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168.027 habitantes

Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

87.020 

mulheres

81.007 

homens

3.266 cidadãos/cidadãs nacionais de países 
terceiros.

aumento significativo em termos de crescimento populacional no grupo 
etário dos 65 e mais anos de idade.

por cada 100 jovens entre os 0 e os 14 anos de idade, existem 99,7 pessoas com 65 ou mais 

anos, o que representa um aumento de mais 36 pessoas, face a 2001.

61.451 famílias, sendo na sua maioria constituídas por 3 elementos.

15,1% da população com 15 ou mais anos de idade apresenta pelo 
menos uma dificuldade ou não consegue realizar pelo menos uma das 6 

atividades do dia-a-dia (Ver; Ouvir; Andar ou subir degraus; Memória ou 

concentração; Tomar banho ou vestir-se sozinho; Compreender os outros ou fazer-se 
compreender).



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

RSI: 
550 atendimentos

Rendimento Social de Inserção: 3.585 processos ativos.

Complemento Solidário para Idosos: 3.201 idosos apoiados.

Pensão Social de Invalidez: apoiadas 4.307 pessoas. 

Pensão Social de Velhice: apoiadas 28.458 pessoas.

Pensão Social de Sobrevivência: 
10.038 beneficiários dos quais 8.222 são mulheres.

27 possíveis sem-abrigo com relação 

ao município de Gondomar.

Ação Social: 
5.493 atendimentos



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

Principais motivos de intervenção da CPCJ’G: 

Negligência Maus-tratos psicológicos/ indiferença afetiva; 

Abandono/ Absentismo escolar

Violência Doméstica.

sinalizadas 
1.053

situações 
passíveis de 
averiguação

Escola é a 

entidade 

com mais 

iniciativa de 

sinalização:

177 denúncias

9% dos residentes 

do município

até aos 19 anos

são 

acompanhados



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números
FEAC – Fundo Europeu de 

Auxílio aos Carenciados:

4.063 pessoas beneficiadas.

Refeitório/ Cantina Social: 

disponibilizadas diariamente 

450 refeições confecionadas.

Eixo + Alimentação:
em dezembro 2014 foram 

apoiados 519 agregados 

familiares correspondentes a 

1.577 pessoas, com uma verba 

de 15.625,00 €.

Eixo + Habitação: 
em dezembro foram 

apresentadas 

226 candidaturas.



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

taxa de analfabetismo das mais baixas da AMP (3,27%);

DIMINUIU o número de pessoas com o nível de escolaridade do 1.º ciclo;

AUMENTOU o número de indivíduos com o 2.º ciclo, 3.º ciclo e Ensino 

Médio;

a taxa de qualificação ao nível do Ensino Superior manteve-se;

taxas de Retenção e Desistência por nível de ensino, abaixo das médias 

nacionais;

rácio dos mais elevados quanto à disponibilidade de computadores no 

Ensino Básico e Secundário;

taxa de pré-escolarização mais baixa da AMP (65,7%); existem no concelho 

81 estabelecimentos relacionados com a pré-escolarização, que servem 

3.288 clientes;

taxas elevadas de Retenção e Desistência no ensino secundário.



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

11 Agrupamentos de Escolas e uma Escola não agrupada;

4 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária;

661 crianças/jovens referenciadas com Necessidades Educativas 
Especiais;

as atividades de enriquecimento curricular mais expressivas: Ensino 

do Inglês, Atividade Física e Desportiva e o Ensino da Música;

54,49% dos alunos nas escolas do 1º ciclo do concelho estão 

abrangidos por auxílios económicos. 

4 Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) - entre 

2010 e 2012 foram certificadas 5.955 pessoas nos CNO do Município 

de Gondomar;



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

maior peso dos 

desempregados de longa 

duração e à procura de 

novo emprego

entre 2009 e 2013, verifica-se uma tx. de crescimento de 46,63% do número de 

desempregados, sendo que contribuíram mais os homens para o aumento deste valor; no 

mesmo período salienta-se a tx. de crescimento do desemprego de longa duração (88,8%).

10,7% do total do desemprego registado nos 17 municípios da AMP, estava 

presente em Gondomar, sendo o 3.º concelho com maior número de 

desempregados.

as mulheres contribuem 

em maior número para o 

total dos desempregados

a faixa etária entre os 35 e 

54 anos é a mais 

proeminente com 49,9%



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

73.436 alojamentos recenseados 
dos quais:

99,96% são alojamentos clássicos, 

e 61.123 estão ocupados para 

residência habitual.

Conjuntos Habitacionais

8.775 munícipes alojados em 29 Conjuntos Habitacionais 

distribuídos por 3.340 habitações.

persistem mais de 4.500 agregados familiares com pedidos 

de habitação por satisfazer.

Alojamentos de residência habitual:

99,7% dispõem de água canalizada,

99,9% têm sistema de drenagem e 

97,9% têm instalação de banho ou 

duche.



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

ACES de Gondomar 

167.541 dos inscritos têm médico de família.

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

Principais problemas de saúde em Gondomar: 

AVC; Diabetes; Doença isquémica cardíaca; Tumor da traqueia, 
brônquios e pulmão; VIH/SIDA.



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

Comportamentos de Risco 

Dependências

as substâncias ilícitas mais 

Consumidas são a 

Heroína, Cocaína e a 

Cannabis/ Haxixe/ Erva; 

em 2013 o CRI Porto Oriental 

acompanhou 668 utentes.

Alcoolismo

entre 2010 e 2013 foram 

tratadas 492 pessoas no CRI 

Porto Oriental; 

entre 2009 e 2013 recorreram

aos serviços do Projeto CARA 

da C. Munc. de Gondomar, 

367 pessoas.



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

entre os anos de 

2011 e 2013, o 

número de acidentes 

Rodoviários diminuiu 

sucessivamente; 

em 2013 

verificaram-se

mais feridos graves.

entre os anos 

2009 e 2013 a 

criminalidade 

registada 

centra-se 

na categoria dos 

crimes 

contra o 

património.

291 idosos em 
Isolamento 

(entre 2011 e 2013).

2013: 82,85% dos 

idosos não têm 

necessidade de apoio; 

Os idosos com 

necessidade de apoio, 

recebem-no através 

da família e através 

do serviço de apoio 

domiciliário.

Maioritariamente 

do sexo feminino.

Vivem em união de 

facto /casadas.

Idades entre os 

36 e os 45 anos.

Crime mais 

frequente: ameaça/ 

agressão através 

de força física.
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Gondomar em números



Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Gondomar em números

Abastecimento de 
Água e Tratamento de 
Águas Residuais
100% taxa de cobertura do 

sistema de abastecimento de 

água;

84% da população é servida 

por estações de tratamento 

de águas residuais (ETAR);

84% da população é servida 

por sistemas de drenagem 

de águas residuais, das taxas 

mais diminutas da GAMP.

Gestão dos 
resíduos 
urbanos e 
proteção do 
ambiente 

investimentos na 

ordem dos 6.971 

milhares de euros.

Resíduos urbanos 
recolhidos por tipo 
de recolha
resíduos recolhidos e 
recolha seletiva: 4.º

município da AMP com 

mais toneladas de lixo 

recolhidas.
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Gondomar em números

Associativismo

em março de 2014, Gondomar contava com 313 associações 

devidamente registadas no cadastro do movimento 

associativo do Município de Gondomar, sendo 6 Associações 

Juvenis devidamente inscritas no Registo Nacional do 

Associativismo Jovem (RNAJ).

entre 2009 e 2014 a Câmara Municipal de Gondomar, investiu no Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo 5.685.643,95€.
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Diagnóstico Social do Município de Gondomar

Percepções do terreno



Precariedade; Apoio social mais diligente; 

Dificuldade das famílias no exercício da 
autoridade com os filhos;
Incompetências Pessoais; Indisciplina na Escola; Abandono Escolar; Desvalorização do 

Ensino Profissional.

Desemprego e Desemprego Jovem; Inadequação Profissional; Dificuldades na criação 

Emprego; Trabalho Precário.

Falta de respostas habitacionais.
Dependências; Alzheimer; Consumo de álcool; Reabilitação; Alimentação deficiente; 

Delinquência.

Construção de áreas verdes e de lazer.

Poucos hábitos de cultura; aproximar a oferta cultural existente a diferentes públicos); 

Inserção Cultural (falta de referências).

Falta de Equipamentos Sociais; Falta de Recursos; Necessidade de capacitar continuamente 

técnicos; Instituições desadequadas às necessidades atuais das famílias.

Sustentabilidade das IPSS;
Deficiência (poucas respostas reabilitativas); Isolamento/ Solidão da população com 

deficiência; Inclusão na deficiência;

Doença Mental (poucas respostas de acompanhamento); Falta de recursos de resposta 

para a Demência; Respostas Insuficientes para Idosos.

Potenciar grupos de Voluntariado.

Promover a criação de um projeto cultural de 
referência para o município, (valorizar a relação 
inclusão social/ educação/cultura);

Educação Parental/ Coaching Parental.

Intervenção Precoce ao nível da Creche;

Potenciar a Formação de Adultos; 

Promover ações continuadas que envolvam Família - Alunos - Comunidade Educativa 

(essencialmente Professores);

Facilitar o Investimento do tecido empresarial;
Promover e explorar potencialidades do município (ex.: frente ribeirinha e zona florestal) 

potenciando a criação de novos postos de trabalho;

Promover e potenciar o empreendedorismo;
Maior dinamização do parque de arrendamento;

Constituição de uma resposta específica no município de Gondomar para resposta à

doença mental;

Promover a rentabilização e partilha dos recursos existentes entre IPSS.

Constituição de uma Comissão de Proteção à Pessoa Idosa. 



Destruturação das famílias. Insuficiência de Rendimentos; Educação Parental/ Falta de 

competências parentais; Necessidade de uma maior intervenção social.

Ausência de competências sociais e pessoais; Baixas Habilitações Escolares; Baixas 

Qualificações Profissionais; Absentismo Escolar; 

Formação profissional desadequada às 
necessidades do mercado de trabalho e às 
características da população;
Falta de oferta para adultos com baixa escolaridade.

Desemprego; Pouca sensibilização das empresas para as medidas do IEFP.

Falta de condições para arrendamento privado (preços elevados).

Dependências - aumento de jovens a iniciar consumos precoces; Falta de respostas para 

pessoas com deficiência; Demência; Perturbações comportamento ao nível da infância; 

Alcoolismo; Falta de apoio psicológico; Falta de uma alimentação equilibrada nas crianças.

Violência Doméstica; Violência conjugal; Apoio 
jurídico.
Falta de espaços verdes; Valorização dos recursos naturais da freguesia/ município.

Ocupação de Tempos Livres - jovens.

Necessidade de apoiar população idosa; Idosos 
isolados; Necessidade de residências dignas para 
a população idosa; Proliferação de lares ilegais.

Potenciar constituição de programas/ projetos de intervenção social e comunitária que 

visem a prevenção.

Promover grupos de treino de competências, no âmbito da educação parental e criar 

grupos de auto ajuda. Promover Escola de Pais.

Criar espaços de literacia; Implementar cursos EFA e CEF, equivalência ao 6.º e 9º ano de 

escolaridade; Desenvolver cursos destinados aos adultos com baixa escolaridade.

Constituição de uma plataforma de oportunidades de emprego.

Sensibilizar os proprietários para prática de 
valores de arrendamento mais acessíveis; 
Reconversão Urbana.
Garantir apoio a nível médico para perturbações comportamento. Criar um gabinete de 

apoio psicológico. Projeto de “Educação para a Saúde/ Educação Alimentar” (1º, 2º, 3º

ciclo e Secundário);

Criação de um centro de atendimento de emergência social. Criação de um gabinete de 

apoio jurídico à comunidade.

Comissão de Proteção à Pessoa Idosa; 
Criação de um espaço de lazer com circuitos desportivos. Construção ciclovia. Maior 

diversidade de oferta desportiva.

Apoiar estratégias de reconversão de 
equipamentos sociais.



Envelhecimento da população; Extinção e deterioração de laços familiares.

Falta de respostas de apoio às famílias com dificuldades sócio-económicas; 

Dificuldade das famílias no exercício da autoridade com os filhos.

Crianças e jovens com NEE; Abandono escolar; Abandono dos 

percursos formativos; Falta de oferta formativa pós-secundária; Baixas 

Qualificações; Insuficiência de meios económicos que afetam as crianças 

na formação letiva.

Desemprego; Falta da dinamização do comércio local; 

Empregabilidade das pessoas com deficiência; 
Prática de elevadas rendas habitacionais; Necessidade de mais habitações 

sociais.

Falta de enquadramento dos setores tradicionais 
de Gondomar.
Doenças psiquiátricas;  Saúde Mental; Saúde - acesso; Farmácias de serviço 

descentralizadas com dificuldades de acesso.

Violência Domestica - falta de terapia familiar; Necessária mais segurança.

Ausência de parques de lazer e de espaços verdes.

Desvalorização da cultura. Desporto - acesso pelos mais desfavorecidos; 

Espaços de acolhimento para indivíduos isolados; 
Falta de instituições para acolhimento de pessoas 
com deficiência e idosos.

Aposta em projetos intergeracionais.

Converter algumas das escolas de 1.º Ciclo em respostas de apoio social;

Sinalizar e divulgar, na zona ribeirinha, o município.

Oferta de maior diversidade de oferta cultural;

Criar um evento cultural que identifique e promova o município de Gondomar;

Definir como prioridade a constituição de uma 
Unidade de Vida Apoiada no concelho;
Repensar a resposta de SAD;

Promover a constituição da Comissão de Proteção à Pessoa Idosa/Deficiente;

Envolver o movimento associativo na oferta de atividades diurnas para a 

população idosa. 



Desestruturação da Família.
Carência alimentar; Intervenção social nos meios mais desfavorecidos; Desconhecimento 

dos direitos em situação de desproteção; Dificuldades económicas; Falta de recursos das 

famílias; Falta de apoio domiciliário para pessoas idosas; Pobreza extrema; Formação 

Parental.

Despesas com a Educação; Baixos níveis de escolaridade; Indisciplina; Falta de ações de 

sensibilização com os pais/ encarregados de educação; Insucesso Escolar; Melhorar 

refeições nas escolas; Falta de formação.

Perturbações comportamentais ao nível da 
infância; Falta de respostas para a saúde mental; 
Saúde mental nos idosos;
Desemprego; Dificuldade na inserção laboral de toxicodependentes; 

Dificuldade na criação de novos postos trabalho.

Dificuldade em arrendar habitação –
toxicodependentes/ beneficiários RSI.
Saúde familiar; Toxicodependência – destruturação familiar

Segurança/ Segurança Escolar; Necessidade de reforçar elementos e condições da escola 

segura.

Necessidade de criar espaço de lazer/ convívio.

Diversificar oferta desportiva.

Isolamento nos Idosos; Falta de Proteção aos Idosos. 

Promover espaços com atividades de convívio que 

proporcionem o descanso do cuidador;

Educação Parental/ Coaching Parental.

Intervenção Precoce ao nível da Creche;

Potenciar a Formação de Adultos; 

Constituição de grupos de apoio para cuidadores.

Promover ações continuadas que envolvam Família - Alunos - Comunidade Educativa 

(essencialmente Professores);

Promover o desporto para crianças e jovens como 

facilitador de hábitos de saúde e comportamentos 

saudáveis.



Envelhecimento Populacional; Falta de incentivos 
à natalidade; 
Terrenos qualificados zona verde/ agrícola que 
impedem novas construções.

Fome; Pobreza; Exclusão Social; Interventores Sociais (maior n.º de técnicos no terreno); 

Dificuldades Económicas; Economia Paralela; Carência Alimentar; Insuficiência de 

Alimentos; Rede transportes deficiente.

Analfabetismo; Abandono Escolar; Elevado n.º de alunos por turma; Dificuldades escolares 

e de comportamentos; Bullyng - violência entre alunos.

Desemprego; Condições económicas precárias das famílias; Famílias desagregadas.

Habitação Social (necessário mais resposta; deve ser criada maior exigência nos critérios 

de acesso; excesso de conjuntos habitacionais).

Idosos dependentes; Doença Mental

Gabinetes de psicologia; Falta Gab. médico nas escolas; Drogas; Alcoolismo; Falta de 

equipamentos para a Saúde Mental;

Violência Doméstica; Maus tratos;

Conservação dos espaços de merendas da Foz do 
Sousa e Covelo; Melhor a orla do rio Douro; 
Poluição Rio Sousa e Rio Ferreira; Necessidade 
Educação Ambiental; Necessidade Ciclopista no 
Rio Sousa.

Falta de espaços para a cultura.

Instalações Desportivas; Falta de espaços públicos para praticar desporto.

Falta de espaços para instituições sociais e culturais;

Falta de Centros/Salas para Idosos. 

Revisão do PDM.

Frequência de formação em Gestão Habitacional para entrega de habitação social.

Promover e explorar potencialidades do município (ex.: frente ribeirinha e zona 

florestal) potenciando a criação de novos postos de trabalho;

Disponibilização de terrenos abandonados 
para fomentar a subsistência de famílias 
carenciadas;

Valorização de recursos naturais;

Voluntariado ao Domicílio;

Aumentar o n.º de ecopontos;

Promover e explorar potencialidades do município (ex.: frente ribeirinha e zona 

florestal) potenciando a criação de novos postos de trabalho;

Intervenção no Rio Sousa (pesca e canoagem).



Apoio alimentar de emergência; Apoio alimentar.

Problemas de comportamento – devido às 

dificuldades económicas no seio familiar; 
Dificuldades económicas em muitos alunos.

Emprego/Formação – formação desadequada; necessidade de qualificar as pessoas 

direcionando-as para uma profissão (o saber fazer); Dificuldades financeiras.

Habitação social – famílias regressam a casa dos pais por falta de capacidade financeira p/ 

manter as suas casas.

Ausência de respostas sociais no âmbito da saúde 
mental; Problemas ao nível da deficiência 
(integração e acompanhamento); Idosos 
dependentes.

Falta de Centro de Dia; Instalações dignas; Inexistência 
de acolhimento para: Crianças; Idosos; Pessoas 
com deficiência; Sem-abrigo. 

Criar espaços de literacia; Implementar cursos EFA e CEF, equivalência ao 6.º e 9º ano de 

escolaridade; Desenvolver cursos destinados aos adultos com baixa escolaridade.

Constituição de uma plataforma de oportunidades de emprego.

Promover Escola de Pais

Promover ações continuadas que envolvam Família - Alunos - Comunidade Educativa 

(essencialmente Professores);



Desagregação das famílias; Envelhecimento da População.
Dificuldades financeiras na família; Precariedade económica das famílias; (Des) Informação;

Escolaridade Obrigatória vs Absentismo;

Oferta Formativa desadequada; Delinquência Juvenil; 
Absentismo vs Abandono Escolar;
Indisciplina (fenómenos de violência nas escolas); Desvalorização percurso escolar;

Desvalorização da frequência do Pré-escolar;
Falta de oportunidade de escolarização/ educação de adultos.
Desemprego; Desemprego Jovem; Criação/ Oportunidades locais emprego; Apoio ao 3.º Setor - Empregabilidade.

Ausência de habitação para dar resposta à emergência de novas famílias; Habitações degradadas; Elevado custo de 

arrendamento; Ausência de acompanhamento, monitorização, fiscalização relativamente às habitações sociais.

Necessidade de respostas para: Deficiência; Saúde Mental; 
Idosos/ Dependentes; Estimulação Precoce; Dependência; 
Descanso do Cuidador.

Deslocalização Instituições Públicas (serviços).
Idosos/ 3.ª Idade; Solidão; Falta de respostas (atípicas) adequadas. 

Facilitar reabilitação de imóveis;

Promover o mercado social de arrendamento.

Promover e facilitar a constituição 
de respostas que permitam a 
integração ocupacional de pessoas 
com deficiência em todos os 
territórios do município;

Candidaturas aos Cuidados 
Continuados Integrados de Saúde 
Mental.

Incrementar voluntariado direcionado ao apoio a pessoas 

idosas;

Constituição de uma Comissão de Proteção à Pessoa Idosa. 
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Potencialidades Fragilidades

Concertação local institucional (CLAS de Gondomar; 

Atendimento Integrado; Equipas de RSI);

Parcerias Autarquia e 3.º Setor: + CUIDAR;

Movimento Associativo organizado;

Diversidade, concertação e adequação da Oferta Formativa;

Estruturas de apoio ao emprego e à formação (Centro de 

Emprego, GIP’s; CQEP’s, Gabinete de Educação, Formação e 

Emprego);

Empreendedorismo Social/ Banco de Inovação Social (BIS) / 

Iniciativa para a Economia Cívica (IEC);

Banco Local de Voluntariado de Gondomar: Voluntariado 

organizado;

Instituições com boas práticas nas diversas respostas sociais;

Qualificação das Respostas Sociais;

Existência de Programas/Projetos integrados de intervenção 

social (PRI’s, 5.ª Geração Programa Escolhas/ Escolhas Pontuais; 

Orquestra Geração; Empresários pela Inclusão Social);

Existência de respostas locais de proximidade;

Programas municipais de intervenção comunitária: 

“+ Família” Programa de Intervenção Comunitária;

“Social +” Programa de Desenvolvimento Social.

Aumento acentuado do índice de envelhecimento;

Diminuição da taxa de natalidade bruta;

Aumento das famílias em situação de risco de pobreza;

Ausência de dados sobre o número de pessoas em situação de sem-abrigo;

Número elevado de sinalizações e acompanhamento na CPCJ de Gondomar;

Necessidade de Formação Parental para capacitação das famílias;

Taxa de pré-escolarização diminuta;

Baixas qualificações escolares;

Insuficiência de intervenção precoce ao nível das NEE;

Desemprego/ baixos níveis de qualificação da população ativa;

Escassa oferta emprego;

Desemprego acentuado no sexo feminino e na faixa etária dos 35 aos 54 

anos;

Pouca oferta de arrendamento social;

N.º diminuto de capacidade da Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados;

Consumo expressivo de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, 

hipnóticos e sedativos;

Comportamentos de Risco: dependências (alcoolismo);

Existência de registos:

Violência doméstica;

Idosos: Maus tratos e Isolamento;

Insuficiência de áreas verdes e de lazer;

Insuficiência de respostas para a população idosa;

Insuficiência de respostas para a população deficiente;

Insuficiência de respostas para a população com doença mental.

Oportunidades Ameaças

Fontes de financiamento (QEC; Novo Norte, União Europeia, entre outras);

Constituição de Empresas Sociais - 3.º Setor;

Crescimento da população imigrante;

Dinâmica do Movimento Associativo;

Localização geográfica do Concelho;

Turismo/ Património concelhio (natural, paisagístico, edificado);

Extensa margem fluvial;

Projeto Pulmão Verde;

Parque Tecnológico de Negócios de Ourivesaria – Gondomar Gold Park.

Contexto atual da crise socioeconomica.

Diminuição generalizada das prestações sociais.

Tecido empresarial pouco diversificado e qualificado.

Aumento do parque habitacional devoluto.

Incipiente Rede de Transportes interna.



Concertação local institucional (CLAS de Gondomar; Atendimento Integrado; Equipas 

de RSI);

Parcerias Autarquia e 3.º Setor: + CUIDAR;

Movimento Associativo organizado;

Diversidade, concertação e adequação da Oferta Formativa;

Estruturas de apoio ao emprego e à formação (Centro de Emprego, GIP’s; CQEP’s, 

Gabinete de Educação, Formação e Emprego);

Empreendedorismo Social/ Banco de Inovação Social (BIS) / Iniciativa para a Economia 

Cívica (IEC);

Banco Local de Voluntariado de Gondomar: Voluntariado organizado;

Instituições com boas práticas nas diversas respostas sociais;

Qualificação das Respostas Sociais;

Existência de Programas/Projetos integrados de intervenção social (PRI’s, 5.ª Geração 

Programa Escolhas/ Escolhas Pontuais; Orquestra Geração; Empresários pela Inclusão 

Social);

Existência de respostas locais de proximidade;

Programas municipais de intervenção comunitária: 

“+ Família” Programa de Intervenção Comunitária;

“Social +” Programa de Desenvolvimento Social.

Potencialidades



Aumento acentuado do índice de 

envelhecimento;

Diminuição da taxa de natalidade bruta;

Aumento das famílias em situação de risco de 

pobreza;

Ausência de dados sobre o número de pessoas 

em situação de sem-abrigo;

Número elevado de sinalizações e 

acompanhamento na CPCJ de Gondomar;

Necessidade de Formação Parental para 

capacitação das famílias;

Taxa de pré-escolarização diminuta;

Baixas qualificações escolares;

Insuficiência de intervenção precoce ao nível 

das NEE;

Desemprego/ baixos níveis de qualificação da 

população ativa;

Escassa oferta emprego;

Desemprego acentuado no sexo feminino e na 

faixa etária dos 35 aos 54 anos;

Fragilidades
Pouca oferta de arrendamento social;

N.º diminuto de capacidade da Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados;

Consumo expressivo de medicamentos 

ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos e 

sedativos;

Comportamentos de Risco: dependências 

(alcoolismo);

Existência de registos:

Violência doméstica;

Idosos: Maus tratos e Isolamento;

Insuficiência de áreas verdes e de lazer;

Insuficiência de respostas para a população 

idosa;

Insuficiência de respostas para a população 

deficiente;

Insuficiência de respostas para a população 

com doença mental.



Fontes de financiamento (QEC; Novo Norte, União Europeia, entre outras);

Constituição de Empresas Sociais - 3.º Setor;

Crescimento da população imigrante;

Dinâmica do Movimento Associativo;

Localização geográfica do Concelho;
Turismo/ Património concelhio (natural, paisagístico, edificado);
Extensa margem fluvial;
Projeto Pulmão Verde;

Parque Tecnológico de Negócios de Ourivesaria – Gondomar Gold Park.

Oportunidades



Contexto atual da crise socioeconomica.

Diminuição generalizada das prestações sociais.

Tecido empresarial pouco diversificado e qualificado.

Aumento do parque habitacional devoluto.

Incipiente Rede de Transportes interna.

Ameaças



“Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos

chegamos mais longe.”

Provérbio Africano


