predominantes nas zonas 

ribeirinhas do Cávado, durante o Inverno. 

Em 2005 registaram-se 352 fogos florestais e uma área ardida de 1202 hectares (22). No 

ano de 2007, foram registados 179 fogos florestais e uma área ardida de 41 hectares (15).  

Comparando os valores registados nos anos sobre os quais foi possível obter informação 

e que foram anteriormente mencionados, verifica-se que houve uma melhoria nos resultados 

obtidos. As políticas preventivas que têm sido postas em prática e a sensibilização das 

populações podem ser considerados factores que contribuíram para a obtenção dessa 

melhoria. 
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5. SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

5.1. Taxa bruta de natalidade 

A taxa bruta de natalidade, também designada taxa geral de natalidade, corresponde ao 

número de nados vivos numa determinada região, para um determinado período de tempo, 

geralmente um ano civil, relativamente à população dessa região para o meio do período 

considerado. Habitualmente é expressa por 1.000 habitantes (13). 

De 2003 a 2008, esta taxa diminuiu no Concelho Braga, na Sub-Região do Cávado, na 

Região Norte e em Portugal Continental (Quadro 24). No entanto, no Concelho de Braga 

manteve-se superior à das outras áreas geográficas analisadas.  

Quadro 24. Evolução da taxa bruta de natalidade no Concelho, na Sub-Região 
do Cávado, na Região Norte e no Continente, de 2003 a 2007 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga 12,5 11,9 12,3 11,4 10,5 10,1 

Cávado 11,8 11,4 11,3 10,8 9,8 n.d. 

Norte 10,8 10,2 10,0 10,8 9,8 n.d. 

Continente 10,6 10,3 10,3 9,9 9,6 n.d. 

Fonte: INE; USP- Braga.            n.d. : informação não disponível 
 

5.2. Esperança de vida à nascença 

A esperança de vida à nascença, que se define como o número médio de anos que uma 

pessoa à nascença pode esperar viver, se as taxas de mortalidade por idade observadas no 

momento se mantiverem, é um indicador sócio demográfico importante para aferir a 

qualidade de vida de uma população (13).  

No ano de 2001, este indicador não se afastava da média nacional, que era de 78,7 anos 

para as mulheres e 71,4 para os homens, daí resultando uma média global de 75 anos (11). 

5.3. Morbilidade 

5.3.1. Principais causas de internamento hospitalar 

Nesta análise, foram considerados os diagnósticos de todos os utentes residentes no 

Concelho de Braga que recorreram a qualquer hospital do país, com excepção dos serviços 

do Instituto Português de Oncologia (IPO) (Figura 9). 

Verifica-se que a maioria de causas de internamentos ocorridos, foram devidas a 

doenças incluídas em classificação suplementar, também designada por causas externas de 

morbilidade e mortalidade, seguidas das causas relacionadas com gravidez ou parto. Depois 

seguiram-se as doenças do aparelho digestivo  e aparelho respiratório. Este facto foi 

observado nos 3 anos estudados. 
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Figura 9.  Internamentos hospitalares de utentes residentes 

no Concelho de Braga, de 2005 a 2007 (%). Abreviaturas: 

Class., classificação; Malf., malformações; Dç., doenças; Ap., 

aparelho; Musc., muscular; Sist., sistema; Trans.,transtornos. 

Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública-Unidade 

de Planeamento em Saúde. 

 

A maioria dos internamentos hospitalares ocorreu nos indivíduos com idade 

compreendida entre os 25 e os 64 anos de idade (Quadro 25). 

Quadro 25.  Internamentos hospitalares de utentes residentes no Concelho de 

Braga por grupos etários,de 2005 a 2007 

 Ano 

Grupo etário 2005 2006 2007 

< 1ano 2.204 2.049 1.913 

1-14 anos 1.148 1.159 1.155 

15-24 anos 981 928 910 

25-64 anos 6.706 6.659 8.362 

65-74 anos 1.532 1.430 2.269 

≥ 75 anos 2.073 2.072 2.725 

Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública-Unidade de Planeamento em Saúde. 



DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DO CONCELHO DE BRAGA    31 

P. GOMES PEREIRA  –  MÉDICO DO 1º ANO DO INTERNATO DE SAÚDE PÚBLICA (UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA) 

Doenças infecciosas 

Em 2007 o número de internamentos por infecção meningocócica foi inferior ao de 2005 

e 2006, tal como o número de internamentos por tuberculose. Entre 2005 e 2007 houve um 

aumento de 18,2% no número de internamentos devido a infecção VIH-SIDA; entre 2006 e 

2007 esse aumento foi de 56,0%.(Figura 10). 

 
Figura 10.  Número de internamentos hospitalares de utentes residentes no 
Concelho de Braga, por doenças infecciosas, de 2005 a 2007. Siglas: VIH-SIDA, 
vírus da imunodeficiência humana-síndrome da imunodeficiência adquirida. Fonte: 
ARS Norte, Departamento de Saúde Pública-Unidade de Planeamento em Saúde. 

Doenças neoplásicas 

As causas mais frequentes de internamento hospitalar por doença neoplásica foram 

devidas a tumores do estômago, da mama, do cólon e da bexiga (Figura 11).  

 
Figura 11.  Internamentos hospitalares de residentes no Concelho de Braga, por 
doença tumoral, entre 2005 e 2007. Abreviaturas: T.,tumores; Linf., linfoma; Hem., 
hematológico; Traq., traqueia; Bronq., brônquios. Fonte: ARS Norte, Departamento 
de Saúde Pública-Unidade de Planeamento em Saúde. 
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Doenças endócrinas 

O número de internamentos devidos a doenças endócrinas aumentou de forma gradual 

de 2005 a 2007 (Figura 12). Entre 2005 e 2006 houve um aumento de 15,9% no número de 

internamentos hospitalares por diabetes. 

 

Figura 12.  Número de internamentos hospitalares de residentes no 
Concelho de Braga, por doenças endócrinas, de 2005 a 2007. 
Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública. 

 

Doenças do aparelho circulatório 

A Figura 13 mostra o número de internamentos hospitalares por doenças do aparelho 

circulatório, dos utentes residentes no Concelho de Braga de 2005 a 2007. 

Quando se comparam os anos de 2005 e 2007 verifica-se que houve um aumento de 

30,0% no número de internamentos por doença isquémica do coração, e uma diminuição de 

6,6% no número de internamentos relacionados com doenças cerebroasculares. Durante 

esse período o número de internamentos por doença hipertensiva duplicou. 

 

Figura 13.  Número de internamentos hospitalares de residentes no 
Concelho de Braga, por  doenças do aparelho circulatório, de 2005 a 
2007. Abreviaturas: Dç., doença; Ap., aparelho. 
 Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública. 
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Doenças do aparelho respiratório 

Analisando o número de internamentos hopitalares por doenças do aparelho respiratório, 

constata-se que foram internados mais doentes com diagnóstico de pneumonia em 2007, do 

que em 2005 e 2006. O número de internamentos por Doença Pulmonar Obstructiva 

Crónica (DPOC) em 2007 foi superior ao de 2006, no entanto, diminuiu relativamente a 

2005. O número de internamentos por outras doenças respiratórias tem vindo a diminuir 

(Figura 14). 

 

Figura 14.  Número de internamentos hospitalares de residentes no 
Concelho de Braga, por doenças do aparelho respiratório, de 2005 a 2007. 
Siglas: DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica. 
Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública. 

Entre 2005 e 2007, houve um aumento de 9,7% no número de internamentos por 

pneumonia. Mas entre 2006 e 2007, esse aumento foi de 30,2%. Quanto a número de 

internamentos por DPOC, verificou-se uma diminuição de 14,6% entre 2005 e 2007, e um 

aumento de 31,4% entre 2006 e 2007. 

Doenças do aparelho digestivo 

Relativamente aos internamentos por patologia digestiva, verifica-se que com excepção 

dos internamentos com o diagnóstico de doença crónica do fígado/cirrose, os internamentos 

por úlcera e os internamentos por outras doenças do aparelho digestivo aumentaram desde 

o ano de 2005 até ao ano de 2007 (Figura 15). 

 

Figura 15.  Número de internamentos hospitalares de residentes no 
Concelho de Braga, por doenças do aparelho digestivo, de 2005 a 2007. 
Abreviaturas: DÇ. doença; Ap.,aparelho. 
Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública. 
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Entre 2005 e 2007, houve uma diminuição de 41,4% no número de internamentos por 

doença crónica do fígado/cirrose. 

5.3.2. Doenças evitáveis pela vacinação 

Para que o Programa Nacional de Vacinação (PNV) continue a ser um êxito é necessário 

manter as taxas de cobertura vacinal elevadas, na certeza de que apenas taxas de cerca de 

95% permitem obter imunidade de grupo, excepto no caso do tétano em que a protecção 

conferida pela vacinação é individual, e só uma cobertura vacinal de 100% evitaria o 

surgimento de novos casos (35). 

Nos Quadros 26, 27 e 28 são apresentadas as taxas de cobertura vacinal das coortes 

dos indivíduos com 2, 6 e 14 anos de idade, de 2005 a 2008, respectivamente. 

Na coorte dos indivíduos com 2 anos de idade a imunidade de grupo esteve 

comprometida face à meningite C em 2005, 2006 e 2008 (Quadro 26). Os baixos valores 

apresentados pela cobertura vacinal anti-meningite C são devidos ao facto de nesse período 

a vacina ainda não fazer parte do PNV. 

Quadro 26.  Cobertura vacinal da coorte dos indivíduos com 2 anos de idade, 
no Concelho de Braga, de 2005 a 2008 (%). 

 Ano 

Vacina 2005 2006 2007 2008 

BCG 98,7 98,2 99,0 98,7 

DTP 98,7 97,9 98,0 97,4 

Hib 98,7 97,9 97,9 97,3 

VIP/VAP 98,7 97,8 97,8 97,4 

VHB 98,6 97,9 98,0 97,4 

VASPR 97,9 96,6 96,5 96,5 

MenC 46,4 94,1 96,0 94,6 

Fonte: USP-Braga (SINUS). 
 

Nos anos de 2005 a 2007, a imunidade de grupo esteve comprometida para a DTP, 

VAP/VIP, VASPR e MenC na coorte dos indivíduos com 6 anos de idade (Quadro 27). Os 

baixos valores registados relativamente à MenC em 2005 devem-se ao facto de 

corresponderem a uma fase em que a vacina ainda não fazia parte do PNV. 

Quadro 27.  Cobertura vacinal da coorte dos indivíduos com 6 anos de idade, 
no Concelho de Braga, de 2005 a 2008 (%). 

 Ano 

Vacina 2005 2006 2007 2008 

DTP 94,1 92,3 94,8 95,8 

VAP/VIP 94,4 94,4 94,4 95,7 

VASPR 93,6 92,4 94,0 95,0 

MenC 45,5 87,4 94,9 95,2 

Fonte: USP-Braga (SINUS). 
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Os valores de cobertura vacinal da coorte dos indivíduos com 14 anos de idade 

encontrava-se abaixo dos valores pretendidos, relativamente à vacinação VHB e MenC 

(Quadro 28). Quanto à vacinação MenC apresentava valores muito baixos, apesar de pelo 

PNV estes indivíduos já deverem ter regularizado a sua situação vacinal até 2006-2007. 

Quadro 28.  Cobertura vacinal da coorte dos indivíduos com 14 anos de idade, 
no Concelho de Braga, de 2005 a 2008 (%). 

 Ano 

Vacina 2005 2006 2007 2008 

Td 94,9 95,3 95,4 94,1 

VHB 90,4 91,9 93,4 91,7 

VASPR 93,8 93,5 95,3 96,1 

MenC 17,1 38,4 76,9 85,6 

Fonte: USP-Braga (SINUS). 

 

5.3.3. Doenças de declaração obrigatória 

As doenças de declaração obrigatória (DDO) são doenças infecciosas ou transmissíveis, 

que pelas suas características podem representar um perigo real ou potencial para a Saúde 

Pública. A Lei nº 2036, de 9 de Agosto de 1949, refere que “todo o médico do serviço 

público ou privado, que diagnosticou ou suspeitou de um caso, deve notificar ou declarar à 

autoridade de saúde do concelho de residência do doente num prazo legal de 48 horas”. A 

lista actual, que define quais as Doenças de Declaração Obrigatória foi publicada em Diário 

da República, na Portaria nº 1071/98 de 31 de Dezembro, e foi completada com a Portaria 

nº 258/2005 de 16 de Março (36-38). 

O principal objectivo da notificação dessas doenças é a interrupção da cadeia de 

infecção. Para que isso seja possível é necessário que os médicos que suspeitam ou 

diagnosticam alguma dessas doenças procedam à sua notificação atempadamente, 

transcrevendo toda a informação essencial para o boletim DDO. O tratamento estatístico 

dos dados obtidos também é um dos objectivos deste sistema de notificação, pois permite 

conhecer a incidência e as características epidemiológicas das DDO na comunidade ou em 

grupos de risco, estudar a dinâmica da sua difusão espacial, temporal e social, permite 

ainda detectar situações aberrantes relativamente ao seu padrão de incidência habitual ou 

esperado, e estabelecer indicadores de alerta para eventuais surtos, de forma a facilitar a 

intervenção mais oportuna das autoridades e serviços de saúde. A análise da informação 

recolhida torna possível intervir no sentido de melhorar a prestação de cuidados de saúde e 

o nível de saúde da população. 

No Quadro 29 são apresentadas as doenças de declaração obrigatória notificadas no 

Concelho de Braga de 2003 a 2008. A tuberculose foi a DDO mais notificada, seguindo-se a 

parotidite epidémica e as doenças classificadas como outras salmoneloses. Este facto deixa 

várias questões a investigar, uma vez que a parotidite epidémica é prevenível pela 

vacinação, a qual faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV). As salmoneloses 

são preveníveis por hábitos de higiene adequados, utilização de alimentos não 

contaminados e adequada preparação dos mesmos, o que indica que para além do facto da 

maioria da população ter boas condições de higiene, ainda há muito a fazer, principalmente 

sensibilização e educação para a saúde da comunidade. 
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Quadro 29.  Doenças de declaração obrigatória notificadas no Concelho de Braga, de 2003 a 2008 

CID 10 Designação 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

A01 Febre Tifóide e Paratifóide 1 0 0 0 1 0 2 

A02 Outras Salmoneloses 0 20 7 10 6 6 49 

A15 e A16 Tuberculose Respiratória 67 37 60 50 35 36 285 

A19 Tuberculose Miliar 1 0 0 0 0 0 1 

A27 Leptospirose 0 1 0 0 0 0 1 

A30 Lepra 1 0 0 0 0 0 1 

A37 Tosse Convulsa 0 0 0 1 0 1 2 

A39 Infecção Meningocócica 0 0 1 1 0 0 2 

A39.0 Meningite Meningocócica 0 2 1 2 0 1 6 

A48.1 Doença dos Legionários 1 1 1 4 2 5 14 

A50 Sífilis Congénita 0 0 0 0 0 2 2 

A51 Sífilis Precoce 0 5 2 0 0 0 7 

A69.2 Doença de Lyme 0 0 0 0 0 5 5 

A77.1 Febre Escaro-Nodular 0 0 0 1 0 0 1 

A81.0 Encefalopatia Espongiforme 0 0 0 1 0 0 1 

B05 Sarampo 0 1 0 0 0 1 2 

B06 Rubéola não congénita 0 1 2 0 1 1 5 

B15 Hepatite Aguda A 0 1 1 0 0 0 2 

B16 Hepatite Aguda B 2 3 1 1 3 0 10 

B26 Parotidite Epidémica (Papeira) 13 14 10 3 10 2 52 

B50 Malária 0 0 0 0 2 1 3 

B55 Leishmaníase Visceral 0 0 0 1 0 0 1 

Total de notificações 86 86 86 75 60 61 454 

Fonte: USP-Braga. 

 

Tuberculose 

A tuberculose é considerada um problema de saúde de intervenção prioritária na Região 

Norte desde 2005, com maior magnitude do que no global do país; no entanto, o ritmo de 

decréscimo da taxa de incidência é inferior ao observado em Portugal (39). Entre 2003 e 

2007 a sua incidência tem variado no Concelho de Braga (Quadro 30). 

Quadro 30.  Evolução da taxa de incidência da tuberculose no Concelho de 
Braga em comparação com a taxa média, nos anos de 2003 a 2007 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Taxa 20,7 8,8 14,5 17,8 9,7 

Taxa média 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Fonte: SVIG-TB. 
 

De 2003 a 2007, o número de indivíduos tratados com sucesso foi sempre inferior ao 

número de indivíduos a quem foi diagnosticada a doença, sendo os anos de 2003 e 2007 

aqueles em que a diferença registada foi maior (Figura 16). 
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Figura 16.  Número de casos de tuberculose pulmonar bacilífera 
analisados e número de casos tratados com sucesso no Concelho de 
Braga, de 2003 a 2007. Fonte: SVIG-TB. 

 

Infecção pelo VIH 

A infecção pelo VIH também integra a lista de DDO. Segundo a Portaria nº 258/2005 de 

16 de Março, publicada em Diário da República, “a notificação é obrigatória em qualquer 

estádio de infecção, e sempre que se verifique mudança de estadiamento ou óbito”´(38). 

Desde o primeiro diagnóstico desta patologia, até 31 de Dezembro de 2007 foram 

registados no Concelho de Braga 445 casos. Destes, 17 encontravam-se na fase clínica de 

complexo relacionado com SIDA (CRS) quando foram notificados, 272 eram portadores 

assintomáticos (PA), e 138 encontravam-se na fase clínica de SIDA (Figura 17) (40). 

 

Figura 17.  Número de casos de infecção pelo VIH, notificados até 31 
de Dezembro de 2007, no Concelho de Braga, por tipo de notificação. 
Siglas: CRS, complexo relacionado com SIDA; PA, portador 
assintomático; SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. 
Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública. 

 

No ano de 2007 a taxa de incidência de indivíduos com CRS foi de 0,002 por 100 

habitantes, a taxa de incidência de indivíduos com PA foi de 0,010 por 100 habitantes, e a 

de indivíduos na fase clínica de SIDA foi de 0,005 por 100 habitantes. 
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Nesse mesmo ano, a taxa de prevalência de indivíduos infectados pelo VIH era de 0,245 

por 100 habitantes. Até Dezembro de 2008 tinham sido notificados mais 12 casos de PA e 6 

casos de SIDA. 

O número de casos notificados nos anos considerados foi sempre maior para os PA, 

excepto no ano de 2005 em que os casos de SIDA excederam os de PA (Figura 18). 

 
Figura 18. Distribuição dos casos de infecção pelo VIH, no 
Concelho de Braga, por ano de notificação e tipo de diagnóstico. 

Fonte: ARS Norte, Departamento de Saúde Pública.  

 

5.3.4. Saúde ocupacional 

A Saúde ocupacional é área da Medicina que tem como principal objectivo a promoção 

de condições de trabalho que protejam a saúde dos trabalhadores, prevenindo a ocorrência 

de doenças profissionais e de acidentes. A promoção do seu bem-estar físico, mental e 

social, também é objectivo desta área da Medicina. Para além disso, pretende humanizar as 

condições de trabalho, contribuindo dessa forma para maior satisfação profissional e níveis 

de desempenho mais elevados (41). 

No Concelho de Braga as doenças profissionais mais incidentes em 2003-2008, foram as 

afecções músculo-esqueléticas (Quadro 31), sendo o grupo das mulheres o mais afectado. 

Quadro 31.  Número de doenças profissionais registadas no Concelho de Braga, de 2003 a 2008 

  Ano  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 H M H M H M H M H M H M 

Afecções  músculo-esqueléticas 0 4 1 14 2 30 1 33 3 23 1 4 

Perturbações da audição 0 0 1 0 2 0 4 0 2 0 0 0 

Efeitos irritantes na pele ou nas mucosas 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Perturbações pulmonares 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

Perturbações oculares 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total 7 18 36 40 30 5 

Fonte: USP-Braga. 
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5.4. Taxa bruta de mortalidade 

A mortalidade constitui um dado sanitário importante na definição do nível de saúde de 

uma população. Pode ser considerada como uma medida das necessidades de cuidados de 

saúde, e reflecte a incidência e a capacidade de tratamento das doenças que afectam 

determinada população ou comunidade. A taxa bruta de mortalidade, ou taxa geral de 

mortalidade, corresponde ao número de óbitos ocorridos numa determinada região, para um 

determinado período de tempo, geralmente um ano civil, relativamente à população dessa 

região calculada para o meio do período considerado. Habitualmente é expressa por 1.000 

habitantes (13). 

Ao contrário da taxa de natalidade, a de mortalidade manteve-se sempre inferior à da 

Sub-Região do Cávado, à da Região Norte e à do Continente, realidade que se acentuou 

em 2004, com o decréscimo da taxa de mortalidade para 5,9‰ (Quadro 32). 

Quadro 32. Evolução da taxa bruta de mortalidade no Concelho de Braga, na 
Sub-Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga 6,7 5,9 6,5 6,4 6,1 6,1 

Cávado 7,7 6,9 7,2 7,0 6,9 n.d. 

Norte 8,9 8,3 8,7 8,3 8,4 n.d. 

Continente 10,4 9,7 10,2 9,6 9,8 n.d. 

Fonte: INE;USP-Braga   n.d. : informação não disponível 

 

5.5. Mortalidade prematura 

A mortalidade prematura define-se como o quociente entre os óbitos de indivíduos com 

idade compreendida entre os 0 e os 74 anos e a população média residente do mesmo 

grupo etário. Geralmente é expressa por 1.000 indivíduos. 

A mortalidade prematura aumentou de 1,79‰ para 2,25‰, de 2007 para 2008. Nos dois 

anos analisados verificou-se que a mortalidade prematura foi maior no grupo dos homens, 

apresentando valores de 2,39‰ em 2007 e 2,77‰ em 2008. No grupo das mulheres os 

valores registados foram 1,19‰ em 2007 e 1,74‰ em 2008 (Figura 19). 

 

Figura 19.  Mortalidade Prematura (0-74 anos) no Concelho de 
Braga, em 2007 e 2008 (‰). Fonte: INE. 
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5.6. Mortalidade infantil 

A mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos em crianças com menos de 1 ano 

de idade, ocorridos num determinado período de tempo (geralmente um ano civil), 

relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período. Geralmente é expressa por 1.000 

nados-vivos. É um indicador do estado de saúde global de toda uma população, reflectindo 

a relação entre causas de mortalidade infantil e determinantes da saúde da população, tais 

como aspectos económicos, sociais e ambientais (13) (39). 

No Concelho de Braga, a taxa de mortalidade infantil tem sido variável, realçando-se 

valores elevados em 2005. Nos anos de 2005 e 2006 foi superior à verificada na Sub-

Região do Cávado, na Região Norte e no Continente (Figura 20). 

 
Figura 20.  Evolução da taxa de mortalidade infantil no Concelho de 
Braga, na Sub-Região do Cávado, na Região Norte e no Continente, 
de 2003 a 2007 (‰). Fonte: Direcção-Geral da Saúde. 

 

No ano de 2005, registaram-se 19 óbitos de crianças com menos de um ano de idade, 

número que tem vindo a diminuir, no entanto, o número de óbitos mantém-se em valores 

superiores aos dos anos de 2003 e 2004. 

A taxa de mortalidade infantil aumentou progressivamente, de 2003 até 2005, ano em 

que apresentou um valor muito elevado (9‰), mas que é devido a erro no registo dos 

mesmos, ou seja, foram registados como óbitos infantis do Concelho de Braga todos os 

óbitos ocorridos neste concelho e não apenas os referentes aos residentes (Quadro 33). 

Na Sub-Região do Cávado também se verificou um aumento do valor da taxa de 

mortalidade infantil em 2005, embora seja inferior ao registado no Concelho de Braga. Este 

facto foi devido ao elevado valor registado em Braga, que influenciou o resultado obtido na 

sub-região em que se insere (42). 

Na Região Norte e em Portugal Continental, verificou-se uma diminuição progressiva, de 

2003 até 2006. No ano de 2007 os valores apresentados eram superiores aos do ano 

anterior. 

No ano de 2008, não se registaram óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade, no 

Concelho de Braga (16). 
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Quadro 33.  Evolução da taxa de mortalidade infantil no Concelho de Braga, 
Sub-Região do Cávado, Região Norte e Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga 1,9 2,0 9,0 3,6 2,7 0,0 

Cávado 3,8 3,3 5,4 3,4 3,0 n.d. 

Norte 4,3 4,1 3,7 3,1 3,6 n.d. 

Continente 4,1 3,7 3,4 3,3 3,4 n.d. 

Fonte: ARS Norte (Perfil de Saúde da Região Norte 2008); DGS; USP-Braga.    n.d.: informação não disponível 
 

A mortalidade infantil tem registado uma evolução positiva em termos de ganhos de 

saúde, sendo importante mantê-la como uma necessidade prioritária em saúde, para que os 

referidos ganhos sejam consolidados (39). 

 

Mortalidade fetal tardia 

A taxa de mortalidade fetal tardia corresponde ao número de fetos-mortos com 28 ou 

mais semanas, ocorridos num determinado período de tempo, geralmente um ano civil, 

relativamente ao total de nados-vivos e de fetos-mortos com 28 ou mais semanas do 

mesmo período. Geralmente é expressa por 1000 nados-vivos e fetos-mortos de 28 ou mais 

semanas (13). 

Entre 2003 e 2008, a mortalidade fetal tardia foi sempre menor no Concelho de Braga, do 

que na Região Norte e em Portugal Continental (Quadro 34).  

No ano de 2008 não se registou nenhum óbito no período fetal tardio, no Concelho de 

Braga (16). 

Quadro 34.  Mortalidade fetal tardia no Concelho de Braga, na Região Norte e 
no Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga n.d. n.d. 1,4 1,5 1,9 0,0 

Norte 2,1 2,5 1,9 2,8 2,1 n.d. 

Continente 3,0 2,6 2,7 3,2 2,9 n.d. 

Fonte: DGS (Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal 2003/2007); USP-Braga. n.d.: informação não disponível 

 

Mortalidade perinatal 

A taxa de mortalidade perinatal corresponde ao quociente entre a soma aritmética do 

número de óbitos em crianças com menos de 7 dias de idade, com o número de fetos-

mortos com mais de 22 semanas de gestação, e a soma aritmética do número de nados-

vivos com o número de fetos-mortos com mais de 22 semanas de gestação, ocorridos num 

determinado período de tempo, geralmente um ano civil (13). 
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No ano de 2005, o Concelho de Braga apresentou uma taxa de mortalidade perinatal 

superior à da Região Norte e de Portugal Continental (Quadro 35). 

Quadro 35.  Mortalidade perinatal no Concelho de Braga, na Região Norte e no 
Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga n.d. n.d. 5,2 3,0 2,5 0,0 

Norte 4,3 4,3 3,5 4,0 3,4 n.d. 

Continente 5,0 4,2 4,3 4,8 4,8 n.d 

Fonte: DGS (Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal 2003/2007); USP-Braga.    n.d.: informação não disponível 

No Concelho de Braga, no ano de 2007 foram registados 4 óbitos de fetos e lactentes 

com mais de 22 semanas de gestação e menos de 7 dias de vida, o que corresponde a uma 

taxa de mortalidade de 2,5‰. As causas destas mortes foram a anóxia intra-uterina (3 

casos) e uma causa indeterminada (16). 

 

Mortalidade neonatal precoce 

A taxa de mortalidade neonatal precoce corresponde ao número de óbitos em crianças 

com menos de 7 dias de idade ocorridos num determinado período de tempo, relativamente 

ao total de nados-vivos no mesmo período, geralmente um ano civil. Habitualmente é 

expressa por 1.000 nados-vivos (13).  

Em 2005 e em 2006, o Concelho de Braga, registou valores da taxa de mortalidade 

neonatal precoce superiores aos da Região Norte e de Portugal Continental (Quadro 36).  

Quadro 36.  Mortalidade neonatal precoce no Concelho de Braga, na Região 
Norte e no Continente, de 2003 a 2008 (‰)  

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga n.d. n.d. 5,7 1,5 1,3 0,0 

Norte 2,1 1,8 1,6 1,3 1,3 n.d. 

Continente 2,0 1,7 1,5 1,5 1,6 n.d. 

Fonte: DGS (Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal 2003/2007); USP-Braga.    n.d. : informação não disponível 

 

Mortalidade neonatal 

A taxa de mortalidade neonatal corresponde ao número de óbitos em crianças com 

menos de 28 dias de idade, ocorridos num determinado período de tempo, geralmente um 

ano civil, relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período. Habitualmente é 

expressa por 1.000 nados-vivos (13). 

A mortalidade neonatal reflecte a saúde e os cuidados de saúde prestados quer à mãe 

quer ao recém-nascido. 
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Os valores referentes à taxa de mortalidade neonatal, no Concelho de Braga são 

inferiores aos valores registados na Região Norte e em Portugal Continental, excepto em 

2005, ano em que os superou (Quadro 37). 

Quadro 37.  Mortalidade neonatal no Concelho de Braga, na Região Norte e 

no Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga n.d. n.d. 5,7 1,5 1,3 0,0 

Norte 2,8 2,7 2,4 1,8 2,2 n.d. 

Continente 2,6 2,5 2,1 2,1 2,0 n.d. 

Fonte: DGS (Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal 2003/2007); USP-Braga.    n.d.: informação não disponível 

Durante o ano de 2007 faleceram 2 neonatos, residentes no Concelho de Braga, o que 

corresponde a uma taxa de mortalidade neonatal de 1,3‰ (16). 

 

Mortalidade pós-neonatal 

A taxa de mortalidade pós-neonatal corresponde ao número de óbitos em crianças com 

idades compreendidas entre os 28 e os 364 dias, ocorridos num determinado período de 

tempo, geralmente um ano civil, relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período. 

Geralmente é expressa por 1.000 nados-vivos (13). 

Em 2005 e 2006, a taxa de mortalidade pós-neonatal referente ao Concelho de Braga 

superou os valores registados na Região Norte e em Portugal Continental (Quadro 38).  

Em 2005 registaram-se 7 óbitos em crianças com idade compreendida entre os 28 e os 

364 dias de idade. Em 2006 ocorreram 4, em 2007 e em 2008 não houve óbitos no período 

pós-neonatal (16). 

Quadro 38.  Mortalidade pós-neonatal no Concelho de Braga, na Região Norte 

e no Continente, de 2003 a 2008 (‰) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Braga n.d. n.d. 3,3 2,0 0,0 0,0 

Norte 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 n.d. 

Continente 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 n.d. 

Fonte: DGS (Natalidade, Mortalidade Infantil, Fetal e Perinatal 2003/2007); USP-Braga.     n.d.: informação não disponível 

 

5.7. Causas de Morte 

As diferentes causas dos 1.003 óbitos ocorridos em 2008 foram agrupadas por 

Capítulo CID-10, e estão indicadas no Quadro 39 (16). 
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Quadro 39.  Número de óbitos no Concelho de Braga, por capítulo CID-10, de 2003 
a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aparelho circulatório 308 303 276 219 334 305 

Tumores 206 170 163 139 170 208 

Aparelho respiratório 185 144 183 123 158 161 

Causas indefinidas 171 161 168 137 148 200 

Aparelho digestivo 41 35 27 30 43 38 

Infecciosas e parasitárias 25 15 26 19 23 30 

Aparelho genito-urinário 23 20 15 18 15 18 

Sistema nervoso 16 15 29 22 23 22 

Outras causas 41 32 47 26 23 21 

Total 1.016 895 934 733 937 1.003 

Fonte: USP-Braga. 

As principais causas de morte foram as relacionadas com doenças do aparelho 

circulatório (30,4%), seguidas dos tumores (20,7%), depois as causas indefinidas (20,0%) e 

doenças do aparelho respiratório (16,1%) (Quadro 40). 

Quadro 40.  Mortalidade proporcional no Concelho de Braga, por capítulo CID-10, 
de 2003 a 2008 – Principais causas (%) 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aparelho Circulatório 30,3 33,9 29,6 29,9 35,6 30,4 

Tumores 20,3 19,0 17,5 19,0 18,1 20,7 

Causas indefinidas 16,8 18,0 18,0 18,7 15,8 20,0 

Aparelho Respiratório 18,2 16,1 19,6 16,8 16,9 16,1 

Fonte: USP-Braga. 

Em 2008 as taxas de mortalidade foram superiores no sexo masculino, com excepção 

das doenças do aparelho circulatório e do aparelho digestivo (Figura 21). 

 
Figura 21.  Mortalidade específica por principais grupos de causas 
e sexo no Concelho de Braga, no ano de 2008 (‰). Fonte: 
Conservatória do Registo Civil de Braga; USP-Braga.  
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5.8. Mortalidade Específica 

Aparelho circulatório 

No ano de 2008, a mortalidade por paragem cardíaca e enfarte cerebral aumentou em 

relação ao ano de 2007 (Figura 22). Por sua vez, a mortalidade devida a enfarte agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC) diminuiu em relação ao 

ano anterior. 

 

Figura 22.  Taxa de mortalidade específica das doenças do aparelho 
circulatório no Concelho de Braga, nos anos de 2007 e 2008. Siglas: AVC, 
acidente vascular cerebral. Fonte: USP-Braga. 
 

Tumores 

Em 2008, verificou-se um aumento da mortalidade por tumores do estômago, pulmão e 

mama, tendo ocorrido uma diminuição  da mortalidade por tumores do cólon relativamente 

ao ano de 2007 (Figura 23). 

 

Figura 23.  Taxa de mortalidade específica dos tumores no Concelho de 
Braga, nos anos de 2007 e 2008. Fonte: USP-Braga. 

 

Aparelho respiratório 

No ano de 2008, a mortalidade por edema pulmonar e insuficiência respiratória aumentou 

em relação a 2007, verificando-se uma diminuição das mortes por pneumonia (Figura 24). 
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Figura 24.  Taxa de mortalidade específica relativa a doenças do 
aparelho respiratório, no Concelho de Braga, nos anos de 2007 e 
2008. Fonte: USP- Braga. 

 

Aparelho digestivo 

Em 2008, houve um aumento da mortalidade por insuficiência hepática e cirrose 

hepática, no entanto, verificou-se diminuição da taxa de mortalidade por outras causas 

relacionadas com o aparelho digestivo, relativamente a 2007 (Figura 25). 

 

Figura 25.  Taxa de mortalidade específica relativa a doenças do 
aparelho digestivo, no Concelho de Braga, nos anos de 2007 e 2008. 

Fonte: USP-Braga. 

 

5.9. Mortalidade por doenças relacionadas com o tabaco  

A mortalidade por doenças relacionadas com o tabaco é um factor de preocupação dos 

prestadores de cuidados de saúde do Concelho de Braga. 

São incluídas nestas doenças os tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmão, 

doenças isquémicas do coração, doenças cérebro vasculares, bronquite crónica, bronquite 

não especificada, enfisema e asma (Quadro 41). 
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Quadro 41.  Mortalidade por doenças relacionadas com o tabaco no 
Concelho de Braga, nos anos de 2007 e 2008 

  Ano 

  2007 2008 

Homens 
Total de óbitos 76 97 

‰ 0,9 1,06 

Mulheres 
Total de óbitos 89 82 

‰ 1,07 0,9 

Fonte: Conservatória do Registo Civil de Braga. 

 

6. RECURSOS DE SAÚDE 

6.1. Generalidades 

O Concelho de Braga possui boas infra-estruturas e equipamentos de prestação de 

cuidados de saúde, bem como um bom rácio médico/habitante. Possui um hospital público e 

um agrupamento de centros de saúde com várias extensões, e outras instituições privadas 

que prestam cuidados de saúde à população. 

Em 2005, o número de camas por 1.000 habitantes nos estabelecimentos de saúde do 

Concelho era de 5,8 (22). No ano de 2006, havia 5,6 camas por 1.000 habitantes nos 

estabelecimentos de saúde (15). Nesse mesmo ano 2005 registavam-se 4,2 médicos por 

1.000 habitantes e 5,3 enfermeiros por 1.000 habitantes, superando os valores 

apresentados pela Sub-Região do Cávado, Região Norte e Portugal Continental (22).  

Em 2007, no Concelho de Braga existiam 4,6 médicos por 1.000 habitantes, enquanto 2,6 

era o número apresentado pela Sub-Região do Cávado. Na Região Norte registavam-se 4,8 

e, em Portugal Continental 5,0 (15).Nesse ano, havia 6,1 enfermeiros por 1.000 habitantes, 

valor que superava o das áreas geográficas anteriormente referidas (15). 

6.2. ACES do Cávado I - Braga 

O ACES do Cávado I-Braga, designado por Centro de Saúde de Braga (CSB) até 1 de 

Março de 2009, é a instituição pública responsável pela prestação de cuidados de saúde 

primários à população do Concelho de Braga, desenvolvendo actividades de promoção da 

saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença, e ligação a outros 

serviços para a continuidade dos cuidados. 

6.2.1. Organização ACES do Cávado I – Braga 

A mudança de designação de Centro de Saúde de Braga para ACES do Cávado I-Braga, 

foi devida a um processo no qual, os profissionais da instituição se organizaram em equipas 

que passaram a funcionar em rede, com governação clínica e de saúde. Foi criada a 

possibilidade de incorporação de novas profissões, saberes e suas componentes 

tecnológicas. A instituição passou a ter autonomia de gestão, iniciando-se um sistema de 

contratualização e incentivos institucionais e financeiros, centrando a sua acção no cidadão, 
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prestando cuidados integrados e racionais. Apesar de ter autonomia administrativa, o ACES 

continua sujeito ao poder de direcção da ARS Norte (43). 

O ACES do Cávado I-Braga é constituído pelo Centro de Saúde do Carandá, pelo Centro 

de Saúde de Maximinos e pelo Centro de Saúde de Infias, possuindo cada um deles várias 

unidades prestadoras de cuidados de saúde. 

O ACES é composto por várias unidades funcionais, que se designam por Unidades de 

Saúde Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidades 

de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública (USP), Unidades de 

Recursos Assistenciais Partilhados (URAP). Poderá ainda ser composto por outras 

unidades, desde que venham a ser necessárias, propostas à ARS Norte e aprovadas por 

despacho legal (43). 

Em Junho de 2009, encontravam-se em funcionamento 5 Unidades de Saúde Familiar 

(USF): USF de Gualtar, USF +Carandá, USF Dr. Manuel Rocha Peixoto, USF Bracara 

Augusta e USF São João de Braga. O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) também 

faz parte do ACES de Braga, estando integrado no Centro de Saúde do Carandá. 

A Unidade de Saúde Pública de Braga (USP-Braga), tem uma área de intervenção 

correspondente ao Concelho de Braga e funciona como observatório de saúde da sua área 

geo-demográfica. Esta unidade tem como principal objectivo contribuir para a melhoria do 

estado de saúde da população, de forma a obter ganhos em saúde. Desenvolve actividades 

de planeamento em saúde gerindo programas e projectos de promoção e protecção da 

saúde, de prevenção da doença, de vigilância epidemiológica, de investigação em saúde e 

de gestão ou participação em programas de saúde pública. Para além disso, a USP-Braga 

participa na formação pré e pós graduada e contínua dos diversos grupos profissionais que 

a constituem, e integra o exercício do poder de autoridade de saúde. 

6.2.2. Recursos humanos 

O número absoluto de funcionários desta instituição tem variado. Em Dezembro de 2008, 

esta instituição possuía 119 médicos, 119 enfermeiros 13 técnicos de saúde, 4 técnicos de 

serviço social 100 administrativos e 50 auxiliares (Quadro 42) (12). 

Quadro 42.  Recursos humanos do Centro de Saúde de Braga, de 2003 a 2008. 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Médicos 116 112 121 122 120 119 

Enfermeiros 111 112 109 107 117 119 

Técnicos de Saúde * 16 16 17 15 16 17 

Administrativos 84 98 102 99 99 100 

Pessoal auxiliar 41 48 49 44 52 50 

Total 368 386 398 387 404 405 

Fonte: SRS-Braga.   * Inclui técnicos superiores de saúde, assistentes sociais e técnicos de diagnóstico e terapêutica 

Comparando o ano de 2008 com o de 2003, verifica-se um aumento de 10,1% no número 

total de funcionários do Centro de Saúde. 
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6.2.3. Serviços prestados e actividades desenvolvidas 

O Centro de Saúde de Braga presta cuidados de saúde muito diversificados à população 

inscrita. 

O número de inscritos no Centro de Saúde de Braga variou ao longo dos anos analisados 

(Figura 26). Houve um decréscimo de aproximadamente 3,0% no número de inscritos no 

ano de 2004 em relação ao de 2003. A partir de 2004, esse número aumentou sempre até 

ao ano de 2008, verificando-se um aumento de 8,1% quando se comparam esses dois anos. 

 

 

Figura 26.  Evolução do número de utentes inscritos no Centro de Saúde de 
Braga, de 2003 a 2008. Fonte: USP- Braga (SINUS). 
 

Nos anos analisados, o número de inscritos na instituição, ultrapassou sempre o número 

de residentes no Concelho. Esta situação pode ser devida à existência de indivíduos 

inscritos, ex-residentes do Concelho de Braga, que mantiveram a inscrição. Pode também 

ser devida ao facto de haver indivíduos que trabalham no Concelho de Braga e residem 

noutro concelho, mas que realizaram inscrição no Centro de Saúde de Braga. 

No ano de 2008, encontravam-se inscritos 195.478 utentes. Destes, 94.253 (48,2%) eram 

do sexo masculino e 101.225 (51,8%) eram do sexo feminino. Sabe-se que 39.052 (20,0%) 

não tinham médico de família (12) (44-47). 

A Figura 27 apresenta a pirâmide etária dos utentes inscritos no Centro de Saúde de 

Braga em 2008. O facto de ser apresentado um “grupo etário” de indivíduos com idade igual 

ou superior a 75 anos deve-se ao facto de serem estes os dados disponíveis à data da 

realização do trabalho, no entanto, refere-se que não se trata de um grupo quinquenal como 

outros grupos etários apresentados, e que se desconhece o seu limite superior. 

Em 2008, a população inscrita era maioritariamente constituída por indivíduos entre os 25 

e os 49 anos de idade, sendo o grupo etário dos 30-34 anos o mais preponderante (12). 

Contrariamente ao desejável, o número de inscritos sem médico de família ainda é 

elevado (Figura 28). Entre 2007 e 2008 verificou-se um aumento de 1,3% nos doentes 

inscritos sem médico. 
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Figura 27.  Pirâmide etária da população inscrita no Centro de Saúde de 
Braga, em 2008. Fonte: SRS-Braga (SINUS). 

 

Valências do ACES do Cávado I - Braga 

Os serviços prestados pelo ACES do Cávado I – Braga são muito diversificados, e têm 

como principal objectivo corresponder às necessidades de prestação de cuidados de saúde 

sentidas pela população inscrita, não esquecendo as características da mesma. 

 

 

Figura 28. Evolução do número de utentes inscritos no Centro de Saúde de 
Braga, de 2003 a 2008, sem médico de família. Fonte: SRS-Braga (SINUS). 

 

Esses serviços encontram-se distribuídos segundo as valências de Consulta de Medicina 

Geral e Familiar, Consulta Aberta (CA) ou Serviço de Atendimento de Consultas Urgente 

(SACU), Consultas e Cuidados de Enfermagem, e outras consultas inseridas em programas 

específicos. 
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Consulta de medicina geral e familiar 

O número de consultas de medicina geral e familiar realizadas foi variável ao longo dos 

anos analisados. Entre 2003 e 2008, o ano em que foram realizadas mais consultas 

médicas no Centro de Saúde de Braga foi o de 2005 (Figura 29). 

 

 

Figura 29.  Evolução do número total de consultas médicas do 
Centro de Saúde de Braga, de 2003 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 

 

Entre 2005 e 2008 verificou-se um decréscimo de 1,0% no número total de consultas 

médicas. Em 2008 registou-se um aumento de 1,3%, em relação ao número total de 

consulta médicas realizadas em 2007. 

O número de consultas de ambulatório foi variável ao longo dos anos analisados, tendo-

se registando o valor máximo em 2008 (Figura 30). Entre 2007 e 2008, houve um aumento 

de 3,2% de consultas de ambulatório. 

 

 

Figura 30.  Número de consultas de ambulatório do Centro de Saúde 
de Braga, de 2003 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 

 

O ACES de Braga tem também por objectivo a prestação de cuidados de saúde a 

pessoas dependentes que apresentam dificuldade na deslocação às instalações dos 

serviços prestadores de cuidados de saúde. Para cumprir esse objectivo, os serviços 

organizaram-se em equipas multidisciplinares que prestam cuidados domiciliários. 
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O número de consultas médicas realizadas no domicílio tem aumentado nos últimos anos 

(Figura 31). Entre 2007 e 2008 verificou-se um aumento de 3,4%. Este facto pode ser 

devido a um aumento de doentes dependentes (aumento do índice de dependência, 

principalmente devido ao aumento do índice de dependência de idosos). 

 

Figura 31.  Número de consultas médicas do Centro de Saúde de 
Braga, realizadas no domicílio, de 2003 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 

 

De 2004 a 2008, o grupo das mulheres utilizou mais os serviços do Centro e Saúde de 

Braga que o grupo dos homens. O grupo etário que mais utilizou os serviços foi o que tem 

idade igual ou superior a 65 anos (Quadro 43). 

Quadro 43.  Nível de utilização dos cuidados de saúde por adultos, no Centro de 
Saúde de Braga, por grupo etário e por sexo, de 2004 a 2008 (%) 

 Ano 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Grupo etário 
(anos) 

H M H M H M H M H M 

19-44 anos 40,6 58,6 40,5 59,9 38,3 57,8 38,8 58,1 38,3 55,4 

45-64 anos 56,0 67,9 56,3 68,6 56,5 68,6 59,7 73,2 58,7 70,7 

≥65 anos 70,9 73,7 73,1 75,9 73,1 75,4 75,8 78,6 74,7 77,1 

Fonte: SRS-Braga. 

 

Serviço de atendimento de consulta urgente / consulta aberta 

A 1 de Outubro de 2008, o Serviço de Atendimento de Consultas Urgentes (SACU) 

passou a funcionar em sistema de Consulta Aberta (CA). 

Nos anos analisados, verificou-se uma diminuição do número de consultas realizadas no 

SACU/CA (Figura 32). Facto que pode ser devido a um melhor acesso aos cuidados médicos 

preventivos, bem como resultado de políticas de sensibilização para a importância da 

prevenção em saúde. 

Entre o ano de 2007 e o ano de 2008 houve um decréscimo de 5,5% de consultas de 

SACU/CA. 
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Figura 32.  Evolução do número de consultas de SACU/CA do 
Centro de Saúde de Braga, de 2003 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 

 

Cuidados de enfermagem 

O número de cuidados de enfermagem tem variado. No Quadro 44 apresenta-se o 

número absoluto de cuidados de enfermagem realizados pelos enfermeiros do Centro de 

Saúde de Braga, de 2003 a 2007. Esses dados foram agrupados por cuidados prestados em 

ambulatório, cuidados prestados no domicílio, actos de administração de terapêutica, 

tratamentos de enfermagem, vacinação, e outros. Neste último grupo estão inseridos actos 

realizados esporadicamente tal como a realização de nebulizações e a realização de 

diagnóstico precoce. 

 
Quadro 44.  Número absoluto de actos de enfermagem prestados no Centro 
de Saúde de Braga, de 2003 a 2007 

   Ano   

 2003 2004 2005 2006 2007 

Ambulatório 145.919 149.380 152.304 101.694 108.061 

Domicílios 27.626 28.856 27.841 31.770 23.866 

Terapêutica 62.071 75.629 78.407 72.495 53.910 

Tratamentos 71.392 81.624 76.217 78.372 103.132 

Vacinas 72.362 76.428 78.003 62.717 54.673 

Outros 13.786 29.026 32.204 52.330 700 

Total 393.156 440.943 444.976 399.378 344.342 

Fonte: USP-Braga. 

 

No ano de 2008, os dados disponíveis eram os disponibilizados pelo Sistema de Apoio à 

Prática de Enfermagem (SAPE), e agrupados de forma diferente dos anos anteriores, não 

permitindo a comparação com os anos anteriores de forma clara. Nesse ano, realizaram-se 

231.182 contactos de enfermagem em ambulatório, 25.201 no domicílio, 29.032 no 

SACU/CA e 8.411 noutros locais (por exemplo escolas), correspondendo a um total de 

293.826 contactos. Quando se compara o ano de 2008 com o de 2007 verifica-se houve um 

decréscimo de 14,7% no número total de actos de enfermagem prestados. 
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Programas específicos 

Diabetes mellitus 

Este programa consiste na vigilância e controlo dos utentes com diabetes, havendo 

consultas em dias e horários previamente determinados. Nessas consultas, para além da 

vigilância da glicemia capilar, também são avaliados os pés do doente, com o intuito de 

identificar complicações da doença, bem como é realizada educação para a saúde, onde os 

clínicos chamam a atenção para a importância de uma correcta nutrição. 

De Novembro de 1998 até Dezembro de 2008 foram distribuídos 8.216 guias do diabético 

pelo Centro de Saúde de Braga, correspondendo 7.900 à 1ª via e 316 à 2ª via (12). 

A taxa de diabéticos insulino-dependentes por grupo etário, por 1.000 inscritos no Centro 

de Saúde de Braga, variou entre 2003 e 2007 (Quadro 45). 

Quadro 45.  Taxa de diabéticos insulino-dependentes por grupo etário, por 
1.000 inscritos no Centro de Saúde de Braga, de 2003 a 2007. 

 Ano 

Grupo etário 2003 2004 2005 2006 2007 

30-64 anos 3,34 3,07 3,51 3,42 3,76 

≥65 anos 12,92 12,55 14,80 16,39 16,04 

Fonte: USP-Braga. 
 

A taxa de diabéticos não insulino-dependentes por grupo etário, por 1.000 inscritos no 

Centro de Saúde de Braga, também variou (Quadro 46). 

Quadro 46.  Taxa de diabéticos não insulino dependentes, por grupo etário, 
por 1.000 inscritos no Centro de Saúde de Braga, de 2003 a 2007 

 Ano 

Grupo etário 2003 2004 2005 2006 2007 

30-64 anos 18,90 18,46 19,56 20,39 25,09 

≥65 anos 78,95 80,06 85,85 88,09 102,63 

Fonte: USP-Braga. 

 

Doenças cardiovasculares 

Melhorar o diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial é uma das estratégias do 

“Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares”. Para atingir 

esse objectivo, realizam-se acções de educação para a saúde sobre factores de risco de 

doenças cardiovasculares, nas consultas médicas e de enfermagem do CSB. 

Nos utentes inscritos no Centro de Saúde de Braga a proporção de hipertensos do sexo 

feminino foi superior à dos utentes do sexo masculino em todos os anos analisados.  

De 2003 até 2006, o número de hipertensos oscilou, no entanto, foi no ano de 2006 que 

se registou o valor mais elevado (Figura 33). 
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Figura 33.  Proporção de hipertensos diagnosticados, por sexo, na 
população de utentes inscritos, no Centro de Saúde de Braga (‰). 
Fonte: USP-Braga. 

 
Nos anos analisados, que foram aqueles para os quais havia informação disponível, o 

número de hipertensos diagnosticados foi sempre superior ao número de hipertensos 

controlados, acentuando-se essa discrepância em 2004 e 2006 (Figura 34). 

 

 
Figura 34.  Relação entre o número de hipertensos diagnosticados e 
controlados, por ano, inscritos no Centro de Saúde de Braga, de 2003 
a 2006. Fonte: USP-Braga. 
 

Rastreio oncológico6 

O rastreio oncológico, é composto pelo rastreio do cancro do colo do útero, aplicado às 

mulheres que têm idade compreendida entre 30 e 60 anos, pelo rastreio do cancro da mama 

às mulheres que possuem entre 50 e 69 anos de idade, pelo rastreio do cancro colo-rectal, 

que é aplicado a indivíduos com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos, através da 

pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

Consulta de saúde materna e planeamento familiar 

As consultas de saúde materna destinam-se ao acompanhamento das mulheres 

grávidas; por sua vez, as consultas de planeamento familiar destinam-se a mulheres em 

idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos. Nestas consultas procede-se à realização de 

exames citológicos do colo do útero, à preparação para o parto pelo método psico-

                                                           
6
 À data da conclusão deste trabalho, não havia dados disponíveis relativos a esta temática.  
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profilático, controlo analítico das grávidas, encaminhamento para consultas de ginecologia, e 

à distribuição de contraceptivos. A percentagem de grávidas seguidas variou, tendo 

aumentado nos anos de 2007 e 2008, quando comparada com anos anteriores (Figura 35). 

 

 
Figura 35.  Percentagem de grávidas seguidas no Centro de 
Saúde de Braga, de 2004 a 2008.  Fonte: SRS-Braga. 

 
O número médio de consultas de saúde materna em 2008 foi superior ao de 2004 e 

2007, no entanto, é inferior ao de 2005 e 2006. (Figura 36). 

 

 
Figura 36.  Número médio de consultas de saúde materna no 
Centro de Saúde de Braga, de 2004 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 

 
A percentagem de mulheres em idade fértil que frequentam as consultas de planeamento 

familiar do Centro de Saúde de Braga tem sofrido oscilações (Figura 37). 

 

 
Figura 37.  Percentagem de mulheres em idade fértil nas 
consultas de planeamento familiar do Centro de Saúde de 
Braga, de 2004 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 
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Consulta de saúde infantil e juvenil 

As consultas de saúde infantil e juvenil destinam-se a crianças e jovens até aos 18 anos. 

Nessas consultas, procede-se à vacinação, à colheita de sangue para diagnóstico precoce 

(teste do pezinho), à vigilância e monitorização do crescimento, à avaliação clínica em caso 

de doença, visita domiciliária nas situações de crianças de risco. Nestas consultas estão 

também incluídas as avaliações previstas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar.  

A percentagem de crianças com menos de 1 ano de idade seguidas no Centro de Saúde 

de Braga, no ano de 2008 foi de 86%. Esse valor superou os valores apresentados de 2004 

a 2006, mas manteve-se inferior ao registado no ano de 2007 (Figura 38). 

 
Figura 38.  Percentagem de crianças com < 1 ano de idade seguidas 
no Centro de Saúde de Braga, de 2004 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 
 

Do ano de 2004 até ao ano de 2008, as consultas realizadas, por motivo de doença, a 

crianças com menos de 1 ano de idade diminuíram (Figura 39). 

 
Figura 39.  Percentagem de consultas por doença, realizadas 
a crianças com < de 1 ano de idade no Centro e Saúde de 
Braga, de 2004 a 2008. Fonte: SRS-Braga. 
 

A percentagem de crianças com 1 ano seguidas nesta consulta é apresentada na Figura 40. 
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Figura 40.  Percentagem de crianças com 1 ano de idade 

seguidas em consulta no Centro de Saúde de Braga, de 2004 a 

2008.  Fonte: SRS-Braga. 

 

Do ano de 2004 até ao ano de 2008, a percentagem de consultas realizadas por doença 

a este grupo etário foi variável. (Figura 41).  

 
Figura 41. Percentagem de consultas por doença, realizadas a 
crianças com 1 ano no Centro de Saúde de Braga, de 2004 a 
2008. Fonte: SRS-Braga. 
 

Consulta de atendimento a jovens 

O atendimento de adolescentes em consulta de sexualidade, é efectuado nas instalações 

da delegação de Braga do Instituto Português da Juventude. Trata-se duma consulta 

desburocratizada que permite o acesso a qualquer jovem com idade inferior a 24 anos. Nos 

anos analisados o número de consultas médicas variou, tendo sido no ano de 2007 que se 

registou o valor mais elevado (Quadro 47).  

Quadro 47. Consultas médicas de adolescentes no IPJ de Braga, em 2003-2007 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 

1ªs Consultas 768 911 753 598 1.016 

Seguintes 1.488 1.448 918 518 134 

Total 2.256 2.359 1.671 1.116 1.150 

Fonte: USP-Braga. 



DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DO CONCELHO DE BRAGA    59 

P. GOMES PEREIRA  –  MÉDICO DO 1º ANO DO INTERNATO DE SAÚDE PÚBLICA (UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA) 

O número de consultas de enfermagem também sofreu alterações (Quadro 48), sendo o 

número de consultas de seguimento muito superior ao de primeiras consultas, em todos os 

anos considerados, excepto em 2007, ano em que se observou maior número de primeiras 

consultas em relação às de seguimento. 

Quadro 48. Consultas de enfermagem de adolescentes no IPJ de Braga, em 2003-2007 

   Ano   

 2003 2004 2005 2006 2007 

1ªs Consultas 3.288 3.661 2.207 2.174 3.226 

Seguintes 8.015 7.174 4.339 3.698 755 

Total 11.303 10.835 6.546 5.872 3.981 

Fonte: USP-Braga. 

 

Consultas de referência 

Neste caso, quando se mencionam consultas de referência, refere-se às consultas que 

foram efectuadas nas instalações do Centro de Saúde de Braga. 

De 2005 a 2007, as consultas de referência mais utilizadas pelos utentes foram as de 

nutrição (Quadro 49). 

Quadro 49. Número total de consultas de referência realizadas no Centro de Saúde 
de Braga, de 2003 a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nutrição 1.132 1.479 1.723 1.539 1.703 1.630 

Ginecologia /Obstetrícia 562 965 749 469 517 562 

Psicologia 896 1.527 2.814 3.358 1.994 2.203 

Planeamento familiar 814 647 637 0 0 0 

Fonte: SRS-Braga. 

É de referir que as consultas de referência de Planeamento Familiar que eram realizadas 

no Centro de Saúde de Braga passaram a ser referenciadas para o Hospital de São Marcos 

a partir do ano de 2006, sendo essa a razão dos valores nulos apresentados no Quadro 51 

a partir desse ano. 

Para além das referidas, também existem as consultas de cessação tabágica. No ano de 

2006 terão sido realizadas 300 consultas, e no ano de 2007 o número de consultas terá sido 

de 315. 

 
Consulta do viajante 

A consulta do viajante é uma das áreas de actividade da Sanidade Internacional. Decorre 

semanalmente na USP-Braga e visa contribuir para o controlo das doenças infecciosas, 

através da protecção individual de viajantes internacionais. Desde o seu início, em Fevereiro 

de 2003, o número de consultas tem aumentado continuamente (Figura 42). A maioria dos 

viajantes que se dirigiram à consulta tinha como destino da viagem Angola. 



DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DO CONCELHO DE BRAGA    60 

P. GOMES PEREIRA  –  MÉDICO DO 1º ANO DO INTERNATO DE SAÚDE PÚBLICA (UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE BRAGA) 

 
Figura 42.  Número de consultas do viajante, de 2003 a 2008. 
Fonte: USP-Braga. 

O número de consultas realizadas em 2008 corresponde a um aumento de 2,7 vezes 

relativamente ao número de consultas realizadas em 2003. Entre o ano de 2007 e o ano de 

2008 houve um aumento de 3,1% no número total de consultas realizadas. 

 

Plano de contingência para a onda de calor 

O plano de contingência para a onda de calor é aplicado desde 2004, entre o mês de 

Maio e o mês de Setembro, e tem como principal objectivo minimizar a morbilidade e 

mortalidade associadas à onda de calor. 

Os dados disponíveis reportam-se ao ano de 2006. Nesse ano foram dados dois alertas 

amarelos para o Concelho de Braga, o primeiro durante os dias 13, 14, 15, 16 e 17 de Julho, 

o segundo durante os dias 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de Agosto. No Quadro 50 apresenta-se o 

número total de urgências atendidas no Centro de Saúde, directamente atribuídas ao calor e 

os telefonemas efectuados a pessoas de risco. Refere-se ainda que nesse período também 

foram realizadas visitas domiciliárias directamente relacionadas com o calor, no entanto não 

há registos do número de visitas realizadas (48). 

Quadro 50. Número de urgências directamente atribuídas ao 
calor e telefonemas realizados a pessoas de risco durante os 
períodos de alerta amarelo da onda de calor, no ano de 2006. 

 2006 

 Julho Agosto 

Nº de urgências 11 4 

Nº de telefonemas 82 82 

Fonte: USP-Braga. 

 

Programa nacional de saúde escolar 

No ACES do Cávado I-Braga, existem equipas multidisciplinares responsáveis pela 

implementação do Programa Nacional de Saúde Escolar. Essas equipas promovem o 

cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, as consultas de vigilância das crianças 

dos 6 aos 13 anos, a realização de exame global aos 5-6 anos e 11-13 anos, a prestação de 
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cuidados a crianças com doenças crónicas que se encontrem em risco social e com 

perturbações na aprendizagem, o desenvolvimento de temas curriculares relacionados com 

a saúde, a promoção da saúde oral, a prevenção primária de acidentes e o ensino de 

técnicas elementares de primeiros socorros, e a vigilância das condições de segurança, 

higiene e saúde das escolas e do meio envolvente. 

Os dados disponíveis reportam-se ao ano lectivo de 2007/2008. O programa foi 

implementado em 110 das 186 escolas existentes no Concelho de Braga. O número de 

indivíduos abrangidos por esse programa é apresentado no Quadro 51. 

Quadro 51. Número total de indivíduos abrangido pelo Programa de 
Saúde Escolar, por nível de ensino, no ano lectivo de 2007/2008. 

 Alunos Professores Auxiliares 

Pré-escolar 1.272 71 57 

1º ciclo 4.498 252 60 

2º e 3º ciclos 4.117 234 27 

Secundário 3.400 354 44 

Privado 2.200 40 23 

Total 15.487 951 211 

Fonte: USP-Braga. 

O número de alunos abrangidos por este programa corresponde à totalidade dos alunos 

das escolas em que o mesmo foi implementado. O número de professores abrangidos 

representa 61,2% e o de auxiliares 88,3% dos existentes nessas escolas. 

Durante o ano lectivo de 2007/2008 registaram-se 429 acidentes ocorridos em 

estabelecimentos de ensino. Desses acidentes, 17 foram tratados no próprio 

estabelecimento de ensino, 412 tiveram que recorrer aos serviços de saúde. 

 

Programa do serviço de saúde ocupacional  

O programa do Serviço de Saúde ocupacional, cuja finalidade era assegurar aos 

trabalhadores do CSB condições de higiene, segurança e saúde em todos os aspectos 

relacionados com o trabalho, promovendo o seu bem-estar, esteve a decorrer entre Janeiro 

de 2005 e Dezembro de 2007.  

Não existem dados disponíveis referentes aos anos em que este programa decorreu. 

 

Comissão de controlo de infecção 

Esta comissão é composta por uma equipa multidisciplinar, que actualiza a informação 

para os profissionais implicados no controlo da infecção e desenvolve inspecções periódicas 

das instalações do ACES, visando a prevenção das infecções nosocomiais, de forma a 

proteger utentes e profissionais. 

Não há dados disponíveis sobre esta temática. 
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Serviço social 

O serviço social tem como principais objectivos o apoio e protecção dos cidadãos em 

contextos de particular vulnerabilidade social, a dinamização ou coordenação da prática 

desse serviço, e a actuação de forma integrada em função das prioridades reconhecidas e 

enquadradas pelas orientações da política geral de saúde, nomeadamente em projectos de 

recuperação e reabilitação de situação bio-psicossocial dos utentes (49). 

O serviço social tem por função a articulação com os recursos e serviços da comunidade, 

de forma a assegurar as respostas às necessidades dos indivíduos ou das famílias, no 

sentido da sua reabilitação ou inserção social. 

No decorrer do ano de 2008 foram abertos 409 processos sociais, correspondendo a 

igual número de agregados familiares, e envolvendo 1.227 indivíduos. Foram realizados 

1.108 atendimentos em contexto de gabinete, correspondendo a uma média de 3 

atendimentos por agregado familiar. De entre os problemas ou vulnerabilidades sociais, os 

mais prevalentes os que se relacionavam com a saúde, os problemas relacionados com a 

população idosa e os que se relacionavam com problemáticas de natureza familiar (50). 

Apenas se apresentam os dados do ano de 2008 pois não há dados disponíveis referentes 

aos anos precedentes. 

É também da responsabilidade do serviço social a celebração de acordos referentes ao 

rendimento social de inserção, os quais contemplam a contratualização de acções com os 

beneficiários da área de influência do actual ACES, de forma a favorecer a progressiva 

inserção laboral, social e comunitária desses indivíduos. Essas acções funcionam como 

contrapartidas pelo facto de receberem o rendimento social de inserção, e consistem na 

obrigatoriedade dos beneficiários frequentarem programas de inserção na área da educação 

e formação profissional, acompanhamento na área da saúde, acções de inserção na área do 

emprego, entre outras. No ano de 2007 foram assinados 427 acordos, que abrangeram 

1.088 beneficiários, tendo sido contratualizadas 1.457 acções (51). Em 2008 foram 

assinados 1.196 acordos, os quais abrangiam 2.839 beneficiários, tendo sido 

contratualizadas 4.982 acções. O facto de se verificar um aumento do número de acordos, 

beneficiários e acções contratualizadas é indicativo de um agravamento das condições 

económicas, e consequentemente da diminuição do nível de vida dos utentes do ACES (52). 

O gabinete do cidadão, anteriormente designado de gabinete do utente, destina-se a 

receber sugestões e reclamações dos utentes. De 1 de Fevereiro até 31 de Dezembro de 

2007, foram recebidas 229 reclamações, 1 elogio, e 6 sugestões. De 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2008, recebeu 271 reclamações, 7 elogios e 24 sugestões. 

O serviço social também integra a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em 

Risco de Braga. No ano de 2007 foram trabalhados 476 processos sociais. Desses, 43 

tinham transitado do ano anterior, 393 foram instaurados e foram reabertos 40. Os 

processos instaurados foram maioritariamente sinalizados pelos estabelecimentos de 

ensino. A faixa de maior incidência de sinalizações ocorreu nos indivíduos com idade 

compreendida entre os 6 e os 10 anos, sendo a problemática mais incidente a negligência, 

seguida da exposição a modelos de comportamento desviante, depois o abandono escolar e 

os maus-tratos físicos (53). Em 2008, foram trabalhados 809 processos, 271 tinham 

transitado do ano anterior, 449 foram instaurados, e reabertos 89. A sinalização dos casos 

relativos a processos instaurados teve um pico nos estabelecimentos de ensino. A faixa de 
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maior incidência de sinalizações encontrava-se entre os 6 e os 10 anos, sendo a 

problemática mais forte a negligência, seguida da exposição a comportamentos 

desadequados por parte da família, o abandono escolar, e os maus tratos (54). 

Este serviço também é responsável pelo encaminhamento de utentes para a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados. Os dados referentes ao ano de 2007, em que este 

programa decorreu pela primeira vez, não se encontravam disponíveis à data da conclusão 

deste trabalho. No ano de 2008 foram referenciados para esta rede 258 utentes, mas 

apenas a integraram 187. Dos que a integraram, 110 foram encaminhados para unidades de 

convalescença (internamentos até 30 dias), 44 utentes para unidades de internamento de 

média duração (internamentos até 90 dias), 28 foram internados em unidades de longa 

duração (internamento por tempo indeterminado), e 5 foram encaminhados para cuidados 

paliativos. Do total de doentes encaminhados, 36 tiveram alta dessa rede, mas continuaram 

com cuidados continuados no ambulatório. Dos utentes internados em unidades de 

convalescença, faleceram 5, dos internados em unidades de média duração faleceram 7, e 

dos que integraram unidades de longa duração, faleceram 21. 

 

Centro de diagnóstico pneumológico 

O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), que possui um espaço físico próprio, tem 

como principais actividades o diagnóstico de doenças pneumológicas, triagem de contactos 

de grupos de risco, rastreio, tratamento controlado através de “Toma Observada 

Directamente”, monitorização do programa para o controlo da tuberculose, investigação 

epidemiológica, formação contínua dos profissionais, informação sobre a tuberculose para 

doentes e contactos, e consultadoria por médico pneumologista. Tem equipamento de 

radiologia próprio, procedendo à realização de exames complementares de diagnóstico. 

As consultas realizadas são dirigidas não só a indivíduos residentes no Concelho de 

Braga, mas também a indivíduos residentes nos concelhos da Póvoa de Lanhoso, Terras de 

Bouro, Vieira do Minho e parte da população do Concelhos de Amares e de Vila Verde. 

No Quadro 52 encontra-se apresentado o número de consultas realizadas no CDP, de 

2003 a 2008. 

Quadro 52. Número de consultas realizadas no Centro de Diagnóstico Pneumológico, 
de 2003 a 2008 

 Ano 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Primeiras consultas 670 460 558 610 505 489 

Consultas de seguimento 1.736 1.478 1.392 1.718 1.564 1.431 

Total 2.406 1.938 1.950 2.328 2.069 1.920 

Fonte: SRS-Braga. 

O número de consultas tem variado ao longo dos anos, registando-se uma diminuição de 

7,2% entre 2007 e 2008. 
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6.3. Hospital de São Marcos 

O Hospital de São Marcos (HSM) foi fundado em 1508, pelo arcebispo D. Diogo de 

Sousa, e na actualidade é o hospital de referência de toda a zona do Minho, constituindo a 

última linha de cuidados de saúde. Este hospital encontra-se certificado pelo Instituto da 

Qualidade em Saúde (55).  

6.3.1. Recursos humanos 

A 31 de Dezembro de 2007, encontravam-se a laborar neste hospital 424 médicos, 702 

enfermeiros, 23 técnicos superiores, 29 técnicos profissionais, 113 auxiliares 

administrativos, 519 auxiliares e operários, e 10 indivíduos em cargos de direcção e outras 

situações (56). 

6.3.2. Serviços prestados e balanço estatístico 

De 2003 a 2007, o número de doentes internados variou, tendo sido sempre superior a 

20.000 internamentos por ano (Figura 43) (57). 

 
Figura 43.  Número de internamentos no Hospital de São 
Marcos, de 2003 a 2007. Fonte: Hospital de São Marcos. 

Entre 2003 e 2007 houve um decréscimo de 4,5% no número de internamentos. A maior 

duração média de internamento foi em 2007 (Figura 44) (57). 

 
Figura 44.  Duração média de internamento no Hospital de 
São Marcos, de 2003 a 2007. Fonte: Hospital de São Marcos. 
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Bloco operatório 

O actual bloco operatório do HSM foi inaugurado em 1999, possuindo 9 salas operatórias 

com as correspondentes salas de indução anestésica (58). De 2003 a 2007 verificou-se um 

aumento de 49,0% no número total de intervenções cirúrgicas realizadas. Em 2007 

realizaram-se 11.898 cirurgias (Figura 45) (57). 

 
Figura 45.  Número de intervenções cirúrgicas realizadas no Hospital 
de São Marcos, de 2003 a 2007. Fonte: Hospital de São Marcos. 

 

Consultas externas 

De 2003 para 2007 verificou-se um aumento de 44,1% no número de consultas externas 

realizadas. Em 2007 realizaram-se 205.654 consultas(Figura 46) (57). 

 
Figura 46.  Número de consultas externas realizadas no Hospital de 
São Marcos, de 2003 a 2007. Fonte: Hospital de São Marcos. 

 

Hospital de dia 

O hospital de dia funciona nas instalações actuais desde 2002, local onde se encontra 

sediada a unidade de oncologia médica. Neste serviço são realizadas consultas de grupo, 

consultas com carácter urgente a doentes em tratamento, e consultas de vigilância. 

Administram-se tratamentos com citostáticos, hormonoterapia ou terapêuticas biológicas e 

procede-se à manutenção de cateteres venosos centrais (59). À data da conclusão deste 

trabalho, não havia dados estatísticos disponíveis relativamente a este serviço. 
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Fisiatria 

Este serviço, para além do internamento, possui uma área de consulta externa e das 

suas valências terapêuticas (terapia ocupacional, fisioterapia, terapia da fala, cinesiterapia 

respiratória e assistência social) (60). À data da conclusão deste trabalho, não havia dados 

estatísticos disponíveis. 

Serviço de urgência 

O serviço de urgência (SU) encontra-se em funcionamento 24 horas por dia, todos os 

dias do ano, permitindo à população servir-se dele sempre que surjam casos de doença 

urgente e emergente. Este serviço atende e trata uma média de 370 doentes por dia (61). 

Em 2007 foram atendidos no SU do HSM 169.161 indivíduos (57). 

Serviço domiciliário 

O HSM possui um serviço domiciliário que consiste no apoio pós-internamento e contribui 

para a diminuição da demora média de internamento, circunscrevendo-se a sua acção ao 

Concelho de Braga (62). No ano de 2003 realizaram-se 2.667 visitas de enfermagem e 155 

visitas médicas a um total de 700 doentes (57). 

Serviço social 

O serviço social do HSM tem como missão contribuir para o bem-estar e melhoria da 

qualidade de vida dos utentes e sua família, prevenindo disfunções sociais que possam 

interferir com o tratamento e recuperação eficaz. Participa nos órgãos de apoio técnico, 

nomeadamente na comissão de ética e núcleo de projecto de apoio à família e à criança e 

na comissão de humanização e gabinete da qualidade. Participa ainda nos órgãos de 

consulta, nomeadamente o gabinete técnico (63). À data da conclusão deste trabalho não 

havia dados estatísticos disponíveis relativamente a este serviço. 

6.4. Outros Recursos de Saúde 

No Concelho de Braga, existem ainda outros serviços, que prestam cuidados de saúde à 

população, nomeadamente centros médicos onde se encontram agrupadas várias 

especialidades, clínicas cirúrgicas, clínicas de medicina dentária, centros de medicina física 

e de reabilitação, centros de realização de exames complementares de diagnóstico, entre 

outros.  

De 2003 a 2006 mantiveram-se em funcionamento 3 hospitais privados no Concelho de 

Braga (15)(17)(22). As farmácias também são importantes para a manutenção da saúde da 

população do Concelho de Braga, em Junho de 2009 existiam 36 (64). 
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7. RECURSOS DE INTERVENÇÃO E ACTIVISMO SOCIAL7 

7.1 Câmara Municipal de Braga 

Rede social do Concelho de Braga 

O programa da rede social no município de Braga foi implantado pela Câmara Municipal 

com o intuito de mobilizar a sociedade para a erradicação da pobreza, exclusão social e 

promoção do desenvolvimento social local, especialmente de grupos vulneráveis , 

nomeadamente crianças, idosos, deficientes, toxicodependentes e respectivas famílias, 

imigrantes, minorias étnicas e indivíduos sem abrigo (65). A congregação de esforços 

realizada para que esses objectivos fossem atingidos concretizou-se na criação do 

Conselho Local de Acção Social (CLAS), das Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e 

Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF), as quais funcionam como estruturas de 

planeamento e coordenação da intervenção social a nível do Concelho e das freguesias 

(65). 

Gabinete de apoio ao emigrante 

O gabinete de apoio ao emigrante tem como principais objectivos a prevenção de 

actividades ilícitas referentes à emigração, nomeadamente na saída para o estrangeiro 

(análise de contratos para o estrangeiro, pedidos de informação sobre entidade 

empregadora/condições de trabalho no estrangeiro, aconselhamento jurídico). Este gabinete 

é responsável pelo apoio na reinserção dos emigrantes que regressam a casa (66). Para 

além disso, também dá apoio aos imigrantes. 

Univa 

A Unidade de Inserção na Vida Activa (Univa), tem por missão apoiar e informar a 

população, em especial a população deficiente, sobre oportunidades de emprego e 

formação profissional, de forma a dinamizar o processo de integração profissional e pessoal 

dos indivíduos (67). 

Gabinete de protecção civil e segurança municipal 

O gabinete de Protecção Civil e Segurança Municipal é responsável pelas actividades de 

informação, formação e planeamento, em colaboração com a Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. Tem como objectivo a prevenção da ocorrência de riscos colectivos, 

resultantes de acidente grave ou catástrofe de origem natural ou tecnológica, atenuando os 

seus efeitos, e, socorrendo e assitindo as pessoas em perigo (68). 

7.2. Empresas Públicas Municipais 

No Concelho de Braga existem várias empresas públicas municipais que prestam 

serviços à população, nomeadamente a Agere (Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos 

                                                           
7
 Apesar do facto de não existirem dados estatísticos disponíveis relativos a esta temática, são apresentados de uma forma 

muito resumida os recursos com maior importância no Concelho de Braga, quer pelos objectivos da sua missão quer pela 
percentagem da população que é servida pelos mesmos. 
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de Braga), a Bragahabit (Empresa Municipal de Habitação de Braga), a PEB (Empresa 

Parque de Exposições de Braga), e a TUB (Transportes Urbanos de Braga). 

Das empresas anteriormente referidas, a Bragahabit é aquela cujos objectivos mais se 

relacionam com a acção social. Os objectivos da empresa são a promoção da habitação 

social no Concelho de Braga e a gestão social, patrimonial e financeira dos bairros e outros 

fogos da empresa. A empresa exerce ainda outras actividades, designadamente actividades 

complementares ou subsidiárias da promoção da habitação social, tais como a aquisição, 

permuta e venda de terrenos ou habitações, e ainda administração do património 

habitacional que lhe for confiado. Em Junho de 2009, o património habitacional da 

Bragahabit era composto por 646 fogos habitacionais na cidade de Braga, distribuídos 

conforme está referido no Quadro 53 (69). 

Quadro 53. Distribuição dos fogos habitacionais da Bragahabit. 

Localização Número de fogos 

Bairro Social das Andorinhas 151 

Bairro Social de Santa Tecla 181 

Bairro Social das Enguardas 91 

Bairro Social Pote Falcões 26 

Complexo Habitacional do Picoto 47 

Apartamentos localizados na cidade 150 

Fonte: Bragahabit, 2009. 

Na actualidade esta instituição tem vários projectos em desenvolvimento. O Brag@brinca 

é um desses projectos, dirigido a crianças com graves carências sócio-afectivas, com 

quebras de vínculo afectivo com as famílias, com falta de suporte emocional equilibrado, 

baixa escolaridade, baixa escolaridade e com baixos recursos de “coping” sujeitos a 

problemas de inserção social e empregabilidade. Em conjunto com outras instituições, 

procede-se ao combate ao analfabetismo, baixo nível de escolaridade e absentismo escolar. 

A educação cívica, a promoção e a integração sócio profissional das crianças e jovens na 

sociedade, o combate à delinquência juvenil, e a participação dos jovens na vida pública e 

social, também são objectivos deste projecto (70). 

7.3. Segurança social e solidariedade social 

As instituições privadas de solidariedade social que cooperam com o Centro Distrital de 

Solidariedade Social e com o Centro Regional de Segurança Social desenvolvem as suas 

acções de serviço domiciliário e institucionalização de idosos, prestam assistência e 

desenvolvem projectos dirigidos a crianças e jovens, projectos de reinserção social e 

combate à pobreza, assistência a famílias disfuncionais e acolhimento e auxílio a sem-

abrigo. 

Considera-se sem-abrigo, uma pessoa que durante o período mínimo de uma semana, 

se encontre a dormir num local público, num abrigo, ou em qualquer outro local que possa 

ser considerado de algum modo como um espaço temporário (65). 

Os jovens entre os 17 e os 30 anos, sem abrigo ou sem retaguarda familiar e em risco, 

deverão ser encaminhados para o Centro de Acolhimento e Formação Jovens em 

Caminhada (CAFJEC) (71). 
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Os indivíduos sem-abrigo com mais de 30 anos deverão ser encaminhados para o Centro 

de Acolhimento Temporário ou Centro de Acolhimento de Emergência da delegação de 

Braga da Cruz Vermelha Portuguesa (71). 

Em qualquer situação poderá sempre contactar o Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social de Braga ou a Linha Nacional de Emergência Social – 144 (71). 

7.4. Cruz Vermelha Portuguesa 

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), fundada a 11 de Fevereiro de 1865, é uma 

instituição humanitária não governamental e de utilidade pública, que desenvolve a sua 

missão em obediência aos Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha, adoptados por 

unanimidade na XXª Conferência Internacional da Cruz Vermelha de 1965, actuando em 

conformidade com as normas do Direito Internacional Humanitário, tendentes a garantir o 

respeito pela dignidade da pessoa humana, a favorecer a paz, a minimizar os efeitos 

negativos dos conflitos, a proteger a vida e a saúde (72). 

A delegação de Braga da CVP, tem como missão a intervenção junto dos elementos da 

população que estão expostos a situações que ameaçam a sua sobrevivência. É também 

objectivo dessa delegação a participação activa em situações de emergência/socorro e 

transporte de doentes (72). 

Esta instituição tem várias valências que prestam serviços à comunidade, nomeadamente 

a creche, o centro de acolhimento temporário, o centro de actividades tempos livres (ATL), a 

equipa de intervenção social directa, a equipa de rua, o centro local de apoio à integração 

do imigrante, o lar de idosos, o centro comunitário, o serviço de apoio domiciliário, o posto 

de enfermagem, a cinesiterapia respiratória e a clínica de hemodiálise (72). 

7.5. Caritas Arquidiocesana de Braga 

A Caritas Arquidiocesana de Braga é uma organização dependente da Arquidiocese de 

Braga, e tem como missão a acção social e caritativa. Tem vários serviços ou valências 

como o atendimento social, o atendimento a estudantes, s roupeiros, o refeitório social, os 

balneários sociais, o banco de equipamento médico-hospitalar, o centro de informações e 

acompanhamento a vítimas de violência doméstica, onde muitas pessoas carenciadas se 

dirigem em busca de auxílio para a resolução dos seus problemas (73). 

7.6. Instituto Português da Juventude 

O Instituto Português da Juventude (IPJ) tem uma delegação no Concelho de Braga, que 

tem como principal objectivo apoiar a definição e execução da política pública 

governamental da juventude, procedendo à sua concretização e promovendo a participação 

dos jovens em todos os domínios da vida social. Apoia os jovens nas áreas de tecnologia, 

lazer, voluntariado, associativismo, saúde e sexualidade, emprego, educação e formação, 

habitação, e noutros programas específicos desenvolvidos por essa delegação (74). 
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7.7. Universidade do Minho 

A Universidade do Minho (UM) é uma instituição de ensino superior público com 

autonomia administrativa e financeira composta por dois pólos universitários, um em Braga 

e outro em Guimarães. Foi fundada em 1973 e iniciou a sua actividade académica em 

1975/76. Desde então, tem sido um agente de desenvolvimento do Concelho de Braga (75).  

Na actualidade a UM tem mais de 15.000 estudantes, dos quais cerca de 2.000 são 

alunos de pós-graduação, e com cerca de 1.200 docentes e 600 funcionários, sendo uma 

das maiores universidades portuguesas. Tem cursos nas áreas das ciências, ciências 

sociais, economia e gestão, letras, direito e ciências da saúde, os quais estão 

predominantemente sediados em Braga, enquanto a arquitectura e a maior parte dos cursos 

de engenharia são leccionados em Guimarães. A UM também oferece uma grande 

variedade de cursos de pós-graduação (75). 

7.8. Universidade Católica Portuguesa 

A Universidade Católica Portuguesa tem um núcleo regional em Braga, o qual integra a 

faculdade de Filosofia, a Faculdade de Teologia e a Faculdade de Ciências Sociais. Este 

núcleo é fonte de atracção para muitos jovens residentes em Braga e também de outros 

concelhos, que aqui realizam a sua formação superior (76). 
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