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1. Identificação das comunidades desfavorecidas 

 

Para a identificação das comunidades desfavorecidas do Concelho da Maia foram considerados critérios como: 

desemprego de longa duração, escassa atividade económica, pobreza e exclusão social, fenómenos de 

exclusão social associados a imigrantes e minorias, baixo nível de instrução, insucesso e abandono escolar, 

criminalidade e delinquência, evolução demográfica desfavorável e ambiente degradado.  

Para este efeito, foram recolhidos dados presencialmente, dados que derivam do trabalho desenvolvido pelo 

Município e de outras plataformas estatísticas (nomeadamente, do Instituto Nacional de Estatística). Estes 

foram trabalhados no sentido de promover um diagnóstico social mais focado territorialmente, que 

complementa o diagnóstico Social do Município da Maia.  

Com base nos dados recolhidos foram identificadas e caracterizadas cinco áreas de intervenção relativamente 

à presença de comunidades desfavorecidas:  

Freguesias do Castêlo da Maia e Vila Nova da Telha: 

Bairro da Travessa da Anta (Castêlo da Maia); 

Bairro das Lagielas (Vila Nova da Telha). 

Freguesias de Águas Santas e Pedrouços: 

Bairro da Brisa 1 e 2 (Pedrouços); 

Bairro da Travessa da Arroteia (Pedrouços); 

Bairro dos Coriscos (Águas Santas). 

Para cada uma das áreas identificadas, são apresentadas, de seguida, as características sociofuncionais do 

espaço, bem como as necessidades de cada comunidade desfavorecida.  

Além destas áreas de intervenção, foram igualmente identificadas outras comunidades potencialmente 

desfavorecidas, não tendo, no entanto, sido possível, caracterizá-las de forma a serem definidas as 

necessidades de intervenção das mesmas. 

O mapa seguinte apresenta o enquadramento geográfico das comunidades desfavorecidas acima 

mencionadas.  
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Figura 1. Mapa representativo das Comunidades Desfavorecidas identificadas 

Fonte: Elaboração própria 
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2. Delimitação da área territorial a intervencionar 

 

2.1 Castêlo da Maia e Vila Nova da Telha 

De acordo com os Censos 2011, residiam nas freguesias do Castêlo da Maia (extinta freguesia de Gemunde) e 

Vila Nova da Telha 23 991 habitantes
1
.  

Estas freguesias foram alvo de uma intervenção social através da Medida I do Subprograma Integrar entre 

1996 e 2000 (Projeto “Terras da Maia” – promovido pela Santa Casa da Misericórdia da Maia). Na sequência 

do estudo socioeconómico realizado pelo Observatório Social do Terras da Maia, e conscientes da 

necessidade da criação de uma estrutura social de apoio para a comunidade em causa, foi efetuada uma 

candidatura à Medida 5 do Subprograma Integrar, que permitiu à Santa Casa da Misericórdia da Maia 

implementar o Centro Comunitário de Vila Nova da Telha, em funcionamento desde 2003. Pela natureza da 

sua intervenção, esta estrutura assume-se como agente dinamizador da participação das pessoas, das famílias 

e grupos sociais, e ainda como importante fator de integração e desenvolvimento locais, propondo-se atender 

às necessidades da população mais desfavorecida, promovendo a sua inclusão social e uma maior autonomia 

socioeconómica. 

Apesar dos esforços desenvolvidos, subsistem algumas fragilidades. Relativamente às problemáticas mais 

evidenciadas, constata-se que elas se relacionam sobretudo com carências económicas, desemprego, 

analfabetismo e baixa escolaridade.  

O relatório anual de atividades e estatísticas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Maia 

de 2014 aponta que, no concelho, existem 819 processos abertos, dos quais se estima que 4,2% sejam 

provenientes de Gemunde (hoje integrada no Castêlo da Maia), Moreira e Vila Nova da Telha, correspondendo 

a 34 processos. Atualmente, os dados da Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal da Maia apontam 

para 156 processos ativos no concelho, dos quais cerca de 11,5% são famílias oriundas da área geográfica de 

intervenção do Centro Comunitário de Vila Nova da Telha (18 casos). De mencionar que, dos processos 

avaliados, a maioria tem como medidas aplicadas: apoio junto dos pais ou outro familiar. 

Adicionalmente, estas freguesias são abrangidas pelo Gabinete de Atendimento Integrado Local (GAIL) tendo 

sido efetuados, no ano de 2014, um total de 726 atendimentos: Moreira – 407; Vila Nova da Telha – 92; 

Gemunde – 227. Ao longo do ano de 2014, foram acompanhados pela equipa dos protocolos de Rendimento 

Social de Inserção (RSI) e pelo GAIL Maia/Norte, um total de 377 processos de RSI. 

Por sua vez, a Santa Casa da Misericórdia da Maia, em estreita cooperação com a autarquia, apoia, 

atualmente, 635 agregados familiares com cabaz mensal de alimentos, dos quais 121 se destinam a Gemunde, 

                                                 
1
 Para efeitos de análise foi ainda considerada a freguesia de Moreira, em virtude da comunidade hoje residente no Bairro das Lagielas 

(freguesia de Vila Nova da Telha) ter tido origem na freguesia de Moreira 
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Moreira e Vila Nova da Telha (19%). De salientar a existência de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP), 

sediado no Centro Comunitário. 

No que concerne aos dados do desemprego, e de acordo com as estatísticas do IEFP, o número total de 

desempregados, em junho de 2015, era de 9 046, sendo 1 553 oriundos da extinta freguesia de Gemunde 

(402), que hoje integra a freguesia do Castêlo da Maia, freguesia de Moreira (768), e freguesia de Vila Nova da 

Telha (383), que concentram 17,2% do total de desempregados do concelho. 

Os dados do Agrupamento de Escolas Vieira de Carvalho, correspondentes ao ano letivo de 2014/2015, 

apontam para um total de 1 388 alunos, tendo ficado retidos 82 (6%). Foram ainda identificados 91 alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (6,5%). O universo de alunos a frequentar as escolas do Agrupamento do 

Castêlo da Maia, no ano letivo 2014/2015, rondou os 2 794, com um número aproximado de 150 retenções. 

Ao nível dos empreendimentos habitacionais, estão também sinalizadas algumas problemáticas, sendo urgente 

a intervenção. O concelho da Maia possui 48 empreendimentos de habitação social, sendo que 9 se situam 

nas freguesias de Gemunde, Moreira e Vila Nova da Telha (cerca de 18,7%). Estabelecendo uma análise 

comparativa, estes dados traduzem-se num significativo número de agregados familiares: 2 382 no total, sendo 

que 243 agregados familiares residem em habitação social nas freguesias referenciadas (10,2%). 

 

2.1.1 Bairro da Travessa da Anta (Castêlo da Maia) 

 

Localização e descrição do empreendimento 

O Bairro da Anta encontra-se localizado na extinta freguesia de Gemunde, que hoje integra a freguesia do 

Castêlo da Maia, mais concretamente na Travessa da Anta (Lugar de Monte Faro). Com acesso através de um 

arruamento sem saída, encontra-se num ponto afastado relativamente a outras habitações ou mesmo a 

serviços e comércio. Nas traseiras das casas existe um pinhal, que a comunidade foi ocupando com 

construções clandestinas destinadas a suprir as suas necessidades habitacionais. Contiguamente, na parte da 

frente das casas, existe um polidesportivo, que, apesar de pouco frequentado, é utilizado pela população 

residente na zona; os restantes serviços e estabelecimentos comerciais mais próximos situam-se a cerca de 

800 metros (um talho, padaria e café); a escola mais próxima está a cerca de 2 Km. O local de implantação do 

bairro é algo deslocado, e a rede de transportes públicos é praticamente inexistente.  

Tratando-se de uma rua sem saída e sem qualquer aspeto de atração ou utilidade, a comunidade ocupa um 

espaço relativamente isolado, quer do ponto de vista geográfico, quer ao nível das dinâmicas de sociabilidade 

com a sociedade em geral.  
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Figura 2. Delimitação da área carenciada – Travessa da Anta (Gemunde, Castêlo da Maia) 

 

O empreendimento da Travessa da Anta é constituído por 5 habitações pré-fabricadas, de madeira, e 11 

construções clandestinas (construções abarracadas), das quais 8 servem para fins habitacionais, uma para fins 

religiosos, uma como cozinha e uma outra para armazenamento de “ferramentas”.  

As casas pré-fabricadas têm aproximadamente 17 anos e, quando foram atribuídas, dispunham de todas as 

condições de habitabilidade, sendo a sua tipologia a adequada à dimensão das famílias então realojadas.  

Antes de serem instaladas, as famílias já residiam no terreno, constituindo o local um território com o qual se 

identificam e onde se encontram socialmente enraizados. Ao longo do tempo, devido à intensiva e má 

utilização do espaço e equipamentos (designadamente das instalações sanitárias e cozinhas) as casas foram-

se deteriorando significativamente.  

A este processo de “adulteração” do espaço físico não são alheios as escassas competências pessoais e 

sociais da comunidade, que desconhecia a utilidade ou vantagens do equipamento habitacional disponibilizado, 

e bem ainda o aumento da população residente, subjacente a questões de natureza cultural, ocorrida desde o 

período de instalação das habitações e até à presente data, o que acabou por contribuir para a sua 

degradação.  
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Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos 

O empreendimento é caracterizado por casas pré-fabricadas, sendo as paredes exteriores constituídas por 

estrutura de madeira, preenchida com isolamento térmico (placas de lã mineral de rocha), e revestida com 

painéis, também de madeira. As paredes divisórias são constituídas por placas de aglomerado de madeira, 

igualmente preenchida com lã de rocha. 

A cobertura é inclinada, em duas águas, revestida com telhas cerâmicas assentes sobre estrutura de madeira.  

Os vãos exteriores são dotados de caixilharias de madeira com vidro simples, e protegidos em alguns casos 

por estores exteriores de réguas de PVC. A porta de entrada das casas é de madeira. Praticamente todas as 

caixilharias apresentam os vidros partidos e os vãos protegidos por soluções diversas e precárias colocadas 

pelos moradores.  

Atualmente, o espaço habitacional encontra-se sobreocupado, apresentando um estado de degradação muito 

avançado. A higiene e organização funcional das mesmas apresentam-se, igualmente, muito deficitárias e 

desiguais a todos os níveis. 

Foram constatadas nas habitações, as seguintes situações correspondentes a evidências de degradação 

construtiva e patologias: uma parte significativa das madeiras encontra-se apodrecida, presença de humidade 

intensa pela ausência de telhas em algumas coberturas e de muitos vidros que se encontram partidos, 

resultando a ocorrência de infiltrações em períodos de chuva, situação esta agravada ainda pela inexistência 

de canalizações. Por sua vez, o uso funcional do espaço não se faz com distinção das respetivas divisões, 

sendo que qualquer divisão serve para cozinhar, comer, dormir e conviver. O mobiliário doméstico é 

praticamente inexistente, resumindo-se, em alguns casos, a colchões e algumas estantes. O fornecimento de 

energia elétrica e água é deficitário, quer devido à destruição das próprias infraestruturas por parte da 

população residente, quer pela falta de pagamento dos respetivos serviços; esta situação, além de agravar as 

questões relacionadas com os problemas de saúde e falta de higiene, fomenta, por vezes, conflitualidade entre 

as diversas famílias. De referir que, há cerca de 2 anos, num projeto de interação com a comunidade, foram 

beneficiados os quartos de banho de 5 casas e, no exterior, foram pintadas as paredes e o piso repavimentado.  

Na zona frontal das habitações existe um espaço comum, utilizado para a socialização entre os moradores, 

que lá passam a maior parte do seu tempo, uma vez que, à exceção das crianças, nenhum elemento da 

comunidade tem qualquer tipo de ocupação no exterior do bairro. Apesar disso, este espaço comum encontra-

se geralmente limpo, sendo muitas vezes usado para a fogueira coletiva e para as brincadeiras das crianças.  

Todavia, nas traseiras das casas amontoa-se com frequência entulho, sucata, roupas e brinquedos velhos. 
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Figura 3. Fotografias do Bairro da Travessa da Anta (Castêlo da Maia) 

 

Descrição das patologias 

Devido à utilização desadequada dos espaços por parte dos moradores, as 5 casas apresentam um quadro 

patológico diversificado. Foram identificadas as seguintes patologias mais relevantes: 

Cobertura: 

 Ausência de telhas; 

 Telhas partidas e deficiente sobreposição e fixação destes elementos. 

 

 

Paredes exteriores: 
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 Estrutura de madeira apodrecida, em zonas húmidas; 

 Painéis de madeira com orifícios e/ou empenados; 

 Caixilharias de madeira com elementos em falta e/ou apodrecidos; 

 Caixilharias com vidros partidos; 

 Ausência de estores e, os que existem, com funcionamento deficiente. 

Interior: 

 Mau funcionamento da rede de abastecimento e drenagem de águas residuais; 

 Instalação elétrica deficitária; 

 Manchas e eflorescências devido a infiltrações de água; 

 Revestimento cerâmico partido ou ausente.  

 Móveis de cozinha em mau estado ou inexistentes. 

População e caracterização das comunidades de etnia cigana 

Neste espaço habitacional vivem atualmente 15 agregados familiares, constituídos por 68 indivíduos, todos de 

etnia cigana. A população é constituída por 34 pessoas do sexo feminino e 34 do sexo masculino. Trata-se de 

uma população muito jovem, com idades entre 1 mês e 73 anos, situando-se a moda de idades na classe entre 

os 6 e os 10 anos (18 indivíduos), com 9 em idade pré-escolar. De sublinhar que apenas duas pessoas 

apresentam mais do que 60 anos.  

 

Tabela 1. Distribuição da população por idade, no Bairro da Travessa da Anta 

0-5 6-10 11-15 
16-

20 
21-25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

9 18 7 5 9 5 2 4 5 0 2 0 1 1 

13,2% 26,5% 10,3% 7,3% 13,2% 7,3% 2,9% 5,9% 7,3% 0 2,9% 0 1,5% 1,5% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A comunidade apresenta níveis bastante baixos de escolaridade e, por sua vez, níveis elevados de 

absentismo, abandono e retenção escolar. Sabe-se que 52,3% da população não ultrapassou o 1.º ciclo do 
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ensino básico e 17,6% não frequentou a escola, sendo que seis destes indivíduos apresentam uma idade 

inferior a 30 anos.  

Tabela 2. Distribuição da população por escolaridade 

Adultos 

Sem 

Escolaridade 

Frequência 

Pré-escolar 
Até 4º ano Até 6º ano Até 9º ano 

Mais do que 9º 

ano 

12 0 36 7 1 0 

17,6% 0 52,3% 10,3% 1,5% 0 

Fonte: Elaboração própria 

Apesar da dificuldade de acompanhar o sistema de ensino regular da sociedade, a comunidade tem 

demonstrado vontade de integração, sendo esta bastante recetiva a apoios e muito participativa em ações 

propostas pelos técnicos das diversas instituições sociais que aí têm atuado. Atualmente, por exemplo, nove 

dos adultos (com idades entre os 21 e os 50 anos) frequentam um Curso de Competências Básicas no Centro 

Comunitário de Vermoim/Sobreiro, promovido pela Santa Casa da Misericórdia da Maia.  

Contudo, a população é economicamente muito desfavorecida. Os seus rendimentos provêm quase 

exclusivamente das prestações mensais do RSI, sendo que nenhum elemento da comunidade exerce qualquer 

atividade profissional, e apenas uma pessoa tem pensão de reforma. Tradicionalmente, a comunidade 

dedicava-se à mendicidade. Apesar disso, a criminalidade e o consumo de drogas têm atualmente pouca 

expressão na mesma, tendo sido identificado apenas um indivíduo toxicodependente, que se encontra em 

tratamento nos Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) de Matosinhos.  

Tabela 3. Distribuição da população pela fonte do rendimento 

RSI Pensões 
Rendimento do 

trabalho 
Sem Rendimento 

22 2 0 2 

Fonte: Elaboração própria 

Para fazer face à situação económica, as famílias são apoiadas, ao nível da alimentação, por um cabaz mensal 

de bens alimentares e, ao nível habitacional, beneficiam da apoio, uma vez que apenas uma família possui 

condições de proceder regularmente ao pagamento da renda.  

A comunidade residente caracteriza-se ainda pelo facto de ser vítima de exclusão social, apresentando 

também graves carências intelectuais e cognitivas.  
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De uma forma geral, foram identificadas as seguintes problemáticas: 

 Baixas competências pessoais, sociais e profissionais; 

 Abandono e absentismo escolar; 

 Baixo nível de literacia; 

 Ausência de hábitos de trabalho; 

 Relações familiares conflituosas; 

 Falta de hábitos de higiene habitacional e pessoal. 

Face ao exposto, as necessidades de intervenção social identificadas como mais urgentes situam-se ao nível 

das competências pessoais e sociais, nomeadamente no que se refere aos hábitos de higiene (pessoal, 

doméstica e ambiental) e cuidados alimentares, à valorização da escola, pelo combate ao abandono, 

absentismo e retenção, e à melhoria e eficácia da responsabilidade parental e das relações vicinais/familiares.  
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2.1.2 Bairro das Lagielas (Vila Nova da Telha) 

 

Localização e descrição do empreendimento 

O Bairro das Lagielas localiza-se na Rua das Lagielas, na freguesia de Vila Nova da Telha, num local 

relativamente afastado de outras habitações e serviços, num terreno com uma área aproximada de 1500 m
2
, 

próximo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e adjacente a uma pequena linha de água, que confronta com os 

limites norte e nascente da propriedade. O conjunto integra um edifício multifamiliar de dois pisos, em estrutura 

metálica pré-fabricada, construído em 2011.  

 

 

Figura 4. Delimitação da área carenciada do Bairro de Lagielas (Vila Nova da Telha) 

Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos 

O edifício correspondente ao Bairro das Lagielas compreende 10 (dez) habitações pré-fabricadas, integradas 

num volume articulado de dois pisos acima do solo, com a seguinte distribuição tipológica:  

a. Habitações tipo T1: 1 unidade, localizada ao nível do piso térreo; 

b. Habitações tipo T2: 5 unidades, das quais 3 estão localizadas ao nível do piso térreo e 2 no 

piso superior; 

c. Habitações tipo T3: 3 unidades, todas localizadas no piso superior; 

d. Habitações tipo T4: 1 unidade, localizada ao nível do piso térreo. 
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Por questões de urgência na resolução do problema de alojamento das famílias, o sistema construtivo adotado 

baseia-se na articulação de módulos estruturais metálicos pré-fabricados justapostos, de dimensões 

estandardizadas (7,2 x 2,4 m, aproximadamente). A estrutura é metálica e o revestimento exterior dos módulos 

é realizado com painel duplo de chapa de aço pré-lacada, incluindo isolamento térmico e acústico.  

Quanto à estabilidade, no sistema standard, a laje de piso consiste numa estrutura em perfis galvanizados com 

lajes de betão com cofragem perdida.  

No sentido de otimizar e facilitar processos de manutenção, os pavimentos interiores foram executados em 

material cerâmico. As paredes e tetos interiores têm acabamento a chapa de aço lacada a branco. 

Quanto aos vãos exteriores, o edifício apresenta janelas e portas com vidros duplos e sistema de abertura com 

ferragens reforçadas. Foi ainda previsto um sistema de controlo de luminosidade, recorrendo a estores de rolo 

interiores, que permitem o total obscurecimento dos compartimentos.  

Todos os módulos habitacionais têm cozinha equipada e instalação(ões) sanitária(s). 

Os acessos exteriores aos diversos módulos habitacionais realizam-se através de espaços em galeria e 

escadas, protegidos com guardas em estrutura metálica revestidas a painéis galvanizados contínuos, com 1 m 

de altura, para salvaguardar devidamente questões de segurança e uso, em particular, das inúmeras crianças 

identificadas na população. 

A disposição em forma de “U” da edificação dá origem a um espaço central pavimentado, com função dupla de 

aparcamento e pequena “praça” bem exposta a sul, potenciando as vivências exteriores comuns e os 

processos de interação social tão característicos da etnia das famílias residentes. 

 

Tabela 4. Tipologia das habitações no Bairro de Lagielas 

N.º de 

edifícios 

N.º de 

habitações 
T1 T2 T3 T4 

N.º de 

espaços 

não 

habitaciona

is 

1 10 1 5 3 1 0 

Fonte: Elaboração própria 

As habitações do piso térreo têm os vãos de entrada, voltados para o pátio interior, com exceção da habitação 

de tipologia T4, cujos vãos de acesso se localizam num corredor de ligação entre o pátio e o jardim das 

traseiras. O acesso aos fogos do segundo piso é realizado através do sistema de galeria referido 

anteriormente, existindo duas escadas exteriores de comunicação com o piso térreo. 
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Quando as casas foram atribuídas, as tipologias estabelecidas para o conjunto das habitações eram 

adequadas às dimensões dos agregados familiares. Porém, atualmente, algumas das habitações já se 

encontram em estado de sobreocupação. A população residente neste bairro não possui qualquer vínculo 

laboral e, como tal, o seu tempo é passado maioritariamente nas residências. 

As zonas ajardinadas encontram-se, na sua generalidade, degradadas e em mau estado de conservação 

devido à má utilização dos mesmos, carecendo de uma intervenção de renovação/recuperação para eliminar 

as anomalias existentes e tornar o local mais atrativo. 

   

   

Figura 5. Fotografias do Bairro das Lagielas (Vila Nova da Telha) 

 

Pormenorizando ainda mais a descrição do sistema construtivo, refira-se que as paredes exteriores são em 

painel “sandwich” de 60 mm, desmontáveis, formadas por chapa pré-lacada 1 micron nervurada,, em ambas as 

faces, e interior em poliuretano injetado com densidade de 40 kg/m
3
. As paredes divisórias são em painel 

“sandwich” de 40 mm, também desmontáveis, formadas por chapa pré-lacada 1 micron nervurada em ambas 

as faces e interior em poliuretano injetado com densidade de 40 kg/m
3
. 

A cobertura é composta por chapas perfiladas com tratamento de base ALUZINC, com espessura de 0,6 mm, 

montadas em 2 águas para melhor escoamento da água, incluindo, no interior, isolamento de lã mineral de 50 

mm de espessura com barreira anti-vapor, reforçado pela aplicação de painel “sandwich” com a espessura de 

30 mm, que acumula a função de isolante com a função de teto falso. 
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Os vãos de acesso às habitações são protegidos por portas em alumínio anodizado pintadas à cor das 

fachadas. Os vãos envidraçados são compostos por janelas basculantes, com aro de alumínio anodizado à cor 

natural, com vidro duplo 4+12+5mm, sem grades de proteção. Os vãos possuem proteção solar interior 

composta por estores de rolo do tipo blackout, em todas as janelas. 

 

Descrição das patologias 

Após a entrada em funcionamento do edifício, verificou-se que todos os fogos começaram a apresentar 

anomalias do foro higrotérmico, com maior incidência nas habitações do piso superior, em parte associadas às 

práticas desadequadas de utilização dos fogos, atendendo às especificidades do sistema construtivo adotado.  

No inverno, observam-se patologias maioritariamente correspondentes a condensações superficiais, 

resultantes da fraca ventilação, da ausência de aquecimento interior, da proximidade a linha de água, da 

utilização intensiva e imprópria da habitação e da existência de pontes térmicas. 

No Verão, as temperaturas elevadas provocam desconforto, sobretudo às famílias instaladas nas habitações 

do piso superior, causadas pelo défice de sombreamento e fraco isolamento térmico da cobertura. 

De uma forma geral, o bairro apresenta o seguinte quadro patológico: 

Interior: 

 Escorrência de água nos paramentos interiores, em paredes e tetos, devido a fenómenos de 

condensações superficiais; 

 Degradação dos móveis de cozinha e louças sanitárias; 

 Ocorrência de infiltração através das caixilharias. 

Logradouros: 

 Vedações precárias, grande diversidade do tipo de materiais utilizados; 

 Crescimento de vegetação espontânea nas zonas ajardinadas por falta de manutenção. 

 Acumulação de água na zona do pavimento em betonilha. 

Face às patologias identificadas, verifica-se a necessidade premente de promover obras de beneficiação e 

reabilitação das habitações, designadamente ao nível da melhoria do sistema de caixilharias, da introdução de 

dispositivos de ventilação interior (natural e mecânica) e à integração de novos revestimentos nas superfícies 

interiores, do recondicionamento e substituição de peças de mobiliário fixas e louças sanitárias, entre outras 

ações, no sentido de garantir condições adequadas aos agregados residentes no bairro. De salientar que o 

sucesso das ações de intervenção física sobre o edificado depende da implementação de um conjunto de 

medidas imateriais complementares, de acompanhamento e capacitação social, também previstas no âmbito 
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da estratégia integrada de intervenção, determinantes para resolver os problemas relacionados com as práticas 

desadequadas de utilização das habitações e com a degradação física dos espaços construídos. 

 

População e caracterização das comunidades de etnia cigana 

A população é constituída por 59 indivíduos, dos quais 31 são do sexo feminino e 28 do sexo masculino, 

distribuídos por 10 agregados familiares. Trata-se de uma população muito jovem, composta por 37 menores, 

conforme distribuição etária patente no quadro que se segue. 

 

Tabela 5. Número de agregados familiares e distribuição da população por idade, no Bairro de Lagielas 

N.º agregados 

familiares 
10 

N.º de pessoas 59 

 Distribuição por idades 

0-5 6-10 
11-

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

19 10 8 2 3 2 7 1 4 0 0 1 1 1 

32,2

% 

16,9

% 

13,6

% 
3,4% 5,1% 3,4% 

11,9

% 
1,7% 0 0 0 1,7% 1,7% 1,7% 

Fonte: Elaboração própria 

 

A comunidade apresenta níveis bastante baixos de escolaridade tendo apenas 15,3% da população 

ultrapassado o 1.º ciclo do ensino básico. Sabe-se, igualmente que, uma percentagem a mesma percentagem 

de indivíduos não frequentou a escola, sendo que apenas um deles apresenta idade inferior a 30 anos. 
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Tabela 6. Distribuição da população por escolaridade, no Bairro de Lagielas 

Adultos 

Sem 

Escolaridade 

Frequência 

Pré-escolar 
Até 4º ano Até 6º ano Até 9º ano 

Mais do que  

9º ano 

9 5 16 5 4 0 

15,3% 8,5% 27,1% 8,5% 6,8% 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente à situação económica, cerca de 33% da população residente no Bairro das Lagielas usufrui do 

RSI e nenhum dos indivíduos apresenta o trabalho como fonte de rendimento. 

 

Tabela 7. Distribuição da população pela fonte do rendimento, no Bairro de Lagielas 

RSI Pensões 
Rendimento do 

trabalho 
Sem Rendimento 

14 2 0 5 

Fonte: Elaboração própria 

De uma forma geral, trata-se de uma população em particular contexto de exclusão e vulnerabilidade social, 

beneficiários de RSI, com défice de competências pessoais e sociais, desempregados, jovens em risco, 

elevado nível de analfabetismo e literacia, abandono escolar precoce, tensões e conflitos, ausência de hábitos 

de trabalho, comportamentos desviantes e dificuldades na gestão doméstica e défice ao nível dos hábitos de 

higiene habitacional e pessoal. 
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2.2 Pedrouços e Águas Santas 

De acordo com os Censos 2011, residiam nas freguesias de Águas Santas e Pedrouços 39 619 habitantes. 

Estas freguesias, entre 2009 e 2015, foram abrangidas por um Contrato Local de Desenvolvimento Social 

(Projeto Lidador) e Programa Escolhas (Bué d’Escolhas- E5G) que dinamizaram uma série de ações no sentido 

de promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multissectorial e integrada, através de atividades 

executadas em cooperação estreita e frutuosa com os diversos agentes sociais dessas comunidades. 

Pretendia-se também, com os projetos referidos, combater a pobreza persistente e a exclusão social nestes 

territórios deprimidos, em conformidade com o disposto no Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI). 

Assim, torna-se imperativo dar continuidade à intervenção que vinha sendo assegurada pelos referidos projetos 

na respetiva área de atuação, numa lógica de proximidade que privilegie, mais do que o mero atendimento, a 

capacitação da população desfavorecida para a resolução dos seus problemas, com vista à prevenção de 

problemas sociais e à definição de um projeto de desenvolvimento local.  

No âmbito destas atividades foi realizado um diagnóstico territorial exaustivo, no sentido de delinear estratégias 

de intervenção futura que pudessem potenciar uma melhoria significativa das condições de vida desta 

população. De referir que a maioria dos dados serão apresentados de forma agregada para Águas Santas e 

Pedrouços. 

De acordo com este diagnóstico, foram detetadas inúmeras fragilidades, sobretudo no que concerne à 

dimensão de intervenção familiar e parental, devido ao elevado número de crianças e jovens em risco. O 

relatório anual de atividades e estatísticas da CPCJ da Maia (2014) aponta que, no concelho da Maia, existem 

819 processos abertos, dos quais se estima que 40% sejam provenientes das freguesias de Pedrouços e 

Águas Santas (cerca de 328 processos). Na origem dos problemas estão três causas principais: negligência, 

absentismo escolar e exposição a comportamentos que comprometem o bem-estar da criança ou jovem. 

Atualmente, os dados da Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal da Maia apontam para 156 

processos ativos no concelho, dos quais 54 correspondem a famílias oriundas de Pedrouços e Águas Santas. 

De mencionar que, dos processos avaliados, a maioria tem como medida aplicada o apoio junto dos pais ou 

outro familiar. 

As freguesias são abrangidas pelo Atendimento Integrado, havendo desde o início do corrente ano, 970 

processos em acompanhamento em ação social e 578 processos de RSI (de um universo de 1 574 processos 

de RSI existentes no Concelho da Maia). 

Quanto aos dados do desemprego, e de acordo com as estatísticas do IEFP, o número de desempregados era, 

em abril de 2015, de 9 541, dos quais, 3 015 são oriundos das freguesias de Pedrouços (893) e Águas Santas 

(2 122), que concentram 31,6% do total de desempregados do concelho. 

Em 60% dos agregados familiares das freguesias de Pedrouços e Águas Santas, registam-se situações de 

carência económica e comportamentos desviantes. Reforçando esta ideia, a Santa Casa da Misericórdia da 
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Maia, em estreita cooperação com a autarquia, apoia, atualmente, 635 agregados familiares com cabaz mensal 

de alimentos, dos quais 232 (36,5%) são oriundos de Pedrouços e Águas Santas. 

 

 

2.2.1 Bairro da Brisa 1 e 2 (Pedrouços) 

 

Localização e descrição do empreendimento 

O Bairro da Brisa 1 e 2, integrado numa zona urbana da freguesia de Pedrouços, com proximidade relativa a 

outros usos e funções, localiza-se na Rua Bairro da Brisa (à Travessa Gonçalo Mendes da Maia), é composto 

por moradias unifamiliares pré-fabricadas em madeira, organizadas em duas frentes distintas. A primeira, sob a 

designação Brisa I, foi concluída em finais da década de 80 e, por sua vez, o conjunto Brisa II foi construído em 

1995. Considerando o lapso temporal entre a construção dos dois conjuntos edificados, e por uma questão de 

rigor, importa referir que se trata, na prática, de dois empreendimentos / bairros distintos, com ligeiras 

diferenças construtivas. Porém, pelo facto de se constituírem como frentes opostas do mesmo arruamento, na 

mesma localização geográfica, e para simplificar a operacionalização da análise no âmbito deste plano, vamos 

considerar que os conjuntos Brisa I e Brisa II constituem aqui o mesmo bairro / área desfavorecida.   

 

Figura 6. Delimitação da área carenciada – Bairro da Brisa 1 e 2 (Pedrouços) 
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Os logradouros são diferentes em cada habitação. Na frente das habitações, observam-se, nomeadamente, 

pátios, zonas ajardinadas, pequenas hortas ou lugares de estacionamento, não havendo uniformização entre 

os mesmos. Nas traseiras das habitações, os logradouros encontram-se ocupados principalmente com 

construções abarracadas. Verifica-se ainda a existência de vedações precárias e grande heterogeneidade nos 

materiais utilizados. A globalidade do edificado e dos espaços de utilização pública e privada correspondentes 

a arruamento, percursos, passeios, logradouros e áreas ajardinadas apresentam-se, na generalidade, em mau 

estado de conservação, necessitando de uma intervenção de reabilitação/regeneração/renovação, para 

eliminar as anomalias existentes e tornar o local mais atrativo. 

No que diz respeito ao espaço público, refira-se que os passeios da frente habitacional designada Brisa I são 

estreitos e encontram-se bastante degradados, havendo necessidade de proceder à sua recuperação e 

alargamento, de modo a proporcionar acesso mais seguro e adequado às habitações. 

   

  

   

Figura 7. Fotografias do Bairro Brisa 1 (Pedrouços) 

 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas do 
 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 24 de 64 
 

 

 

  

  

  

Figura 8. Fotografias do Bairro Brisa 2 (Pedrouços) 
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O conjunto Brisa I é composto por 17 frações habitacionais (6 T1, 6 T2 e 5 T3) e o Brisa II por 7 frações 

habitacionais (2 T2 e 5 T3).  

Atendendo ao seu estado de conservação, estas frações necessitam de uma intervenção significativa, com 

vista a solucionar as anomalias e patologias que se têm vindo a manifestar de forma progressiva no decorrer 

dos anos, eliminando as suas causas.  

 

Tabela 8. Tipologia das habitações no Bairro Brisa 1 

N.º de 

edifícios 

N.º de 

habitações 
T1 T2 T3 T4 

N.º de 

espaços 

não 

habitaciona

is 

17 17 6 6 5 0 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 9. Tipologia das habitações no Bairro Brisa 2 

N.º de 

edifícios 

N.º de 

habitações 
T1 T2 T3 T4 

N.º de 

espaços 

não 

habitaciona

is 

7* 7* 0 2 5 0 0 

Fonte: Elaboração própria 

  
* Uma das habitações foi demolida devido a um incêndio que ocorreu na mesma (T2).

 

 

Tabela 10. Número de famílias e de pessoas residentes no Bairro Brisa 1 

N.º de 

famílias 

N.º de 

pessoas 
T1 T2 T3 T4 

17 46 9 15 22 0 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 11. Número de famílias e de pessoas residentes no Bairro Brisa 2 

N.º de 

famílias 

N.º de 

pessoas 
T1 T2 T3 T4 

14 24 0 4 20 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos 

Como referido previamente, o bairro Brisa I e II integram casas pré-fabricadas. As paredes exteriores são 

constituídas por estrutura de madeira, revestidas com painéis de madeira pelo exterior e com placas de 

aglomerado de madeira, do tipo Aglomerite, pelo interior. 

As paredes divisórias são constituídas por placas de aglomerado de madeira, preenchidas com lã de rocha. 

As coberturas são inclinadas, de duas águas, e revestidas com placas onduladas de fibrocimento, no caso do 

conjunto Brisa I, e com telha cerâmica, na Brisa II, assentes sobre estrutura em madeira. As águas pluviais são 

recolhidas em caleiras exteriores, sendo conduzidas por condutores verticais para a rede pública de drenagem 

de águas pluviais. 

Os tetos exteriores são forrados por painéis de madeira e os interiores são compostos por placas de 

aglomerado de madeira, do tipo Aglomerite, revestidas com lã de rocha sobre a estrutura do teto em madeira. 

Os vãos das janelas são dotados de caixilharias em madeira, com vidros simples, e outras são de alumínio 

(substituídas pelos inquilinos) e estão protegidas por portadas ou por estores de lâminas de PVC, pelo exterior. 

Os peitoris são em madeira. Alguns vãos possuem gradeamento metálico pelo exterior. 
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Descrição das patologias 

As habitações apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente exterior 

e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações, fruto do seu longo período de vida útil: 

Cobertura: 

 Degradação e fissuração das placas onduladas em fibrocimento (Brisa I); 

 Telhas quebradas (Brisa II);  

 Apodrecimento generalizado da madeira nos beirais; 

 As caleiras e condutores de águas pluviais encontram-se degradados pela ação do tempo e partidos 

em alguns troços. 

Paredes Exteriores: 

 Degradação dos painéis de madeira; 

 Apodrecimento e empenamento das caixilharias e portadas de madeira; 

 Diversidade de tipo e cor de caixilharia entre várias habitações; 

 Degradação dos estores; 

 Degradação generalizada dos peitoris em madeira; 

 Degradação, por ação do tempo, das pinturas em paredes. 

 

Interior: 

 Degradação das paredes e tetos interiores, com desenvolvimento de fungos e bolores ou com 

manchas de infiltração, devido à entrada de água da chuva pela fachada ou cobertura e/ou devido a 

roturas pontuais na rede de abastecimento e drenagem de águas residuais; 

 Degradação dos revestimentos cerâmicos, com peças partidas ou em falta;  

 Ausência de revestimento cerâmico nas paredes da zona de águas em algumas habitações, 

provocando a degradação das paredes; 

 Degradação dos móveis de cozinha. 
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Na zona exterior das habitações verificam-se ainda as seguintes anomalias: 

 Degradação e irregularidades nos pavimentos dos logradouros; 

 Crescimento de vegetação espontânea nas zonas ajardinadas por falta de manutenção; 

 Existência de construções (anexos) e vedações abarracadas, nos logradouros posteriores.  

Relativamente ao espaço público, designadamente no caso da Brisa I, refira-se o seguinte quadro patológico:  

 Degradação dos passeios, pela ação do tempo e pelo uso (buracos, afundamento da base, 

irregularidades, ausência de peças – blocos de encaixe); 

 Enraizamento de vegetação entre as juntas dos blocos do passeio; 

 Passeios de largura muito reduzida, com múltiplos obstáculos à circulação de pessoas com mobilidade 

condicionada e barreiras arquitetónicas; 

 Rampas de betão muito fissuradas. 

 

População e caracterização da comunidade desfavorecida 

A população é constituída por 42 indivíduos, dos quais 19 são do género feminino e 23 do género masculino, 

distribuídos por 14 agregados familiares. Esta população oscila entre os 5 e os 72 anos de idade, configurando 

uma população jovem, maioritariamente adulta e em idade ativa (70% da população), com a distribuição etária 

patente no quadro que se segue. 

 

Tabela 12. Distribuição da população por idade, no Bairro Brisa 1 e 2 

0-5 6-10 
11-

15 
16-20 

21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 
41-45 46-50 51-60 

61-

65 

66-

70 

71-

75 

1 4 1 5 3 1 0 4 5 9 8 0 0 1 

2,4% 9,5% 2,4% 11,9% 7,1% 2,4% 0% 9,5% 11,9% 21,4% 19,0% 0% 0% 2,4% 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 13. Distribuição da população por escolaridade 

Adultos 

Sem 

Escolaridade 

Frequência 

Pré-escolar 
Até 4º ano Até 6º ano Até 9º ano 

Mais do que 9º 

ano 

7 1 12 11 7 3 

16,7% 2,4% 28,6% 26,2% 16,7% 7,1% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de cerca de 70% da população se encontrar em idade ativa, constata-se que apenas 11% trabalham, 

conforme distribuição por fonte de rendimento. 

 

Tabela 14. Distribuição da população pela fonte do rendimento, no Bairro Brisa 1 e 2 

RSI Pensões 
Rendimento do 

trabalho 
Sem Rendimento 

9 9 5 6 

Fonte: Elaboração própria 

Para além da escassa taxa de atividade e elevada dependência de complementos solidários, foram ainda 

identificadas outras problemáticas no seio desta comunidade, designadamente relacionadas com o consumo 

de álcool, dificuldades nas relações vicinais e uso do espaço público comum, fracas competências sociais, 

negligência na organização e gestão do quotidiano (em termos de horários, gestão doméstica e organização 

funcional do espaço) e bem ainda pouca valorização da escola e do trabalho enquanto fonte de rendimento. 
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2.2.2 Travessa da Arroteia (Pedrouços) 

 

Localização e descrição do empreendimento 

O empreendimento da Arroteia localiza-se na Travessa da Arroteia, é composto por moradias unifamiliares pré-

fabricadas em madeira, construídas em 1999, as quais se integram numa zona urbana da freguesia de 

Pedrouços, com proximidade relativa a outros usos e funções urbanas.  

 

Figura 9. Delimitação da área carenciada – Travessa da Arroteia (Pedrouços) 

Os logradouros das habitações contemplam na parte frontal zonas ajardinadas e pátios com estendais na parte 

posterior das mesmas, sendo que, num deles, parte desse espaço está ocupado com uma construção 

abarracada.  

Entre os logradouros de cada habitação verifica-se a existência de vedações precárias com grande diversidade 

de materiais utilizados para as mesmas. Estes espaços encontram-se, na sua generalidade, em mau estado de 

conservação, necessitando de uma intervenção de reabilitação/regeneração/renovação, para eliminar as 

anomalias existentes e tornar o local mais atrativo. 

A via pública envolvente é igualmente desqualificada, destacando-se, em particular, a ausência de passeios.  
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Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos 

O empreendimento da Arroteia é composto por 5 frações habitacionais, 2 de tipologia T2, 2 T3 e apenas 1 T4, 

como reflete o quadro seguinte. 

 

Tabela 15. N.º de famílias e de pessoas residentes na Travessa da Arroteia 

 

N.º de 

edifícios 

N.º de 

habitações 
T1 T2 T3 T4 

N.º de 

espaços 

não 

habitaciona

is 

5 5 0 2 2 1 0 

Fonte: Elaboração própria 

 A distribuição dos residentes por cada uma das habitações encontra-se desproporcionada e desajustada à 

realidade, uma vez que nas habitações de tipologia T2 residem 4 indivíduos em cada e numa das habitações 

T3 e na T4 apenas residem 1 e 2 pessoas, respetivamente. 

 

Tabela 16. N.º de famílias e de pessoas residentes na Travessa da Arroteia 

N.º de 

famílias 

N.º de 

pessoas 
T1 T2 T3 T4 

5 15 0 4+4 1+4 2 

Fonte: Elaboração própria 

As habitações do empreendimento da Arroteia são casas pré-fabricadas com paredes exteriores compostas 

por estruturas de madeira e revestidas com painéis de betão leve, pelo exterior, e com placas de aglomerado 

de madeira, pelo interior. As paredes divisórias são constituídas por placas de aglomerado de madeira.  

A cobertura é inclinada, com duas águas, e revestida com telha cerâmica assente sobre estrutura de madeira. 

Os tetos são compostos por placas de aglomerado de madeira, revestidas com lã de rocha sobre a estrutura do 

teto em madeira. 
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No que respeita aos vãos exteriores das janelas, estes são dotados de caixilharias em madeira com vidros 

simples estando protegidos por estores de lâminas de PVC, pelo exterior. Os peitoris das janelas são também 

em madeira e a porta de entrada é em madeira e vidro simples.  

Este empreendimento está na pequeníssima percentagem de 0,5% que, no Concelho, não beneficia de 

infraestruturas de saneamento ligadas à rede pública, sendo dotado de fossas séticas. 

.  

 

  

  

Figura 10. Fotografias do empreendimento da Travessa da Arroteia 
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Descrição das patologias 

As habitações apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente exterior 

e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações, fruto do seu longo período de vida útil: 

Cobertura 

 Telhas quebradas, deficiente sobreposição e fixação. 

 

Paredes Exteriores 

 Estrutura de madeira apodrecida de forma generalizada; 

 Painéis de betão leve com orifícios ou fissurados; 

 Degradação da vedação nas juntas dos painéis exteriores; 

 Apodrecimento e empenamento da maior parte das caixilharias e dos peitoris em madeira; 

 Degradação dos estores; 

 Degradação das pinturas. 

Interior 

 Degradação da canalização da rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, 

com diversas fugas de água; 

 Degradação das paredes e tetos interiores, com manchas de infiltração de água, devido à entrada de 

água da chuva pela fachada ou cobertura e/ou devido a roturas na rede de abastecimento e drenagem 

de águas residuais; 

 Degradação dos revestimentos cerâmicos, com peças partidas ou em falta;  

 Peças sanitárias muito degradadas; 

 Ausência de revestimento cerâmico nas paredes da zona de águas em algumas habitações, 

provocando a degradação das paredes; 

 Degradação avançada dos móveis de cozinha. 

No exterior das habitações verificam-se ainda as seguintes anomalias: 

 Muros degradados; 

 Degradação e irregularidades do pavimento dos logradouros (percursos); 

 Crescimento de vegetação espontânea nas zonas ajardinadas por falta de manutenção. 
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Devido ao seu atual estado de conservação, estas habitações necessitam de uma intervenção significativa, 

com vista a solucionar as anomalias e patologias que se têm vindo a manifestar de forma progressiva no 

decorrer dos anos, eliminando as suas causas. 

 

População e caracterização das comunidades desfavorecidas 

A população é constituída por 12 indivíduos, dos quais 10 são do sexo feminino e 2 do sexo masculino, 

distribuídos por 5 agregados familiares. Metade desta população é adulta e possui a distribuição etária patente 

no quadro que se segue. 

 

Tabela 17. Distribuição da população por idade, na Travessa da Arroteia 

0-5 6-10 
11-

15 

16-

20 

21-

25 

 26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

75 

76-

80 

0 2 1 0 2  1 0 1 1 0 1 2 0 1 

0% 16,7% 8,3% 0% 16,7  8,3% 0% 8,3% 8,3% 0% 8,3% 16,7 0% 8,3% 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que respeita a nível de escolaridade, sabe-se que metade da população não ultrapassou o 1.º ciclo.   

 

Tabela 18. Distribuição da população por escolaridade, na Travessa da Arroteia 

Adultos 

Sem 

Escolaridade 

Frequência 

Pré-escolar 
Até 4º ano Até 6º ano Até 9º ano 

Mais do que 

9ºano 

2 0 6 2 2 0 

16,7% 0% 50% 16,7% 16,7% 0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de metade desta população ser adulta e se encontrar em idade ativa, apenas um indivíduo possui fonte 

de rendimento proveniente de atividade produtiva. 
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Tabela 19. Distribuição da população pela fonte do rendimento, no Bairro da Travessa da Arroteia 

RSI Pensões 
Rendimento do 

trabalho 
Sem Rendimento 

2 3 1 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para além da escassa taxa de atividade e elevada dependência de complementos solidários, foram ainda 

identificadas outras problemáticas no seio desta comunidade. Para além do facto de as 3 crianças possuírem 

necessidade de apoios educativos especiais, existem ainda diagnosticadas na comunidade as seguintes 

problemáticas específicas: consumo de álcool, dificuldades nas relações vicinais, fracas competências sociais, 

pouca valorização da escola e do trabalho enquanto fonte de rendimento, e bem ainda pouca valorização da 

escola e do trabalho enquanto fonte de rendimento. 

 

2.2.3 Bairro dos Coriscos (Águas Santas) 

 

Localização e descrição do empreendimento  

O Bairro dos Coriscos, localizado na Rua dos Coriscos, no Lugar de Corim, freguesia de Águas Santas, 

encontra-se atualmente em construção no âmbito da intervenção social consequente de um protocolo firmado 

entre a Câmara Municipal da Maia e a Brisa S.A., no sentido de assegurar o realojamento da comunidade de 

etnia cigana instalada na zona adjacente à autoestrada A4, que será alvo de alargamento. 

A referida comunidade será realojada brevemente num espaço composto por 2 conjuntos habitacionais (14 + 4 

lotes, num total de 14) de fogos com um único piso e logradouro, que serão dotados de todas as infraestruturas 

urbanas de suporte (abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, eletricidade, 

telecomunicações, gás e incêndio). Os referidos lotes são alvo de tratamento da envolvente, incluindo espaços 

verdes de enquadramento, áreas de circulação e aparcamento automóvel. 
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Figura 11. Delimitação da área carenciada – Rua dos Coriscos (Águas Santas) 

 

Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos 

Atualmente, as barracas não possuem condições mínimas de higiene, segurança e conforto habitacional, o que 

se pretende reverter no momento do realojamento, por via do equipamento das novas habitações e, sobretudo, 

capacitando a população, desenvolvendo competências pessoais e psicossociais, desenvolvendo estratégias 

de gestão do quotidiano doméstico, que permitam à comunidade adaptar-se à nova realidade no âmbito da 

habitação, no sentido de evitar que ocorram neste novo bairro situações já verificadas anteriormente e que 

conduziram a uma acelerada degradação dos espaços, do edificado e equipamentos. 

A comunidade a realojar no Bairro dos Coriscos vive em barracos na Rua Abel Salazar, em condições 

inquietantes de degradação física dos espaços construídos e da envolvente, conforme imagens ilustrativas que 

se juntam. 
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Figura 12. Fotografias do empreendimento da Rua dos Coriscos 

 

População e caracterização das comunidades desfavorecidas 

No Bairro dos Coriscos, será realojada uma comunidade de etnia cigana composta por 48 pessoas, distribuídas 

por 14 famílias. Do universo de pessoas que habitam no bairro, 43,7% são crianças, 41,6 % são adultos e 

14,5% idosos, apresentando-se, de seguida, dados relativos à distribuição por género, idade e escolaridade. 

No que concerne a distribuição por género, 62,5% da população pertence ao sexo feminino e 37,5% ao 

masculino. 
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Tabela 20. - Distribuição da população por idade, na Rua dos Coriscos 
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6 4 4 7 5 3 8 3 0 1 5 0 1 0 1 

12,5

% 

8,3

% 

8,3

% 

14,6

% 

10,4

% 
6,3% 16,7% 6,3% 0% 2,1% 10,4% 0% 2,1% 0% 2,1% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente à escolaridade, constata-se um baixo índice de escolaridade, e apesar de 70% da população se 

encontrar em idade ativa, nenhuma destas pessoas se encontra a exercer atividade produtiva, conforme 

distribuição por fonte de rendimento. 

 

Tabela 21. Distribuição da população por escolaridade, no Bairro dos Coriscos 

Adultos 

Sem 

Escolaridade 

Frequência 

Pré-escolar 
Até 4º ano Até 6º ano Até 9º ano 

Mais do que 9º 

ano 

15 0 17 2 6 0 

16,7% 2,4% 28,6% 26,2% 16,7% 7,1% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 22. Distribuição da população pela fonte do rendimento, no Bairro do Coriscos 

RSI Pensões 
Rendimento do 

trabalho 
Sem Rendimento 

21 0 0 3 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme dados anteriormente apresentados, a comunidade é economicamente muito desfavorecida, 

caracteriza-se por baixo nível de escolaridade e inexistência de quaisquer fontes de rendimento, para além do 

RSI, tendo presente que nenhum dos indivíduos está integrado no mercado de trabalho, vivendo em situação 

de vulnerabilidade socioeconómica e fracas competências pessoais e sociais.  
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2.2.4. Bairro do Sobreiro 

Localização e descrição do empreendimento  

A conclusão da construção do empreendimento de habitação social correspondente ao Bairro do Sobreiro 

reporta-se ao ano de 1980, pelo extinto Fundo de Fomento da Habitação. Devido ao atual estado de 

conservação das fachadas e coberturas dos edifícios, estes necessitam de uma intervenção significativa de 

reabilitação para solucionar as anomalias e patologias que se têm vindo a manifestar de forma progressiva no 

decorrer dos anos, eliminando as suas causas. 

Os edifícios em questão inserem-se num conjunto que se localiza no centro da Maia, a nordeste dos Paços do 

Concelho e da Praça Dr. José Vieira de Carvalho, e integrados na respetiva Área de Reabilitação Urbana. 

O sistema de espaços públicos e equipamentos deste empreendimento, incluindo passeios, arruamentos, 

infraestruturas, zonas ajardinadas, baias de estacionamento e mobiliário urbano, encontra-se, na generalidade, 

em mau estado de conservação, carecendo de uma intervenção profunda de reabilitação para eliminar as 

anomalias existentes e tornar o local mais atrativo e integrado no conjunto da cidade. 

 

Figura 13. Delimitação da área carenciada – Bairro do Sobreiro (Cidade da Maia) 

 

 

 

Espaço habitacional e caracterização dos elementos construtivos e Patologias 
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No que concerne aos Blocos, a estrutura dos edifícios é constituída por lajes e paredes resistentes em betão 

armado, utilizando um sistema modular de cofragem correntemente designado por “construção túnel”. As 

paredes exteriores apresentam a seguinte configuração: 

a) Na fachada anterior: dupla, de alvenaria de blocos de betão celular autoclavado com 12 cm de 

espessura no exterior, 7 cm no interior e caixa-de-ar com cerca de 3 cm, rebocada e pintada em ambas 

as faces. Em alguns casos os panos interior e exterior são de blocos de betão leve. O embasamento é 

de betão descofrado. A faixa vertical correspondente à caixa de escadas apresenta panos de parede 

de betão descofrado e vitral constituído por vigas de vidro “murolux” assentes sobre perfis metálicos. 

b) Na fachada posterior: dupla, de alvenaria de blocos de betão celular autoclavado com 12 cm de 

espessura no exterior, 7 cm no interior e caixa-de-ar com cerca de 3 cm, rebocada e pintada em ambas 

as faces. Em alguns casos os panos interior e exterior são de blocos de betão leve. O embasamento é 

de betão descofrado. 

c) Nas empenas: paredes de betão com 15 cm de espessura, rebocadas e pintadas em ambas as faces. 

O embasamento é de betão descofrado. 

As paredes interiores que fazem parte da estrutura são de betão armado com 15 cm de espessura. As 

restantes paredes interiores são de alvenaria de betão celular autoclavado com 10 cm. Todas são rebocadas e 

pintadas em ambas as faces. 

Os vãos exteriores dividem-se entre envidraçados, gradeamento de betão e rede metálica. No que concerne 

aos vãos envidraçados, estes são dotados de caixilharia de madeira de pinho tratado, com vidros simples e 

protegidos por estores exteriores em réguas de PVC comandados pelo interior. Em alguns casos as caixilharias 

originais foram substituídas por outras, de alumínio anodizado. Os peitoris são de betão vibrado. Nos vãos da 

sala e de um dos quartos existem guardas exteriores metálicas pintadas de preto e fixadas nas ombreiras. 

As duas faixas verticais correspondentes às zonas de tratamento de roupas apresentam os vãos abertos, 

permitindo a ventilação permanente, protegidos com engradado constituído por prumos de betão vibrado. 

As aberturas para iluminação e ventilação dos arrumos localizadas na cave são protegidas por rede metálica. 

A cobertura é inclinada, em duas águas, revestida com placas onduladas de cimento com amianto assentes 

sobre estrutura de betão vibrado. 

As águas pluviais são recolhidas em caleiras exteriores de chapa zincada, sendo conduzidas por condutores 

verticais de PVC para a rede pública de drenagem de águas pluviais.  

A porta de entrada dos edifícios é de madeira de pinho tratado, com vidros simples. As escadas e os 

patamares são em betão descofrado. As guardas são de estrutura metálica pintadas com tinta de esmalte com 

o corrimão recoberto por uma manga em PVC. 
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Os edifícios deste tipo apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente 

exterior e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações: 

Cobertura 

- Degradação e fissuração do revestimento em placas onduladas de cimento com amianto, envelhecidas 

pela ação do tempo e pela existência de detritos de pombas acumulados no desvão e no próprio 

revestimento das coberturas, o que acelera ainda mais o processo natural de envelhecimento destes 

materiais; 

- As caleiras e condutores de águas pluviais encontram-se degradados pela ação do tempo e partidos, em 

alguns troços. 

Paredes exteriores 

- Fissuração generalizada das paredes, tanto em zona corrente como junto aos vãos e na linha de encontro 

das lajes. Esta fissuração já foi objeto de algumas intervenções pontuais que revelaram resultados pouco 

satisfatórios, o que permitiu concluir que o pano exterior das fachadas anterior e posterior não se apresenta 

estável; 

- Aparecimento de manchas (micro-organismos) revelando a geometria dos blocos constituintes da 

alvenaria, nas zonas de fachada com menor incidência solar; 

- Degradação das superfícies e prumos em betão, em alguns casos associada ao descobrimento das 

armaduras; 

- Apodrecimento e empenamento das caixilharias de madeira; 

- Degradação dos estores; 

- Degradação e fissuração dos peitoris. 

Zonas comuns 

- Degradação, por ação do tempo e uso, das pinturas em paredes e guardas de escada; 

- Degradação generalizada das portas de acesso às habitações e das portas dos armários técnicos 

localizados nos patamares, sendo que algumas se apresentam envernizadas e outras pintadas; 

- Deficiente funcionamento da instalação elétrica e respetivos aparelhos de comando; 

- Degradação do pavimento e esteiras de betão descofrado, pela ação do tempo e pelo uso, em alguns 

casos associada a descobrimento das armaduras. 
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A estrutura dos edifícios das Torres é constituída por lajes e paredes resistentes em betão armado, utilizando 

um sistema modular de cofragem correntemente designado por “construção túnel”. A constituição das paredes 

exteriores alterna entre alvenaria de tijolo e betão. As zonas em alvenaria de tijolo apresentam pano duplo 

vazado - pano exterior com tijolo 15 e pano interior com tijolo 7 - sendo estes dois panos espaçados por uma 

caixa-de-ar com espessura de 2,5 cm e tubos de drenagem instalados na base da mesma. As paredes 

encontram-se rebocadas e pintadas em ambas as faces. Nas zonas das fachadas compreendidas entre os 

vãos dos diferentes andares dos edifícios, as paredes exteriores encontram-se revestidas com painéis do tipo 

“Fibraglon”, isto é, aparas de madeira envoltas por argamassa. Em virtude da sua degradação, alguns destes 

painéis já foram substituídos por outros constituídos por um núcleo em poliestireno revestido em ambas as 

faces.  

Os vãos exteriores dividem-se entre envidraçados e gradeamento de betão. 

Para os vãos envidraçados exteriores, as caixilharias são em madeira, no caso da torre 4, e em alumínio, nas 

restantes torres, integrando peitoril ou soleira exterior em madeira, fixado sobre peitoril ou soleira em betão 

vibrado. Estes apresentam diferentes configurações e dimensões, consoante digam respeito aos quartos ou 

sala. Como tal, existem janelas de batente vertical de uma folha nos quartos e janelas de batentes com fixos 

laterais e postigos na sala. Nos vãos de maiores dimensões existem guardas exteriores metálicas pintadas e 

fixadas nas ombreiras diretamente sobre o reboco. Todos os vãos exteriores das habitações, com exceção dos 

vãos das lavandarias e dos postigos das salas, apresentam estores de réguas de PVC brancas com caixa 

interior. Os quartos de banho não possuem qualquer tipo de iluminação natural. 

Na cobertura da caixa de escadas existe uma clarabóia, a qual garante a iluminação natural na zona dos vãos 

das escadas. As habitações apresentam exaustores mecânicos nas cozinhas, ligados a condutas que confluem 

em chaminés coletivas. Nos quartos de banho a ventilação é garantida apenas por intermédio de saídas de ar 

associadas a ventilação natural.  

Na casa das máquinas dos ascensores, existem grelhas exteriores destinadas a promover a circulação e 

renovação do ar. Os topos das platibandas da cobertura encontram-se revestidos com uma membrana asfáltica 

de superfície auto-protegida por folha de alumínio. 

Os tubos de queda destinados à drenagem das águas pluviais da cobertura encontram-se instalados em 

courettes localizadas nas divisórias entre os quartos de banho e cozinhas de cada habitação, prolongando-se 

os primeiros até à cobertura e sendo rematados no topo com uma pinha. A condução das águas das chuvas 

para os tubos de queda é garantida pela pendente do revestimento exterior da cobertura. 

Quanto ao corpo emergente da cobertura, as paredes exteriores do mesmo foram revestidas com uma 

membrana asfáltica de superfície auto-protegida por folha de alumínio. A drenagem das águas pluviais da 

cobertura do corpo emergente é feita através de tubos de queda fixados por abraçadeiras às paredes 

exteriores. No interior do corpo emergente encontra-se a casa das máquinas dos ascensores. 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas do 
 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 43 de 64 
 

 

O átrio de entrada do edifício, que dá acesso aos dois elevadores, à caixa de escadas e às habitações do rés-

do-chão, apresenta o pavimento com revestimento cerâmico e as paredes e tetos rebocados e pintados em 

continuidade com o revestimento exterior na zona da entrada. A coluna de acessos verticais apresenta as 

escadas em betão descofrado e as paredes pintadas. As guardas são de estrutura metálica pintadas com tinta 

de esmalte com o corrimão recoberto por uma manga em PVC. Em cada piso existem duas zonas de 

circulação de acesso a duas habitações (frações do lado esquerdo e do lado direito) e o respetivo elevador, 

com o pavimento revestido a pastilha cerâmica e as paredes e os tetos rebocados e pintados, unidas por um 

corredor, que estabelece a ligação à caixa de escadas, cujo pavimento se encontra em argamassa 

autonivelante e as paredes e tetos rebocados e pintados. As paredes interiores que fazem parte da estrutura 

são de betão armado com 15 cm de espessura. As restantes paredes interiores são de alvenaria de betão 

celular autoclavado com 10 cm. Todas são rebocadas e pintadas em ambas as faces. 

Estes quatro edifícios apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente 

exterior e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações: 

Cobertura 

- Acumulação de sujidade e microrganismos no topo das platibandas e das chaminés da cobertura em 

terraço. 

- Empolamento e destacamento da tela pára-vapor aplicada no exterior das paredes do corpo emergente 

das coberturas em terraço. 

- Manchas de escorrências de água em toda a largura do topo das paredes do corpo emergente, com a 

consequente acumulação de microrganismos. 

- Oxidação da pintura do portão, das grelhas de ventilação natural da casa das máquinas e das 

abraçadeiras dos tubos de queda do corpo emergente. A recolha das águas pluviais dos tubos de queda é 

feita provisoriamente por um recipiente. 

- Gradeamento das platibandas com degradação do betão. 

Paredes exteriores 

- Manchas com forma geométrica correspondente às juntas dos blocos de alvenaria ou à estrutura de 

suporte, em zonas das fachadas Norte e parte da fachada Este. 

- Destacamento geométrico da tinta da fachada, em particular ao nível das lajes dos pisos, em zona 

corrente da fachada. 

- Manchas de escorrências de água no topo das paredes da fachada, em particular em toda a largura das 

platibandas. 
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- Manchas de sujidade nos painéis do tipo “Fibraglon” das fachadas, devido a escorrências de água em toda 

a largura dos vãos envidraçados. 

- Degradação generalizada dos painéis do tipo “Fibraglon”, incluindo fissuração reticulada ou com 

orientações aleatórias e apodrecimento dos mesmos. 

- Degradação, fissuração e desagregação das caixilharias exteriores, em particular dos peitoris e soleiras 

em madeira dos vãos envidraçados. 

- Gradeamento de betão dos vãos exteriores das lavandarias com destacamento do material e armadura à 

vista. 

- Destacamento da pintura e oxidação das guardas metálicas dos vãos envidraçados exteriores, em 

especial nas fixações às ombreiras dos vãos, com consequente fissuração do reboco no contorno das 

fixações. 

- Fissuração e destacamento do reboco em zonas das juntas com painéis do tipo “Fibraglon”. 

Zonas comuns 

- Manchas no topo das paredes e teto, indiciadoras de infiltrações no contorno da cobertura do corpo 

emergente. 

- Fissuração e marcas de infiltrações no contorno das grelhas de ventilação. 

- Degradação, por ação do tempo e uso, das pinturas em paredes e guardas de escada. 

- Degradação da instalação elétrica e respetivos aparelhos de manobra. 

- Degradação de portas e revestimento interior dos ascensores. 

 

Em matéria de estratégia de intervenção, e mais uma vez, diferenciando os blocos das torres, começando 

pelos primeiros, passa por suster a degradação da construção e dotar as habitações de um nível de conforto 

compatível com as exigências atuais, melhorando significativamente as condições térmicas no interior dos 

edifícios e incrementando o nível de eficiência energética dos fogos. Esta incidirá em todas as fachadas e 

coberturas dos edifícios e nas zonas comuns, designadamente as colunas de acessos verticais. O interior das 

habitações não será reabilitado. 

Ao nível da cobertura, as placas de cimento-amianto que revestem a cobertura serão integralmente removidas, 

a estrutura de suporte será revista e consolidada e será aplicado novo revestimento, com placas onduladas 

compostas por cimento Portland e fibras de PVA, isentas de amianto, de geometria idêntica às existentes. 

Serão refeitas todas as rufagens, bem como a drenagem de águas pluviais. Sobre a laje do último piso será 

aplicado isolamento térmico. 
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Tendo em conta que os panos de parede exterior das fachadas anterior e posterior se revelam instáveis, 

propõe-se a adoção de um sistema de fachada ventilada, constituído por perfis metálicos ancorados à estrutura 

de betão através de esquadros metálicos. O revestimento exterior será em painéis compósitos de cimento 

Portland, do tipo “Euronit”. Com o propósito de promover o reforço da resistência térmica da envolvente 

vertical, a lâmina de ar compreendida entre os painéis e o paramento das paredes será parcialmente 

preenchido por isolamento térmico, fixado às fachadas. 

No que se reporta aos vãos exteriores, considera-se que, face ao adiantado estado de degradação em que as 

caixilharias de madeira preexistentes se encontram, é economicamente desvantajoso recuperar as mesmas. 

Assim, serão substituídas por outras de alumínio, dotadas de vidro duplo, incluindo, no caso das janelas mais 

altas, a aplicação de novos guarda-corpos, em vidro laminado e ferragens de alumínio. Os estores serão 

também substituídos, bem como os respetivos acessórios indispensáveis ao seu bom funcionamento. 

Relativamente à zona comum, a coluna de acessos verticais será objeto de reabilitação ao nível dos 

revestimentos de paredes e pavimentos, reabilitação de portas, uniformização do seu revestimento e 

remodelação da instalação elétrica. 

Passando, agora, às Torres, a intervenção visa suster a degradação da construção e dotar as habitações de 

um nível de conforto compatível com as exigências atuais, melhorando significativamente as condições 

térmicas no interior dos edifícios e incrementando o nível de eficiência energética dos fogos. Esta incidirá em 

todas as fachadas e coberturas dos edifícios e nas zonas comuns, designadamente as colunas de acessos 

verticais. O interior das habitações não será reabilitado. 

Quanto à cobertura, e dado o estado atual do sistema impermeabilizante, preconiza-se a sua substituição. A 

falta de inércia térmica e o grau elevado de condensações superficiais, particularmente evidente nos fogos do 

último piso, torna essencial a colocação de isolamento térmico sobre a cobertura. A solução mais adequada 

passa pela constituição de um sistema do tipo “cobertura invertida”, a qual permitirá o reforço térmico no 

interior dos fogos dos últimos pisos e proteger a tela impermeabilizante das solicitações mecânicas e radiação 

ultravioleta. Sobre a nova tela, serão colocados painéis de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura com 

revestimento exterior em argamassa de 1 cm incluído. 

Tendo em atenção o estado de degradação generalizado da tela pára-vapor, colocada no paramento exterior 

da envolvente vertical do corpo emergente, preconiza-se a remoção do mesmo revestimento. No lugar deste, 

será executada o mesmo tratamento previsto para as fachadas, sistema de isolamento térmico pelo exterior. 

Prevê-se igualmente, em função das infiltrações visíveis no topo das paredes e tetos da casa das máquinas, 

uma nova impermeabilização da cobertura do corpo emergente. 

Ao nível das paredes exteriores, pretende-se o reforço de isolamento térmico pelo exterior com placas de 

poliestireno expandido revestido com reboco delgado armado, o que permitirá a correção dos problemas 
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relacionados com as pontes térmicas e infiltrações, assim como garantirá as condições de conforto térmico 

mínimas exigíveis no interior das frações habitacionais. 

Os painéis do tipo “Fibraglon” localizados entre os vãos envidraçados dos diferentes pisos serão removidos e, 

no seu lugar, executado o sistema ETICS, mantendo a diferença de profundidade destas zonas relativamente 

ao resto da fachada. 

Quanto aos vãos envidraçados, as caixilharias em madeira da torre 4 encontram-se muito degradadas, 

apresentando zonas de desagregação dos seus elementos. Assim, prevê-se a substituição das caixilharias de 

madeira por outras de alumínio, dotadas de vidro duplo, incluindo, no caso das janelas mais altas, a aplicação 

de novos guarda-corpos, em vidro laminado e ferragens de alumínio. Os estores serão também substituídos, 

bem como os respetivos acessórios indispensáveis ao seu bom funcionamento. 

A introdução do sistema de isolamento térmico pelo exterior na envolvente vertical obriga a que os vãos 

envidraçados sejam compatibilizados com o novo sistema. Como tal, serão aplicados peitoris e soleiras em 

alumínio, com pendente e projeção exteriores adequadas, sobre os peitoris em betão vibrado existentes.  

Relativamente à zona comum interior, esta será objeto de intervenção ao nível de paredes, tetos, pavimentos e 

guardas metálicas da caixa de escadas. Está também contemplada a revisão e reabilitação de toda a rede 

elétrica, de iluminação e rede de incêndios. Os elevadores avariam com muita frequência e já não cumprem os 

requisitos da legislação em vigor, nomeadamente a obrigatoriedade de a cabine estar munida de porta, pelo 

que também se prevê a sua substituição. 

No que concerne ao sistema de espaços públicos do Bairro do Sobreiro, correspondente ao conjunto dos 

arruamentos, passeios, baias de estacionamento, zonas ajardinadas, espaços intersticiais, equipamentos 

coletivos e infraestruturas, apresenta atualmente níveis de degradação acentuados, problemas de integração e 

articulação urbanística. No âmbito do planeamento que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver para a 

regeneração da área deste empreendimento de habitação social, a estratégia de reabilitação do parque 

edificado não pode ser perspetivada sem a regeneração profunda do espaço público envolvente, como suporte 

estrutural de integração e requalificação do centro da cidade, sustentada nas seguintes premissas / ações 

fundamentais: 

a) Eliminação de espaços disfuncionais, reduzindo ao máximo canteiros verdes sem capacidade de 

caracterização urbana; 

b) Reabilitação e incremento de percursos pedonais acessíveis e de espaços verdes ajardinados e 

arborizados, recuperando o conceito de formalização gradual de um “parque urbano” correspondente à 

reconversão dos grandes espaços intersticiais do empreendimento habitacional. Prevê-se o 

desenvolvimento incremental de plantação de novas espécies arbóreas e manutenção das existentes 

com valor paisagístico; 
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c) Cumulativamente com o ponto anterior, pretende-se também reforçar a aposta na definição de zonas 

verdes permeáveis com valor social e ecológico, através da instalação e integração de hortas urbanas 

sustentáveis e acessíveis, correspondentes à eliminação de pracetas sem programação efetiva e à 

partilha de espaços de circulação mecânica, privilegiando a mobilidade pedonal; 

d) Reabilitação da Rua Central do Sobreiro, que constitui o principal eixo estruturante de circulação e 

acessibilidade ao Bairro do Sobreiro, no sentido de permeabilizar e abrir o conjunto habitacional à 

cidade, e a incorporação de percursos cicláveis;  

e) O problema de segregação espacial do Bairro do Sobreiro no contexto urbanístico do centro da Maia 

deverá ser resolvido também pelo reforço da articulação com os eixos perimetrais preexistentes das 

ruas Altino Coelho, Eng.º Duarte Pacheco e Av. D. Manuel II; 

f) Definição de zonas 30, correspondentes ao reperfilamento e reconversão de arruamentos de caráter 

mais local, alguns dos quais correspondentes a situações de impasse, que garantem o acesso às 

frações dos edifícios do empreendimento, privilegiando a circulação pedonal e fazendo com que a 

circulação mecânica se processe à mesma cota daquela, com dispositivos e marcações ao nível da 

pavimentação; 

g) Reabilitação parcial de infraestruturas, sobretudo aquelas de tipo gravítico (saneamento e drenagem 

de águas pluviais), para resolver múltiplos problemas de obsolescência e degradação dos sistemas e 

redes existentes; 

h) Renovação generalizada das pavimentações, lancis, passeios e mobiliário urbano, incluindo rede de 

hidrantes e iluminação pública, promovendo a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos de 

construção de demolição resultantes das intervenções de demolição e levantamento dos espaços 

públicos preexistentes;  

i) Integração de novos equipamentos públicos de proximidade, suscetíveis de contribuir para a animação 

e fruição da cidade em geral e da população residente local (por exemplo, parque infantil e zonas de 

estadia). 
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População e caracterização das comunidades desfavorecidas 

No que concerne à caracterização sócio demográfica do Sobreiro, realizada por recurso aos dados das 

subsecções estatísticas, de base à realização dos Censos 2011, em acordo com a mancha de ocupação 

assinalada na figura 12, permitimo-nos efetuar uma análise espacial mais alargada, designadamente no que 

concerne à dimensão das frações, n.º de divisões, titularidade da propriedade, entre outras. 

 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Em relação à restante freguesia da Cidade da Maia, verifica-se que o Bairro do Sobreiro, apresenta habitações, 

predominantemente (53,17%), com dimensões entre os 50 e os 100 m
2
, ao invés no resto da freguesia, onde 

as habitações são maioritariamente (45,27%) de dimensão entre 100 e 200 metros quadrados. No que 

concerne ao n.º de divisões, também aqui a freguesia apresenta mais habitações com a dimensão de 3 a 4 

divisões, por comparação com as do Bairro do Sobreiro, do que se depreende tratar-se de uma comunidade 

instalada, predominantemente, em habitação de reduzidas dimensões. 

No que respeita à titularidade da propriedade, de acordo com os censos de 2011, no total das subseções 

estatísticas que compõem o Bairro do Sobreiro (note-se que para a análise foram escolhidas as subsecções 

estatísticas coincidentes com o Bairro, identificadas na figura 1, nas quais, contudo, existem algumas 

habitações, ainda que residuais, fora dos limites do mesmo), a maioria das residências habituais é arrendada, 

facto que sai ainda mais reforçado se recorrermos aos dados fornecidos pela firma “Espaço Municipal”, em que 

de um total de 506 fogos apenas 3 foram vendidos. 

 

 

 

 

Tabela1: Dimensão das habitações e número de divisões por fração, na freguesia da Cidade da Maia

N_RES_HAB_50 N_RES_HAB_50_100 N_RES_HAB_100_200 N_RES_HAB_200 N_RES_HAB_1_2_DIV N_RES_HAB_3_4_DIV

Cidade Maia 722 5266 7911 1131 173 5843

4,13% 30,14% 45,27% 6,47% 0,99% 33,44%

Tabela2 : Dimensão das habitações e número de divisões por fração no Bairro do Sobreiro

N_RES_HAB_50 N_RES_HAB_50_100 N_RES_HAB_100_200 N_RES_HAB_200 N_RES_HAB_1_2_DIV N_RES_HAB_3_4_DIV

Sobreiro 45 235 100 8 6 93

10,18% 53,17% 22,62% 1,81% 1,36% 21,04%
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Tabela 3: Titularidade da Propriedade 

   N_RES_HABITUAL_PROP_OCUP N_RES_HABITUAL_ARREND 

CIDADE DA 

MAIA 11233 3040 

SOBREIRO 56 318 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Pelo contrário, na freguesia, a grande maioria das residências habituais são habitadas pelos proprietários, 

sendo o mercado de arrendamento comparativamente menor, significando, relativamente ao Bairro, que se 

trata de uma ocupação que visa a mera satisfação da necessidade básica de alojamento. 

 

Para a caracterização da população, importa aferir a composição familiar, recorrendo a indicadores como o 

número de efetivos por família, a distribuição dos menores e dos idosos pela família, bem como o grau de 

escolaridade, tipo de ocupação profissional e a existência de fenómenos de desemprego no seio familiar. 

Procurou-se encontrar diferenças significativas na distribuição destes indicadores que permitissem estabelecer 

caracterizações específicas no tecido familiar, que indiciassem problemas subjacentes aquele espaço 

habitacional, muito particularmente associados às situações críticas identificadas no convite para a 

apresentação de candidaturas aos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano: desemprego de longa 

duração; escassa atividade económica; fenómenos de exclusão social, associados a imigrantes e minorias; 

baixo nível de instrução e insucesso e abandono escolar; criminalidade e delinquência; evolução demográfica e 

ambiente degradado. 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Tabela 4: Número de pessoas por família

N_FAMILIAS_

CLASSICAS

N_FAMILIAS_IN

STITUCIONAIS

N_FAMILIAS_

CLASSICAS_1

OU2_PESS

N_FAMILIAS_

CLASSICAS_3

OU4_PESS

CIDADE DA MAIA 15118 7 7283 7074

48,17 % 46,79 %

SOBREIRO 391 0 190 158

48,59 % 40,41 %
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Não se encontram diferenças significativas entre o número de pessoas por agregado familiar entre ambos os 

grupos considerados, exceto no caso da variável famílias clássicas com 3 ou 4 pessoas, na qual o Bairro do 

Sobreiro apresenta uma percentagem inferior, (-6,38%) por comparação com a freguesia. 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Da análise deste quadro, depreende-se que no Bairro do Sobreiro existem, em termos relativos, mais famílias 

com idosos, e menos com jovens (0-14), do que na Cidade da Maia. Existem igualmente mais agregados 

familiares com indivíduos desempregados no Bairro do Sobreiro, (29,16%) do que na Cidade da Maia 

(17,04%). Praticamente 10% a mais, com 1 membro do agregado desempregado no Bairro do Sobreiro em 

relação à Cidade da Maia e mais do dobro de agregados com dois ou mais desempregados, em comparação 

com a Cidade da Maia. Tais números, são indicadores da existência de uma concentração de potencial 

exclusão social e da existência de fenómenos de alienação e de marginalização de e para com a restante 

sociedade. 

 

No que concerne ao grau de escolaridade, e para efeitos de compreensão de fenómenos de exclusão é 

essencial também fazer-se a caracterização dos níveis de ensino, por forma a identificar dificuldades de 

acompanhamento do sistema de ensino regular da sociedade. 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

 

Tabela 5: Famílias com idosos, jovens e desempregados

N_FAMILIAS_

CLASSICAS

N_FAMILIAS

_CLASSICAS

_NPES65

N_FAMILIA

S_CLASSICA

S_NPES14

N_FAMILIAS_

CLASSIC_SE

M_DESEMP

N_FAMILIA

S_CLASSIC_

1DESEMPR

EG

N_FAMILIAS

_CLASS_2MA

IS_DESEMP

CIDADE DA MAIA 15118 3651 4766 12541 2262 315

% 24,15 31,53 82,95 14,96 2,08

SOBREIRO 391 130 79 277 95 19

% 33,25 20,20 70,84 24,30 4,86

Tabela 6: Nível de escolaridade (a frequentar)

N_INDIVIDUOS_

RESIDENT

Adultos sem 

Escolaridade Até 4º Ano Até 6º Ano Até 9º Ano Até 12º ano Pós Sec.

Ensino 

Superior

Cidade da Maia 40134 643 1859 1024 1527 1595 84 2002

% 1,60 4,63 2,55 3,80 3,97 0,21 4,99

Sobreiro 1072 58 44 33 41 35 5 18

% 5,41 4,10 3,08 3,82 3,26 0,47 1,68
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Comparativamente com o resto da freguesia, verifica-se que existem uma maior percentagem de indivíduos no 

Bairro sem qualquer escolaridade, (5,41 vs 1,60 %). No entanto, as frequências dos diversos graus de ensino, 

são praticamente idênticas até ao 12º ano.  

Já a formação pós 12º ano é completamente diferente entre ambos os grupos. Na Cidade da Maia, 4,99% da 

população frequenta o ensino superior, ao passo que no Bairro do Sobreiro apenas 1,68% da mesma frequenta 

estabelecimentos de ensino de grau superior. A situação inverte-se quando analisamos a frequência de outros 

tipos de formação académica/profissional (Pós Secundária). De facto, apesar da frequência desses graus de 

ensino ser, em ambos os grupos, perfeitamente residual, no Bairro do Sobreiro, a frequência de tais graus, é 

mais do que o dobro da verificada no resto da freguesia, (0,47% vs 0,21%). 

 

Fonte: BGRI, 2011. 

 

No que concerne à formação académica completada, verifica-se que, no Bairro, existe em termos relativos, 

uma grande percentagem de população, apenas com o 1º Grau do Ensino Básico (4º ano), faixa populacional 

essa que se traduz numa maioria de 43, 19%. É pois contrastante, a taxa relativa aos indivíduos com nenhuma 

ou pouca instrução, 48,6%, por comparação com a restante população da freguesia em que essa franja se 

limita aos 21,49%. 

Nos restantes graus de ensino os resultados são similares. Até ao 12º ano, no Bairro do Sobreiro existem 

menos de metade de indivíduos com o 12º ano concluído, por comparação com a restante população da 

freguesia. A diferença é ainda mais abismal, se compararmos os indivíduos com formação académica superior 

concluída. De facto, existem praticamente 7 vezes mais indivíduos com grau superior concluído na freguesia da 

Cidade da Maia, do que no Bairro do Sobreiro. 

Da análise destes dados, depreende-se que a população do Bairro do Sobreiro apresenta carências ao nível da 

instrução, sobretudo associada à população mais idosa, dada a significativa franja dessa população com 

apenas o 4º ano. Por outro lado, apesar de apresentar graus de frequência até ao 12º ano similares aos da 

restante população da freguesia, o nível de aproveitamento escolar, (depreendido dos dados relativos à 

conclusão efetiva dos graus de ensino), é bastante inferior no 12º ano e no ensino superior, no primeiro caso 

devido principalmente a fenómenos de abandono escolar (o ensino obrigatório em 2011 era apenas até ao 9º 

ano), e no segundo caso a uma aposta clara na não frequência e conclusão dos graus de ensino superiores. 

Tabela 7: Nível de escolaridade (completado)

N_INDIVIDUOS

_RESIDENT Até 4º Ano Até 6º Ano Até 9º Ano Até 12º ano Pós Sec.

Ensino 

Superior

Cidade da Maia 40134 7982 4316 6593 6587 443 8253

% 19,89 10,75 16,43 16,41 1,10 20,56

Sobreiro 1072 463 161 156 78 5 32

% 43,19 15,02 14,55 7,28 0,47 2,99
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Assim sendo, concluiu-se que no Bairro do Sobreiro subsistem carências nos extremos da escala da 

escolaridade, em que por um lado temos grande parte da população com pouca ou nenhuma escolaridade e 

por outro, uma diminuta frequência e conclusão do 12º ano e do ensino superior. 

 

A estrutura etária da população é sobejamente importante para analisar a sua dinâmica comportamental numa 

perspetiva evolutiva da comunidade num seu todo, não só nos seus aspetos meramente demográficos, mas 

igualmente nos seus comportamentos sociológicos. 

 

Tabela 8. Distribuição da população por idade, na freguesia da Cidade da 

Maia 

0-4 5-9 10-13 14-19 20-24 25-64 65+ 

2107 2177 1870 2466 2055 24220 5239 

5,31% 5,48% 4,71% 5,13% 5,18% 61,00% 13,19% 

Fonte: BGRI, 2011 

      

Tabela 9. Distribuição da população por idade, no Bairro do Sobreiro 

0-4 5-9 10-13 14-19 20-24 25-64 65+ 

21 35 47 84 70 650 165 

1,96% 3,26% 4,38% 7,84% 6,53% 60,63% 15,39% 

Fonte: BGRI, 2011 

      

Pela análise das tabelas 6 e 7, depreende-se que o Bairro do Sobreiro possui em termos relativos, na faixa 

etária até aos 13 anos, menos efetivos do que a restante população da freguesia. Já dos 14 aos 24 anos o 

Bairro do Sobreiro possui relativamente mais efetivos no cômputo geral por comparação à restante freguesia. 

As populações em idade ativa (25-64 anos), são de dimensões praticamente idênticas, e a população idosa é 

ligeiramente superior no Bairro do Sobreiro. 
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Índice de Vitalidade (ratio entre idosos e jovens) 65+/0-13*100 

MAIA= 85,13% 

 

Índice de Vitalidade (ratio entre idosos e jovens) 65+/0-13*100 

Sobreiro = 160,19% 

A população no Sobreiro é mais envelhecida já que por cada jovem (0-13) existem 1,6 idosos 

 

Rácio de dependência dos jovens 0-13/14-64*100 

MAIA= 21,41% 

 

Rácio de dependência dos jovens 0-13/14-64*100 

Sobreiro=  12,81% 

 

Como existem relativamente menos jovens dos 0 aos 13 anos no Bairro do Sobreiro, sendo a população dos 

15 aos 64 relativamente superior, a dependência dos mesmos face aos adultos é inferior no Bairro do Sobreiro, 

isto presumindo que os efetivos a partir dos 15 anos participam efetivamente no apoio aos mais novos, o que 

nem sempre acontece. 

 

Rácio de dependência dos idosos 65+/14-64*100 

MAIA =  18,23% 

Rácio de dependência dos idosos 65+/14-64*100 

Sobreiro= 20,52% 

 

 

Os graus de dependência de idosos são similares em ambas as populações, sendo esta ligeiramente superior 

no Bairro do Sobreiro, fruto de uma população idosa ligeiramente superior. 
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Rácio de dependência Total 0-13 e 65+/14-64*100 

MAIA=  39,64% 

Rácio de dependência Total 0-13 e 65+/14-64*100 

Sobreiro= 33,33% 

 

Como o rácio de dependência dos jovens é bastante superior na freguesia do que no Bairro do Sobreiro, tal 

teve influência no cálculo da dependência total, o que originou a que este último seja superior na Cidade da 

Maia.  

Em matéria de empregabilidade e aposentação, apesar de não existirem diferenças significativas no que à 

percentagem de indivíduos à procura de 1º emprego concerne, no desemprego recorrente e/ou de longa 

duração, o número de indivíduos nestas condições no Bairro do Sobreiro é mais do dobro do verificado na 

freguesia. 

 

Fonte: INE BGRI, 2011. 

A empregabilidade é bastante superior na freguesia da Cidade da Maia em que praticamente metade da 

população residente está empregada, por comparação com a população residente do Bairro do Sobreiro que 

apenas consegue uma empregabilidade de 1/3 do total de residentes. 

O Bairro do Sobreiro possui igualmente uma percentagem superior do número de pensionistas (22,48%). Por 

outro lado, é curioso verificar que, quer na Cidade da Maia, quer no Bairro do Sobreiro a percentagem de 

reformados é superior à percentagem de indivíduos com mais de 65 anos, o que é indicador da existência de 

reformas antecipadas em ambas as populações, sendo esse fenómeno mais evidente no Bairro do Sobreiro, 

onde a diferença entre a população reformada e a com 65 ou mais anos é de 8,07%. 

Considerando, agora a distribuição da população por setor de atividade, é de salientar uma maior profusão de 

residentes sem atividade económica no Bairro do Sobreiro, e a expressão meramente residual para as duas 

populações na empregabilidade no setor primário (o que exprime o caráter marcadamente urbano do território 

circundante) e igualmente os valores pouco significativos da empregabilidade na indústria, (na ordem dos 10%) 

em ambos os casos. Em ambos casos é no setor terciário que se encontra a maior empregabilidade, sendo 

esta comparativamente menor no Bairro do Sobreiro. 

Tabela 8: Relação dos indivíduos empregados, desempregados e reformados.

Nº IND RESID IND.DES.PROC 1º EMPRG N_IND_RESID_DESEMP_PROC_EMPRG N_IND_RESID_EMPREGADOS N_IND_RESID_PENS_REFORM

CID MAIA 40134 552 2376 18558 6744

% 1,38 5,92 46,24 16,80

SOBREIRO 1072 19 118 363 241

% 1,77 11,01 33,86 22,48
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Tabela 10: Relação dos indivíduos que estudam e trabalham no 

município 

  Nº Ind Resid Resid Est Mun Resid Resid Trab Mun Resid 

CID MAIA 40134 6368 9054 

 

% 15,87 22,56 

SOBREIRO 1072 152 262 

  % 14,18 24,44 

 

Poucas são as diferenças em termos de mobilidade para atividades de formação e profissionais, sendo 

naturalmente maiores as deslocações e movimentos pendulares para atividades profissionais efetuadas na 

generalidade da população da freguesia da Cidade da Maia, do que os verificados na população do Bairro do 

Sobreiro. Tal pode ser verificado, devido ao facto de existir menor capacidade de mobilidade, por parte da 

população do Bairro do Sobreiro, provavelmente associadas quer a razões económicas, quer ainda à condição 

de se tratar de uma população comparativamente mais envelhecida.  

 

Acrescendo à análise sócio demográfica anterior, julga-se importante dar conta de algumas particularidades 

daquele território, resultantes do trabalho que as equipas do Município e IPSS no terreno possuem, que 

contribuem para aprofundar o conhecimento das problemáticas a ele subjacentes, tendo-se usado, como 

referência os dados do último ano de intervenção (2015). 

O Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro - CCVS, trabalhou durante o ano 2015, um total de 1208 pessoas. 

No Bairro do Sobreiro foram intervencionados um total de 24 utentes com problemas de depressão, ansiedade, 

défice de atenção/concentração, dificuldades de aprendizagem, perturbações do comportamento, problemas 

relacionais e défices de auto estima.  

Ao nível do apoio alimentar foram servidas 42 000 mil refeições e distribuídos 1852 cabazes básicos de 

alimentos, por 651 beneficiários, ao que acresce a distribuição de 282 cabazes de natal, assegurada pela 

Câmara Municipal da Maia. 

Tabela 9: Relação dos indivíduos por setor de atividade

Nº Ind Resid Resid sem Ati Eco Resid Empreg Setor Pri Resid Empreg Setor Sec Resid Empreg Setor Ter

CID MAIA 40134 12066 39 4231 14288

% 30,06 0,10 10,54 35,60

SOBREIRO 1072 458 0 117 246

% 42,72 0,00 10,91 22,95



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas do 
 
Município da Maia  

 

 

 

 

Página 56 de 64 
 

 

No que concerne à atividade do Gabinete de Atendimento Integrado de Maia/Vermoim, este registou, no ano 

de 2015,  um total de 737 atendimentos.   

Ainda no plano social, a Edilidade, em 2015, desenvolveu o Programa Municipal de Emergência Social, 

abrangendo nesta área geográfica 72 agregados familiares, com apoios pecuniários, destinados 

essencialmente à habitação (90%) e à saúde (10%). 

Acresce ainda a atividade de quatro Equipas de Protocolos (articulação entre a Segurança Social, a Santa 

Casa da Misericórdia da Maia e a Associação Solidariedade Social Mouta da Azenha Nova), que fazem o 

acompanhamento às famílias beneficiárias do RSI. Cada Equipa de Protocolos é constituída por cinco técnicos 

– um psicólogo, um técnico de serviço social, um educador social e dois auxiliares de ação direta, com vista a 

promoverem o acompanhamento social a 180 processos de RSI, número esse que se cifra num valor superior. 

No Bairro do Sobreiro, estas acompanham 578 indivíduos. 

Importa ainda mencionar, ao nível do emprego, a atividade do Gabinete de Inserção Profissional que funciona 

no CCVS-SCMM, que em 2015 apoiou 924 pessoas, 93 das quais na faixa etária dos 16 anos aos 23 anos, 

185 dos 24 anos aos 30 anos, 567 dos 31 anos aos 54 anos e 79 cidadãos com mais de 55 anos. 

As intervenções já em curso e acima descritas, e as que se pretendem implementar/reforçar, com a presente 

candidatura, pretendem responder a alguns problemas crónicos e persistentes nesta comunidade. 
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3. Identificação das necessidades encontradas e definição da estratégia de 

intervenção 

 

A partir da informação adquirida, foram identificadas, de uma forma geral, as seguintes problemáticas e/ou 

necessidades sociais: comunidades de etnia cigana com um elevado número de membros excluídos da 

restante população, com baixos níveis de escolaridade, taxas de emprego pouco expressivas e carenciadas a 

vários níveis, bem como com problemas de evolução demográfica desfavorável (envelhecimento),  baixo nível 

de instrução e insucesso e abandono escolar, desemprego de longa duração e ambiente degrado, estes 

últimos associados maioritariamente ao Bairro do Sobreiro. 

Para fazer face às situações identificadas foram definidos 3 eixos de intervenção social principais: 

 Integração social da comunidade cigana; 

 Combate ao abandono e insucesso escolar; 

 Emprego; 

 Desenvolvimento comunitário. 

As ações de natureza social têm como principais objetivos dotar e capacitar a população carenciada ou 

desfavorecida de instrumentos, ferramentas e meios que garantam a sua inclusão ativa na sociedade e no 

mercado de trabalho, incrementando a sua autonomia financeira, através de um conjunto de ações de 

formação, sensibilização, treino e prática de competências culturais, educacionais, socio-ambientais, entre 

outras. 

Com base na caracterização das áreas carenciadas foi igualmente possível identificar, no âmbito do PAICD, 

que estas áreas apresentam um conjunto de necessidades de intervenção de natureza física, para além das 

ações sociais de caráter imaterial. Estas intervenções inserem-se diretamente na estratégia que se encontra 

estabelecida no Objetivo Estratégico 3 (OE3 - Apoiar as comunidades desfavorecidas) do PEDU e a prosseguir 

pelo Município da Maia. 

Com este OE pretende-se promover a definição e implementação concertada de ações que contribuam para a 

regeneração física, económica e social de comunidades desfavorecidas do Concelho da Maia, nomeadamente 

por via da reabilitação e qualificação urbanística dessas comunidades, da refuncionalização de equipamentos 

públicos e de áreas urbanas degradadas que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias e da 

implementação de programas integrados de experimentação social e animação territorial. 

Tendo o PAICD sido desenvolvido tendo em conta um alinhamento estratégico com as políticas de inclusão 

social, este baseia-se nos diversos projetos imateriais já em curso no Município, desenvolvidos quer pela 
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Câmara Municipal, quer pela Espaço Municipal e ainda instituições particulares de solidariedade social, com 

especial ênfase na Santa Casa da Misericórdia da Maia, como constituem exemplos a destacar os projetos:  

a) O Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro - CCVS, com 10 serviços diferenciados, desde as áreas de 

ocupação de tempos livres até ao apoio psicossocial, e onde funciona ainda um Gabinete de Inserção 

Profissional; 

b) Os Gabinetes de Atendimento Integrado Local – GAIL, que dão resposta integrada à diversidade de 

problemáticas apresentadas pelas famílias desestruturadas e economicamente débeis que recorrem 

aos seus serviços. Resultante do trabalho desenvolvido pelas diversas entidades que integram a Rede 

Social do Concelho da Maia, os GAIL constituem-se como uma nova forma de conceção, organização 

e gestão de serviços de âmbito social, assente numa permanente articulação entre as diversas 

entidades com intervenção no tecido social do concelho e, concomitantemente, numa utilização mais 

racional dos recursos físicos e humanos existentes; 

c) O Programa Municipal de Emergência Social, destinado à atribuição de apoios pecuniários, destinados 

essencialmente à habitação e à saúde; 

d) As Equipas de Protocolos (articulação entre a Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia da Maia 

e a Associação Solidariedade Social Mouta da Azenha Nova), para acompanhamento às famílias 

beneficiárias do RSI.  

 

Por outro lado, articula-se com a estratégia definida noutros instrumentos de planeamento e programas de 

desenvolvimento social que incidem no território, e que pretendem reforçar essas ações que se encontram já 

no terreno, tais como: o Diagnóstico Social, aprovado em dezembro de 2014, as ações contratualizadas 

através do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana do Porto, 

designadamente os projetos "INCulturar-te: Incluir pela Cultura" e "Valor + Sénior", a serem desenvolvidos, 

durante o período de programação, pelo Município da Maia, as iniciativas da DLBC Litoral Rural, entre outros. 

Relativamente à Rede Social, a Câmara Municipal da Maia, iniciou a sua implementação em abril de 2004, 

atendendo aos princípios de ação, orientações e objetivos definidos por este Programa, tendo sido constituído 

o Conselho Local de Ação Social (CLAS) em Junho do mesmo ano. 

A Rede Social, assentando nos princípios de subsidiariedade, integração, articulação, participação, inovação e 

agora também no princípio de igualdade de género, define os seguintes objetivos estratégicos: 

 Promover a integração e a coordenação das intervenções ao nível do Concelho; 

 Promover a racionalidade na adequação de respostas/equipamentos, recursos e agentes às 

necessidades locais; 
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 Promover o desenvolvimento integrado; 

 Induzir o diagnóstico e planeamento participados; 

 Atingir maior eficácia social através da articulação das diversas intervenções. 

A natureza e funções do CLAS são definidas pelo Regulamento Interno  que vigora desde o dia 12 de 

novembro de 2004. 

A Rede Social continua a ser um instrumento de ativação dos seus parceiros no desenvolvimento social, e 

preocupa-se com a eficácia e a eficiência na alocação de recursos que, com o contributo dos atores sociais, é 

reforçada. Assim, e na sequência do trabalho realizado em rede, foi aprovado em reunião Conselho Local de 

Ação Social, no mês de dezembro de 2014 um novo Diagnóstico Social, assegurando-se a continuidade de 

uma metodologia de ação participativa. 

Atualmente, decorre a fase de elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, documento fundamental para 

que o planeamento das ações de intervenção social seja perspetivado em função das dinâmicas do 

desenvolvimento local, articulando-se sempre que necessário com outros instrumentos de planeamento local, 

nacional e supranacional. 

No que concerne ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana do Porto, as 

intervenções estratégicas para Inclusão Social voltam-se para o combate à pobreza e à discriminação, 

sobretudo com ações de inclusão ativa através da cultura e das artes e da promoção de competências, 

recursos e condições de acesso à saúde, à educação, ao emprego e à qualidade de vida, de públicos social e 

economicamente mais vulneráveis. No caso do Município da Maia, assume relevância a contratualização dos 

projetos "INCulturar-te: Incluir pela Cultura" e "Valor + Senior", a serem desenvolvidos, durante o período de 

programação, e com ação sobre cada um dos territórios alvo de intervenção no âmbito do PAICD. 

No caso da DLBC Litorial Rural, candidatura contratualizada no âmbito do Portugal 2020, o objetivo estratégico 

6 (OE6) “Reforçar a inclusão, a igualdade e a luta contra a pobreza, através de respostas mais eficazes e 

inovadoras”, encontra-se plenamente alinhado com as estratégias para o PAICD, tendo este por base os 

seguintes objetivos específicos: 

 OI6.1. Reforçar a luta contra a pobreza e melhorar o acesso a respostas sociais por parte de públicos 

desfavorecidos ou vulneráveis  

 OI6.2. Promover a igualdade, a não discriminação e a cidadania ativa  

 OI6.3. Reforçar a inclusão ativa, a inovação e o empreendedorismo social 

 Para garantir a concretização dos objetivos supracitados, a DLBC e, por sua vez, a EDL preveem a 

implementação de medidas como o apoio a: 

http://www.cm-maia.pt/index.php/acao-social/guia-de-recursos
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 Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam 

voltar ao mercado de trabalho; 

 Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou 

para a criação de novas empresas e pequenos negócios - eixo/medida destinado a projetos de apoio 

ao empreendedorismo (incluindo viveiros/incubadoras) 

 Promoção da inclusão ativa (apoio a projetos inovadores orientados para a empregabilidade e a 

valorização profissional de públicos desfavorecidos). 

Estes projetos articulam-se com as ações imateriais definidas no âmbito do presente PAICD bem com e da 

mesma forma complementam as ações previstas na componente material. 

Assim, a estratégia do Município da Maia no domínio de apoio às comunidades desfavorecidas assentará em 

duas vertentes principais: 

 Ações de natureza física, capazes de conferir condições de habitabilidade e de reabilitação dos 

espaços públicos envolventes, geradores de amenidades, por forma a integrar as populações 

servidas/residentes nesses locais e, também dessa forma, conferir um sentimento de pertença, estima 

e envolvimento; 

 Ações de natureza social/imaterial, que visam a concretização de uma estratégia mais alargada de 

formação, educação e capacitação da população, com vista a dotar as comunidades desfavorecidas de 

ferramentas, instrumentos e meios para o desenvolvimento de atividades que resultem na sua 

integração na sociedade, na redução dos custos dos agregados familiares, no aumento do poder de 

compra, no fomento do empreendedorismo, na integração ativa no mercado de trabalho e na sua 

inclusão social. 

Especificam-se de seguida, e de forma não exaustiva, algumas das estratégias de intervenção para as 

comunidades desfavorecidas identificadas: 

 Dinamização de estratégias de integração das comunidades de etnia cigana e outras comunidades em 

situações de pobreza, através de um conjunto de ações por via da educação formal e não formal, 

centrada numa intervenção sistémica de apoio psicopedagógico e socioeducativo em cinco áreas 

distintas: saúde, educação, habitação, apoio psicossocial e integração profissional: 

 Valorização da história e cultura ciganas através da sua divulgação e promoção e da integração das 

comunidades em eventos interculturais; 

 Desenvolvimento de competências sociais, parentais, de gestão doméstica e profissionais; 

 Orientação das comunidades ciganas para o desenvolvimento de competências, tendo em vista a 

empregabilidade e inserção socioeconómica; 
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 Dinamização de estratégias de apoio e valorização da comunidade sénior, qualificando as suas atividades 

da vida diária, combatendo o isolamento social e a solidão, promovendo a sua autoestima, bem como o 

envelhecimento ativo;  

 Combater o abandono e insucesso escolares; 

 Promover a empregabilidade e ocupação da população. 
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4. Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver  

 

Do processo de identificação, caracterização e diagnóstico das Comunidades Desfavorecidas referenciadas no 

Concelho da Maia, resultou a identificação de um conjunto de “lacunas” (a nível físico e/ou social) que importa 

eliminar ou, não sendo possível, atenuar, com vista à integração e inclusão dos agregados que constituem 

estas comunidades na sociedade. 

De acordo com o Aviso EIDT-99-2015-03, podem os municípios convidados a desenvolver os seus Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, mobilizar verba para o desenvolvimento de ações no âmbito dos 

seus Planos de Ação para as Comunidades Desfavorecidas, através da “Prioridade de Investimento 9.8 

(FEDER) - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em 

zonas urbanas e rurais”, sendo que uma vez mobilizada a PI 9.8, deve a mesma ser complementada, pelo 

menos, com ações previstas na “PI 9.1 (FSE) - Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação: apoio a medidas de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e grupos de risco. 

 

Com base no diagnóstico efetuado e na estratégia definida, preconizaram-se um conjunto de ações de 

natureza física que passam pela reabilitação do edificado dos bairros sociais da Travessa da Anta, Lagielas, 

Travessa da Arroteia e Brisa 1 e 2 e Bairro do Sobreiro. Estas intervenções serão acompanhadas por ações de 

caráter imaterial, conducentes à inclusão social, combate à pobreza e à discriminação dos agregados que 

vivem nos bairros identificados. As ações mencionadas, para além das que se encontram já a decorrer e que 

serão reforçadas ou ainda das novas ações contratualizadas no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial da Área Metropolitana do Porto, são descritas com pormenor nas fichas que acompanham o 

presente plano de ação, identificando-se abaixo uma tabela resumo com a identificação, apresentação da 

estimativa orçamental e enquadramento relativo ao fundo (FEDER e/ou FSE) a partir do qual mobilizarão 

verba. 
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Ação 
Enquadramen

to 
Investimento 

Ref.ª Designação 
Área / Espaço objeto de 

Intervenção 
PI Fundo PEDU (9.8) 9.1 

I-1 

Reabilitação do 

edificado do Bairro da 

Travessa da Anta 

 

Bairro da Travessa da 

Anta 
9.8 FEDER 799 200,00 €  

I-2 

Reabilitação do 

edificado do Bairro 

das Lagielas 

Bairro das Lagielas 9.8 FEDER 152 250,00 €  

I-3 

Reabilitação  do 

edificado do Bairro da 

Travessa da Arroteia 

Bairro da Travessa da 

Arroteia 
9.8 FEDER 309 960,00 €  

I-4 

Reabilitação  do 

edificado do Bairro da 

Brisa 1 e 2 

Bairro da Brisa 1 e 2 9.8 FEDER 885 600,00 €  

II-1 

Reabilitação dos 

Espaços Públicos e 

Infraestruturas do 

Bairro do Sobreiro – 

Áreas Verdes de 

Fruição e fruição e 

enquadramento 

paisagístico, incluindo 

hortas urbanas, 

canais de circulação 

pedonal e mecânica, 

zonas 30, percursos 

acessíveis e 

extensões viárias de 

ligação à malha 

urbana envolvente e 

Bairro do Sobreiro 9.8 FEDER 

1 900 000,00 € 

(+ 3 765 

000,00 € para 

a 2ª fase – 

negociação) 
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Ação 
Enquadramen

to 
Investimento 

Ref.ª Designação 
Área / Espaço objeto de 

Intervenção 
PI Fundo PEDU (9.8) 9.1 

espaços intersticiais 

III-1 

Pl´Anta - Inserção 

Social de comunidade 

de etnia cigana 

Bairro da Travessa da 

Anta  
9.1 FSE  17 404,00 € 

III-2 

"Interculturas" - 

Inserção Social de 

comunidade de etnia 

cigana 

Bairro das Lagielas 9.1 FSE  33 124,37 € 

III-3 

Projeto "Sorria, está 

nos Coriscos!" 

(comunidade de Abel 

Salazar, Águas 

Santas) 

Bairro dos Coriscos 

(comunidade da Rua 

Abel Salazar, Águas 

Santas) 

9.1 FSE  26 948,64 € 

III-4 
Projeto "(Re)Criar 

Arroteia e Brisa" 

Bairros sociais da Brisa 

1 e 2 e da Travessa da 

Arroteia 

9.1 FSE  30 878,65 € 

PDC

T 

Projetos a mobilizar 

via PDCT 
Município da Maia 9.1 FSE  435 627,12 € 

Total 

3 894 760,00 € 

(+ 3 765 

000,00 €) 

543 982,78 € 

 

 


