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1) ABREVIATURAS, SIGLAS E ESTRANGEIRISMOS
Abreviatura expressão ou frase onde frequentemente se utiliza com um ponto final para se indicar que se trata de uma forma
incompleta. Adj. é a abreviatura de adjetivo.
Tantos os acrónimos como as siglas são palavras formadas por letras ou sílabas iniciais, no entanto:
Acrónimo é pronunciado como uma palavra pois possui uma estrutura silábica aceitável, constituída por sequências de consoantes e
de vogais combináveis, permitindo o seu reconhecimento como uma palavra. São siglas que formam palavras. Com ou até três letras,
use maiúsculas: ONU, RAU, MEC. A partir de quatro letras, use minúsculas: Unicef.
Sigla é pronunciada como sequências de letras, segundo a designação de cada letra (UE - União Europeia; CD Centro de Dia: “cê” “dê”)
Estrangeirismo Palavra originária de outras línguas cuja grafia ou propriedades linguísticas não se encontram perfeitamente adaptadas
ao português, mas que é utilizada com regularidade em textos oficiais em língua portuguesa, i. e. empréstimos externos, como back-up,
windsurf, e-mail.
A. Autor
aa. Assinados (as)
AA. Autores
ACES Agrupamentos de Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde ou Agrupamento de Centros de Saúde
ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Inter – Cultural
AE Área do Euro
AE Anuário Estatístico
AER Norte Anuário Estatístico da Região Norte
ANAFRE Associação Nacional de Freguesias
ANMP Associação Nacional dos Municípios Portugueses
AP Apoio domiciliário
apud citado por, conforme, segundo – Indica a fonte de uma citação indireta, ou seja, um autor (a cuja obra o pesquisador NÃO teve
acesso) que está indicado num livro ao qual o pesquisador TEVE acesso. Obs. A expressão apud é a única que pode ser usada em notas
e no texto. As demais, somente em notas.
Benef. Beneficiários
bibliog. Bibliografia
Bibliog. Bibliografia
C.C. Código Civil
CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas) Nomenclatura utilizada pelo INE para classificação das atividades económicas
nacionais, nomeadamente das empresas, cooperativas, associações, etc.
CE Comissão Europeia
CCDR Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Continente (Num total de cinco)
CD Centro de Dia
Cf. Abreviatura de confira, confronte, compare
cfr. conforme
CLASCA Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães
CLDS Contrato Local de Desenvolvimento Social
CPA Código do Procedimento Administrativo
CSP Centro Social e Paroquial
DAF Dimensão do Agregado Familiar
DGAEP Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
DGAL Direcção-Geral das Autarquias Locais
DL Decreto-Lei
DGEEC Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
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DS Diagnóstico Social do Concelho de Carrazeda de Ansiães
EA Entidade Administrativa
E-book livro digital
ed. Edição
ed. Editado
E-mail Correio eletrónico
et al. – et alii (masculino) et aliae (feminino) et alia (neutro) “e outros”. Usado quando não se quer nomear todas as pessoas ou coisas
numa lista. Uso em nota de rodapé
Etc. E o resto. Significa "e assim por diante" ou "e mais"
Ex. Por exemplo
Fig. Figura
ha Hectare(s) Unidade de medida agrária equivalente a 10 mil metros quadrados.
Hab. Habitante(s)
hab/km2 Habitantes por Km2
ibidem. ou ibid. O mesmo. Refere-se ao mesmo autor e da fonte na referência imediatamente anterior; referência imediatamente
precedente. Uso em nota de rodapé
Idem. ou id. Para fazer referência, seguinte, de um mesmo autor. Uso em nota de rodapé
i. e. Isto é
IGP Instituto Geográfico Português, integrado no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.
INE, IP Instituto Nacional de Estatística, Instituto Público
INEM Instituto Nacional de Emergência Médica
IPC Índice de Preços no Consumidor
ISO International Organization for Standardization / Organização Internacional para a Normalização
ISS Instituto de Segurança Social, Empresa Pública
loco citato ou loc. cit. – no trecho citado – Remissão a um trecho citado anteriormente Uso em nota de rodapé
MTSS Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (Governo de Portugal - Da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional resulta a
transformação do anterior Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social no Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
(MSSS), um departamento governamental marcado pela necessidade de resposta efetiva e eficaz às necessidades sociais e pela
edificação de uma adequada e produtiva gestão de todo o sistema da segurança social, ou seja, um departamento governamental
capaz de dar resposta aos compromissos assumidos no Programa de Governo a propósito do universo da Solidariedade e da Segurança
Social. Decreto-Lei n.º 126/2011 de 29 de Dezembro)
MSSS Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
km Quilómetro(s)
km/h quilómetro(s) por hora
km² quilómetro(s) quadrado(s)
km3 quilómetro(s) cúbico(s)
NE Núcleo Executivo do CLASCA
NLI Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção
NUTS Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos
ob. cit. ou opus citatum ou opere citato Trabalho ou Obra citada Referência apresentada anteriormente da mesma obra. Uso em nota
de rodapé
Obs. Observação
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OMS Organização Mundial de Saúde
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ONU Organização das Nações Unidas
p. Página
PA Plano de Ação do CLASCA
pág. Página
págs. Páginas
Palop Países de Língua Oficial Portuguesa
PDR Plano de Desenvolvimento Regional (Nível Nacional)
PDS Plano de Desenvolvimento Social
PEC Pacto de Estabilidade e Crescimento
PES Programa de Emergência Social
PIB Produto Interno Bruto
PNAI Plano Nacional para a Inclusão
PNDES Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
PNI Plano Nacional para a Igualdade
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
pop. População
prof. Professor
profs. Professores
PT Portugal
QENR Quadros estratégicos nacionais de referência
QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional
quod vide (qv) que ver. Usado após um termo ou frase que deve ser procurado em outros lugares no documento atual ou livro. Por
mais de um termo ou frase, o plural é quae vide (qq.v.)
quórum (dos quais) O número de membros cuja presença é exigida pelas regras para fazer qualquer reunião constitucional.
r/c Rés-do-chão
RCM Resolução do Conselho de Ministros
RSI Rendimento Social de Inserção
SAD Serviço de Apoio Domiciliário
s. d. Sem data
séc. século
SEN Sistema Estatístico Nacional
UE União Europeia
vd. “vide” imperativo de um verbo latino que significa “vê” ou “veja”
x incógnita (em matemática)
X. abreviatura com que se encobre um nome
X. indicação de autor anónimo
y segunda incógnita (em matemática)
Tx Taxa
Z. abreviatura com que se encobre um nome
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2) SINAIS CONVENCIONAIS MAIS SIGNIFICATIVOS EM QUADROS E TABELAS
Sinais convencionais por ausência de valor /dado
Valor ou dado confidencial
…

-

Ausência de valor (Dado nulo ou não aplicável)

x
//

Valor não disponível
Não aplicável ou Dado preliminar

o
∞

Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
Infinito

Sinais convencionais diversos
̅ µ̅
=
∑
%
‰

/

Média

≠

Diferente

Igual
Soma de / Somatório
Percentagem
Permilagem

>
≥
<
≥

Maior que
Maior ou igual a
Menor que
Menor ou igual a

Divisão

*

Multiplicação

Sinais convencionais adicionais ao valor
Valor negligenciável
N
S80/S20 Rácio dos Quintis de Rendimento

//
&
»
*

Não aplicável ou Dado preliminar
Dado provisório
Dado previsto

§

Desvio do padrão de qualidade/Coeficiente de variação
elevado
Estimativa
Dado estimado pelo Eurostat
Quebra de série/comparabilidade

“
“E

 ou T
i
Null
S80/S20
x

N.º/km²

Dado retificado

Mais informação em anexo

""
Ə
e
Pe
Pre
f
PO
Pro
RC

A variável ainda não recebeu nenhum valor. Informações
RV
são desconhecidas desconhecido ou não aplicável
Desigualdade na distribuição do rendimento
(R) ou R
Incógnita (em matemática)
Unidades de medida
Número/Quilómetro quadrado
N.º

Sequência vazia
Valor inferior a metade do módulo da unidade utilizada
Valor preliminar
Valor preliminar
Valor previsto
Valor provisório
Valor retificado
Valor revisto
Dados retificados pela entidade responsável

Número

No.
km
km²
km3
km/h
ha

Quilómetro
Quilômetro quadrado
Quilómetro cúbico
Quilômetro por hora
Hectare

m
2

m
m3
mm

Metro
Metro quadrado
Metro cúbico
Milímetro

3) CONCEITOS, DEFINIÇÕES E NOMENCLATURAS
A cargo da família Abrange as pessoas que vivem a cargo da respetiva família. Exemplo: Dona de casa que só trabalha no
lar e não tem qualquer tipo de rendimento, filhos menores ou que não trabalhem e que não tenham outros rendimentos
(quer sejam ou não estudantes), etc…
Ação é uma inferência consciente e voluntária de uma pessoa (o agente) no decurso normal dos acontecimentos, os quais
sem a sua interferência teriam seguido um caminho diferente; um evento que acontece graças à interferência de um (a)
agente que tenha a intenção de interferir de modo a que tal evento aconteça". Fonte: Carlos Fontes – citação de J.Mosterin,
Racionalidad y Acción Humana. Alianza Universidad. Madrid.1987

Ação Humana Aplica-se às ações que são realizadas de forma consciente e nas quais existe uma clara intenção de produzir
um dado efeito. (Fonte: Carlos Fontes – citação de J.Mosterin, Racionalidad y Acción Humana. Alianza Universidad. Madrid.1987)
Ação Humana Aplica-se às ações que são realizadas de forma consciente e nas quais existe uma clara intenção de produzir
um dado efeito. Carlos Fontes
Entre estas ações intencionais, podemos as que visam "fazer" algo em concreto e o "agir".
Fazer: aplica-se às nossas ações em que temos em vista a execução ou a produção de determinados efeitos num qualquer
objeto. Trata-se de uma atividade centrada em objetos, que envolve uma série de ocorrências distribuídas no tempo,
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implicando frequentemente conhecimentos prévios de natureza técnica.
Agir: aplica-se a todas a outras ações intencionais que livremente realizamos e de que somos facilmente capazes de
identificar os motivos porque fazemos o que fazemos. Nestas ações sentimo-nos diretamente responsáveis pelas
consequências dos nossos atos. Estamos implicados nas escolhas que fazemos.
Rede conceptual da Ação: Na análise da ação humana, podemos descobrir um conjunto de momentos ou fases que
constituem a sua estrutura ou rede conceptual:
- sujeito (o ator ou agente que pratica a ação)
- intenção (o que o agente da ação tem em vista atingir, o objetivo)
- motivo (a razão apresentada para justificar a ação)
- causa (a razão nem sempre evidente que motivou a ação)
- deliberação (a análise das condições da ação, dos seus objetivos, motivos e opções).
- decisão (a manifestação de uma escolha ou opção)
- execução (a realização da opção escolhida)
- Resultados
- Consequências (Fonte: Carlos Fontes em http://afilosofia.no.sapo.pt/10accao1.htm)
Ação social é um sistema que tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e
desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração
e promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades. Destina-se também a assegurar a
especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem
como a outras pessoas em situação de carência económica ou social, disfunção ou marginalização social.
Acréscimo populacional: VER Crescimento efetivo da população Diferença entre os efetivos populacionais em dois
momentos do tempo. O acréscimo populacional é calculado pela adição do saldo natural e do saldo migratório.
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Acidente Ocorrência na via pública ou que nela tenha origem envolvendo pelo menos um veículo em movimento, do
conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR e PSP) e da qual resultem vítimas e/ou danos materiais. Fonte: ANSR Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária http://www.ansr.pt/LinkClick.aspx?fileticket=mVaRQ7IpG4Y%3d&tabid=402&mid=1111&language=pt-PT Vítimas Mortais a 30 dias

ACRRU Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística: Áreas em que a falta ou insuficiência de infraestruturas
urbanísticas, de equipamento social, de áreas livres e espaços verdes, ou as deficiências dos edifícios existentes no que se
refere às condições de solidez, segurança e salubridade, atinjam uma gravidade tal que só a intervenção da administração,
através de providências expeditas, permita obviar eficazmente aos inconvenientes e perigos inerentes às mencionadas
situações. A delimitação é feita por Decreto-Lei (segundo o art.º 41 do Decreto-Lei 794/76, de 5 de Novembro).
Adoção plena A adoção plena coloca o adotado na situação jurídica de filho do adotante, extinguindo-se as relações
familiares entre o adotado e a sua família, isto salvo quanto a impedimentos matrimoniais. Início de vigência: 07-11-2002; Fonte: CÓDIGO
CIVIL (CC); artigo 1986.º

Adoção Resposta sócio legal para crianças e jovens em situação de risco que, à semelhança da filiação natural mas
independentemente dos laços de sangue, se constitui legalmente entre adotante e adotado. Fonte: INE Fonte: Código civil (CC); artigo 1586.º,
adaptado - Início: 25-07-2005 Área temática: Sistema Público de Segurança Social (Setor Privado) – Justiça Proteção Social

Adro Espaço descoberto situado em frente da igreja e por vezes também em seu redor, habitualmente resguardado por
muros.
Adoção restrita (Justiça) A adoção restrita atribui apenas os deveres e os direitos fixados expressamente na lei, não
tirando o adotando da sua família natural, em relação à qual ele mantém, em princípio, todos os seus direitos e deveres. A
adoção restrita pode a todo o tempo, a requerimento dos adotantes, ser convertida em adoção plena, desde que se
verifiquem os requisitos para esta exigidos. Início de vigência: 07-11-2002; Fonte: CÓDIGO CIVIL (CC); Artigos 1994.º a 2000.º
Adultos equivalentes é uma unidade de medida da dimensão dos agregados que resulta da aplicação da escala modificada
da OCDE. Esta escala atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado; 0,5 aos restantes adultos e 0,3 a cada
criança, dentro de cada agregado. Consideram-se adultos para efeito deste cálculo os indivíduos com 14 e mais anos. O
rendimento equivalente é atribuído a cada membro do agregado. (metainformação – INE)
Agregado doméstico privado Conjunto de indivíduos que reside no mesmo alojamento e cujas despesas habituais em
alojamento e alimentação são suportadas conjuntamente (orçamento comum), independentemente da existência de laços
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de parentesco; o indivíduo que ocupa integralmente um alojamento ou que, partilhando-o com outros indivíduos, não
satisfaz a condição anteriormente citada. Fonte: IHRU
Agregado Familiar (Proteção Social) Para efeitos de atribuição ou de determinação do montante das prestações de
Segurança Social em que o requerente tem que apresentar documentação comprovativa relativa aos seus recursos
económicos, com o objetivo de se verificar se reúne as condições exigidas pela lei, considera-se, na generalidade, como
agregado familiar o grupo de indivíduos, vinculados por relações jurídicas familiares, que vivem em comunhão de mesa e
habitação com o requerente e em economia familiar com o mesmo. Notas: Estão dentro deste conjunto de prestações: a)
Regime contributivo: Abono de família (majorado), Subsídio de Educação Especial, Subsídio de Funeral, Subsídio Social de
Desemprego, Subsídio por Morte e Pensão de Sobrevivência. b) Regime não contributivo: contributivo: Abono de família,
Subsídio de Aleitação, Abono Complementar a Crianças e Jovens Deficientes, Subsídio de Educação Especial e Pensão de
Orfandade. Fonte: IHRU e Fonte: INE, I.P. CENSOS 2011 - Autor: © INE, I.P., Lisboa • Portugal, 2011
Agregado familiar Conjunto de pessoas constituído pelo casal e dependentes que coabitam e vivem em economia comum.
Para efeitos do Decreto-Lei nº 158/2006, de 8 de Agosto, que aprova os regimes de determinação do rendimento anual
bruto corrigido (RABC) e a atribuição do subsídio de renda, é o conjunto constituído pelo arrendatário e pelas seguintes
pessoas que com ele vivam em comunhão de habitação: a) Cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e os
seus dependentes; b) Cônjuge ou ex-cônjuge, respetivamente nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de
declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes a seu cargo; c) Pessoa que com o
arrendatário viva em união de facto há mais de dois anos, com residência no locado, e os seus dependentes; d)
Ascendentes do arrendatário, do seu cônjuge ou de pessoa que com ele viva em união de facto há mais de dois anos. Para
efeitos do Decreto-Lei nº 158/2006, de 8 de Agosto, que aprova os regimes de determinação do rendimento anual bruto
corrigido (RABC) e a atribuição do subsídio de renda, é o conjunto constituído pelo arrendatário e pelas seguintes pessoas
que com ele vivam em comunhão de habitação: a) Cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e os seus
dependentes; b) Cônjuge ou ex-cônjuge, respetivamente nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de
declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes a seu cargo; c) Pessoa que com o
arrendatário viva em união de facto há mais de dois anos, com residência no locado, e os seus dependentes; d)
Ascendentes do arrendatário, do seu cônjuge ou de pessoa que com ele viva em união de facto há mais de dois anos. Fonte:
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

AICEP (Agência para o investimento externo de Portugal) Missão: Aumentar a competitividade e notoriedade de
Portugal, através da dinamização de investimento estruturante e da internacionalização das empresas, com especial
destaque para as pequenas e médias. Visão: Agência de referência para o desenvolvimento de um ambiente de negócios
competitivo que contribua para a inserção internacional das empresas portuguesas. Objetivos ¿ Contribuições para o
aumento do VAB ¿ como efeito direto de investimentos estruturantes e dos fluxos de comércio internacional; ¿
Contribuições para a redução do deficit da Balança Comercial ¿ pelo crescimento das exportações e pela substituição de
importações; ¿ Contribuições para o Emprego ¿ pelo efeito na manutenção, criação e qualificação de postos de trabalho.
Políticas da Empresa A AICEP focar-se-á em Iniciativas Criadoras de Valor para Portugal, Competitivas internacionalmente
concorrência e Sustentáveis no tempo. A AICEP quer ser reconhecida como dinamizadora de negócios: ¿ De investimento ¿
em Mercados Estratégicos e em Portugal:- Fazendo captação de investimento estruturante em Mercados Estratégicos;Identificando oportunidades de negócio em Mercados Estratégicos;- Fazendo e divulgando estudos de mercado em
Mercados Estratégicos;- Apoiando o investimento estruturante em Portugal;- Eliminando Custos de Contexto; ¿ De
internacionalização ¿ em Mercados Estratégicos- Divulgando oportunidades de negócio internacional;- Apoiando a
definição e o desenvolvimento de estratégias de internacionalização de PME;- Alargando a base de clientes e fornecedores
locais;- Apoio local a empresas visando Exportações e Investimento. ¿ Atuando em REDE (através de intercâmbios e
ligações entre as Grandes e/ou Pequenas e Médias Empresas):- Fomentando negócios entre as empresas;- Dinamizando
projetos conjuntos entre as empresas;- Prolongando para os mercados as redes existentes em Portugal;- Dinamizando
redes informais de cariz internacional.
Aldeamentos turísticos Empreendimentos constituídos por um complexo de construções, funcionalmente
interdependentes, que integram unidades de alojamento autónomas, mobiladas e equipadas, e serviços complementares
e de apoio, destinados á locação habitual a turistas. Os aldeamentos podem ser classificados de 3 a 5 estrelas e são
considerados como "aldeamentos com pluralidade de proprietários" quando obedecem ao regime da propriedade
horizontal.
Aldeia Povoação rural, com poucos habitantes e sem autonomia administrativa, onde é predominante a atividade agrícola
ou piscatória. Atualmente designam-se por aldeias os conjuntos de habitações dispersas, separadas por campos de cultivo
ou arvoredo (Trás-os-Montes), ou um conjunto contíguo de casas (Alentejo).
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Aldeias históricas de Portugal Ação que se encontrava integrada na medida sobre o desenvolvimento económico em
núcleos rurais, prevista no II Quadro Comunitário de Apoio e que financiava projetos nos domínios das infraestruturas
urbanas, recuperação de edifícios públicos e de monumentos classificados, recuperação, adaptação e equipamento de
imóveis para fins turísticos e recuperação exterior de habitações.
Alojamento Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, transformado ou
está a ser utilizado, se destina a habitação humana e que, no período de observação, não está a ser utilizado, totalmente,
para outro fim.
 Por distinto entende-se que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite que um
indivíduo ou grupo de indivíduos possa dormir, preparar refeições ou abrigar-se das intempéries, separado de outros
membros da coletividade;
 Por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que atravessar outros alojamentos para entrar ou
sair do alojamento onde habitam.
Serão ainda recenseados como alojamentos:
 As instalações móveis (tendas, barcos, caravanas, contentores, etc.), as barracas e as construções improvisadas em
locais não destinados à habitação que, no momento censitário, estão a ser utilizadas como local de habitação de
pelo menos uma família;
 Todas as instalações que, em princípio, não foram construídas, reconstruídas ou transformadas para a habitação e
que no momento do recenseamento estão ocupadas para esse fim;
 As instalações coletivas (hotéis, pensões e similares, lares, conventos, prisões, etc.) quando em funcionamento no
momento censitário.
Não são recenseados como alojamentos:

Os locais construídos para habitação que, no momento censitário, estão a ser inteiramente utilizados para fins não
residenciais, como, por exemplo, um apartamento construído para habitação e que se encontre totalmente ocupado
por um consultório médico, um escritório, etc.. Fonte: INE – Censos 2011
Alojamento coletivo Alojamento que se destina a albergar um grupo numeroso de pessoas ou mais do que uma família e
que no momento censitário está em funcionamento, ocupado ou não por uma ou mais pessoas, independentemente de
serem residentes ou apenas presentes. Podem ser de dois tipos: estabelecimento hoteleiro e similar e alojamentos de
convivência
Alojamento familiar Unidade de habitação que, pelo modo como foi construída, ou como está a ser utilizada, se destina a
alojar, normalmente, apenas uma família (Ex: barraca, casa rudimentar de madeira, alojamento clássico, alojamento
privado, alojamento móvel, outros), e não é totalmente utilizado para outros fins no momento de referência. (Fonte: INE).
Alojamento familiar clássico Alojamento familiar constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num
edifício de carácter permanente ou numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma entrada
independente que dê acesso direto ou através de um jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no interior
do edifício (escada, corredor ou galeria, entre outros). Fonte: INE
Alojamento familiar clássico (Fogo) Alojamento familiar como local distinto e independente, constituído por uma divisão
ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de carácter permanente ou uma parte estruturalmente distinta do
edifício destinado à habitação de apenas uma família/agregado doméstico privado, devendo ter uma entrada
independente que dê acesso direto ou através de um jardim ou terreno a uma via ou a uma passagem comum no interior
do edifício (escada, corredor ou galeria, entre outros). As divisões isoladas, manifestamente construídas, ampliadas ou
transformadas para fazer parte do alojamento familiar clássico são consideradas como parte integrante do mesmo. (IRHU)
Alojamento familiar de residência habitual Alojamento familiar ocupado que constitui a residência habitual ou principal
de pelo menos uma família.
Alojamento improvisado em edifício Alojamento familiar não clássico situado numa construção permanente (moinho,
celeiro, garagem, entre outras) que não foi reconstruída ou transformada para habitação, nem sofreu adaptação funcional
para esse fim.
Alojamento móvel Alojamento familiar não clássico em instalação construída para ser transportada ou que seja uma
unidade móvel (barco, caravana, entre outros). Incluem-se os contentores, tendas, autocaravana, etc…

OUTROS (Fonte: INE)
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Alojamento familiar não clássico Alojamento que não satisfaz inteiramente as condições do alojamento familiar clássico
pelo tipo e precariedade da construção, porque é móvel, improvisado ou não foi construído para habitação, mas funciona
como residência habitual de pelo menos uma família no momento de referência. Estão incluídos neste grupo os seguintes
alojamentos Barraca, Alojamento Móvel, Alojamento improvisado em edifício, Outro local habitado.
Alojamento familiar uso sazonal ou residência secundária Alojamento familiar ocupado que é apenas utilizado
periodicamente e no qual ninguém tem a sua residência habitual
Alojamento familiar vago Alojamento familiar clássico desocupado e que está disponível para venda, aluguer, demolição
ou outra situação no momento de referência. São individualizadas as seguintes situações:
 Outros casos - o alojamento está vago por motivos não enquadráveis nas situações anteriores, como por exemplo, o
caso de um alojamento abandonado ou em estado de deterioração que só possa ser habitado após obras de
beneficiação.
 Para arrendar - o alojamento está disponível para ser ocupado por alguém que pague, para isso uma renda;
 Para demolir - quando o alojamento se destina a ser destruído;
 Para venda - o alojamento está disponível no mercado de habitação para ser transacionado;
 Outros casos - o alojamento está vago por motivos não enquadráveis nas situações anteriores, como por exemplo, o
caso de um alojamento abandonado ou em estado de deterioração que só possa ser habitado após obras de
beneficiação.
Alojamentos de convivência Alojamento coletivo que ocupa a totalidade ou parte de uma construção permanente, ou de
um conjunto de construções permanentes ou de circunstância, que se destina a ser habitado por um grupo numeroso de
pessoas submetidas a uma autoridade ou a um regime comum, ligadas por um objetivo ou interesses pessoais comuns.
Incluem-se neste grupo as instituições de: Apoio social (lar de idosos, centros e casas de acolhimento para crianças e
jovens), Educação (colégio com internato), Saúde (hospital, casa de saúde), Religiosa (convento, mosteiro, etc.), Militar
(quartéis, hospitais militares, etc.), Prisional e Trabalho (unidades de residência coletiva para trabalhadores, etc.).
Alojamento de hotelaria e similares Alojamento coletivo que ocupa a totalidade ou parte de uma construção permanente
ou de um conjunto de construções permanentes que se destina a albergar mais do que uma família, sem objetivos comuns
e segundo um determinado preço, tal como um hotel ou uma pensão, entre outros.
Aluno Indivíduo que frequenta o sistema formal de ensino após o ato de registo designado como matrícula.
Aluno inscrito Indivíduo inscrito em ano escolar ou em uma ou mais disciplinas de um curso.
Aluno Matriculado Ver “Aluno”.
Altitude Altura em relação ao nível médio das águas do mar
Ambiente urbano A ação política para a melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida do planeta não procura
conhecer apenas os instrumentos de ação e medidas para a qualidade do ar, da água, dos níveis máximos de ruído, mas
também as opções sociais e económicas.
Analfabeto Indivíduo com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, isto é, o indivíduo incapaz de ler e compreender
uma frase escrita ou de escrever uma frase completa.
Analfabetismo Taxa de indivíduos com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, isto é, o indivíduo incapaz de ler e
compreender uma frase escrita ou de escrever uma frase completa, sobre o total da população do mesmo estrato etário.
(Ver taxa de analfabetismo)
Ano de escolaridade Ano de estudos completo legalmente instituído.
Ano letivo Período de tempo compreendido entre o início e o fim das atividades letivas que no ensino não superior
corresponde a um mínimo de 180 dias efetivos de atividades escolares e no ensino superior deverá corresponder a um
período entre 36 e 40 semanas.
Aprovação Situação do aluno que no final do ciclo de estudos que frequentava, lhe permite prosseguir os estudos no ciclo
seguinte.
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Apropriação do espaço Processo através do qual os indivíduos e os grupos sociais com identidades específicas tomam
posse, não necessariamente económica e jurídica, de um determinado espaço. Trata-se, de algum modo, de uma forma de
marcação dos territórios que os indivíduos e os grupos sociais efetuam, por vezes não conscientemente, sendo
fundamentais nas práticas e representações na vida quotidiana e que fazem com que determinados espaços públicos, o
seu uso e usufruto, sejam determinantes nas identidades socioculturais pessoais e de grupo.
Apropriação do Habitat Trata-se da transferência para o habitat do processo social de apropriação do espaço. A opção do
tipo de habitat e pela sua localização presidem a um tal processo nos grupos sociais em que essa capacidade de opção
existe. O modo como o espaço de habitat é apropriado inclui a distribuição dos equipamentos, objetos e mobiliário e a
própria distribuição dos membros do grupo doméstico pelos compartimentos, dos usos quotidianos de cada
compartimento, os quais, por sua vez, dependem do estatuto social, etário e familiar e das identidades socioculturais dos
membros do grupo doméstico.
Área de educação e formação Conjunto de programas de educação e formação, agrupados em função da semelhança dos
seus conteúdos principais, não se atribuindo relevância ao nível de educação ou formação ou à complexidade das
aprendizagens.
Arruamentos Conjunto de espaços canal de um aglomerado urbano por onde podem transitar peões e/ou veículos de toda
a ordem, cuja função é dar acesso ao que se localiza à sua margem, bem como permitir a passagem para outros destinos.
Amostra Conjunto de dados ou observações, recolhidos a partir de um subconjunto da população, que se estuda com o
objetivo de tirar conclusões para a população de onde foi recolhida.
Amostra Conjunto de dados ou observações, recolhidos a partir de um subconjunto da população, que se estuda com o
objetivo de tirar conclusões para a população de onde foi recolhida. Conjunto de situações (indivíduos, casos ou
observações) extraídas de uma determinada população. Uma amostra diz-se representativa se as unidades que a
constituem forem escolhidas por um processo em que todos os membros da população tenham a mesma probabilidade de
fazer parte da amostra. Pode mesmo afirmar-se que as duas questões que se colocam mais frequentemente às amostras
são a sua significância e a sua representatividade. A primeira refere-se aos efetivos da amostra, isto é, os seus
quantitativos e, a segunda, à sua qualidade, ou seja, ao processo utilizado para se chegar à definição da amostra
(vulgarmente designado por amostragem). Estas duas questões, normalmente, são resolvidas pelos investigadores, quer
pelo recurso à consulta de tabelas, que nos permitem determinar o tamanho da amostra conhecida a população, quer pela
utilização de determinados critérios probabilísticos.
Amostra Subconjunto finito da população em estudo
Amplitude amostral Medida da variabilidade de uma amostra, correspondente à diferença entre o valor máximo e o valor
mínimo do conjunto de dados.
Amplitude de classe Diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da classe.
Amplitude inter-quartil Medida da variabilidade da amostra, correspondente à diferença entre os valores do terceiro e do
primeiro quartis, dando-nos informação sobre a amplitude do intervalo em que se encontram 50% das observações
centrais.
ANAFRE Associação Nacional de Freguesias
Anta Monumento sepulcral pré-histórico, delimitado por pedras mais ou menos verticais, esteios, e coberto por uma
grande laje horizontal, mesa ou chapéu.
Anonimato urbano: Um dos fatores que caracterizam a vida urbana e que resulta da dimensão, densidade populacional e
heterogeneidade das metrópoles,
ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária É um serviço central da administração direta do Estado dotado de
autonomia administrativa.
A ANSR tem por missão o planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de
segurança rodoviária, bem como a aplicação do direito contraordenacional rodoviário. Atribuições da ANSR Contribuir
para a definição das políticas no domínio do trânsito e da segurança rodoviária; Elaborar os Planos Nacionais de Segurança
Rodoviária, bem como os documentos estruturantes relacionados com a Prevenção Rodoviária; Promover e apoiar
iniciativas cívicas e parcerias com entidades públicas e privadas, designadamente da rede escolar, que fomentem uma
cultura de segurança rodoviária e de boas práticas de condução; Elaborar estudos de legislação em matéria rodoviária e
propor a sua atualização, bem como a adoção de outras medidas que visem o ordenamento e disciplina do trânsito;
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Regular e superintender as auditorias de segurança rodoviária, nos termos da lei, fiscalizar o cumprimento das disposições
legais sobre trânsito e segurança rodoviária e assegurar o processamento e gestão dos autos levantados por infrações ao
Código da Estrada e legislação complementar;
Uniformizar e coordenar a ação fiscalizadora das demais entidades intervenientes em matéria rodoviária, através da
emissão de instruções técnicas e da aprovação dos equipamentos de controlo e fiscalização do trânsito, e exercer as
demais competências que a lei, designadamente o Código da Estrada e respetiva legislação complementar, lhe cometam
expressamente; Promover o estudo das causas e factores intervenientes nos acidentes de trânsito e assegurar a existência
e o funcionamento de um Observatório de Segurança Rodoviária.
Apartamento Fogo em edifício multifamiliar, constituindo normalmente uma fração autónoma objeto de propriedade
horizontal.
Arrendamento Contrato pelo qual alguém (proprietário ou o usufrutuário, por exemplo) que, por efeito do arrendamento,
passa a ser o senhorio, se obriga a proporcionar a outrem (que, por efeito do arrendamento, passa a ser o inquilino), a
utilização de um imóvel, mediante uma retribuição chamada renda.
Arrendamento rural ou Arrendamento rústico Arrendamento de prédio rústico
Arrendamento urbano Contrato mediante o qual uma das partes (o senhorio) concede à outra (o arrendatário) o gozo
temporário de um prédio urbano, no todo ou em parte, mediante retribuição.
Ascendentes No domínio do direito da família, ascendentes são os progenitores de uma determinada pessoa (pais, avós,
bisavós). Tanto os ascendentes como os descendentes (filhos, netos, bisnetos) são considerados parentes em linha reta.
Assimilação: Integração de uma pessoa num etnogrupo diferente do seu ou/e integração de um coletivo minoritário
noutro grupo social maioritário em relação ao seu grupo de origem. a assimilação pode produzir-se em dois sentidos: a
Auto assimilação e a hetera assimilação. A Auto assimilação processa-se a nível individual, quando o sujeito se deixa
assimilar, por sedução pela cultura do outro grupo ou por ver vantagem na mudança de grupo. A hétero- assimilação
produz-se quando, a nível coletivo, é assimilado, ou seja, é forçado a integrar o outro grupo. No primeiro caso, a
assimilação resulta de uma opção pessoal, sendo por isso um processo natural. No segundo caso, ela é o resultado de uma
política. Em qualquer dos casos há perda total, ou quase, da cultura-mãe, que é substituída pela cultura de adoção.
Assimilar ou assimilar-se significa tornar-se semelhante a outrem, adquirir um estatuto idêntico ao de outrem.
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) A Associação Nacional de Municípios Portugueses, entidade de
direito privado, não prossegue fins político-partidários e tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e
representação do Poder Local. São membros da ANMP todos os Municípios Portugueses e Associações de Municípios que
declarem aderir à Associação mediante deliberação do órgão executivo e aprovação pelo órgão deliberativo.
Associações de municípios Pessoas coletivas de direito público, constituídas por dois ou mais municípios para a realização
de interesses comuns dos associados.
Associações de socorros mútuos Associações mutualistas, com fortes raízes históricas em Portugal, cujos objetivos
fundamentais se inscrevem no âmbito da segurança social complementar: assistência médica e medicamentosa, subsídio
de morte, pensões complementares, etc.
Atendimento/acompanhamento social resposta social, desenvolvida através de um serviço de primeira linha, que visa
apoiar as pessoas e as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão
social e, em certos casos, atuar em situações de emergência. (Fonte: carta social - resposta sociais: nomenclaturas e conceitos© 2007 GEP - gabinete de estratégia
e planeamento: produzido por etnaga 16 outubro

Atividade Económica Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão-de-obra, matérias-primas, equipamento,
etc.), com vista à produção de bens e serviços. Independentemente dos fatores produtivos que integram o bem ou serviço
produzido, toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens ou serviços), um processo de
incorporação de valor acrescentado e uma saída (bens ou serviços). (meta informação – INE)
Autarquias locais Pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses
próprios das populações respetivas. Notas: No continente as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões
administrativas. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira compreendem freguesias e municípios. Fonte(s): CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA PORTUGUESA (CRP); Artigos 235.º e 236.º
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Autoestrada Estrutura rodoviária destinada ao tráfego rápido, com separação de correntes de tráfego, acessos
condicionados, e sem cruzamentos de nível.
Avaliação É o processo que permite refletir sobre uma dinâmica de planeamento, um programa, uma intervenção, etc., a
partir do estabelecimento de um conjunto de critérios de sucesso, de indicadores e da definição de formas de verificação.
Tais critérios devem ser fixados no momento da definição do plano de intervenção e incidir não só sobre os seus resultados
e eventualmente sobre os seus impactos, mas sobre todo o percurso que vai desde a conceção (objetivos) até ao
dispositivo de operacionalização, gestão e afetação de recursos.
Bairro Social Vigência: Início: 08-03-2010 Conjunto de edifícios ou fogos de habitação social, localizados em situação de
vizinhança, cuja construção foi programada conjuntamente, podendo ter sido desenvolvida ou não por fases. Fonte(s): Instituto
Nacional de Estatística. Documento Metodológico - Inquérito do Termalismo - DGEG, Versão (1.0). Lisboa: março 2008.

Bairro social O conjunto constituído por edifícios habitacionais, equipamento social complementar, infraestruturas e
espaços exteriores respetivos, cujas habitações tenham sido promovidas em regime de habitação social ou de custos
controlados ou que tenham sido adquiridas ao abrigo de programas habitacionais apoiados financeiramente pelo Estado.
Bairros Área administrativa ou fiscal em que estão divididas as cidades de Lisboa e Porto. Conjunto habitacional com
homogeneidade e características próprias, dentro de uma povoação.
Baldios Terrenos incultos que, em meio rural, são de acesso público, sendo incerto o seu estatuto de propriedade,
servindo, entretanto, de apoio à população mais necessitada que neles se abastecia de lenha, pasto para o gado, caça e
outros bens de livre acesso. Foram frequentemente a causa de rebeliões e disputas quando as autoridades reclamavam a
sua posse.
Banco de Dados Temporal Banco de dados geográficos no qual uma mesma área e seus atributos são enfocados em
diferentes momentos.
Barraca / Casa rudimentar de madeira Alojamento familiar não clássico em construção independente feita em geral com
vários materiais velhos, usados e/ou grosseiros; incluem-se também as casas rudimentares de madeira.
Barraca Construção de acaso destinada a ser habitada, feita geralmente com materiais velhos e usados, sem um plano
determinado.
Barreiras arquitetónicas Limitações à movimentação dos deficientes originadas pela conceção arquitetónica dos edifícios.
Base Cartográfica http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_base_cartogr A cartografia é um instrumento de apoio essencial
à realização das operações censitárias, contribuindo, em primeira linha, para ajudar no planeamento e controlo da
execução dos trabalhos, e numa segunda linha, como instrumento de valorização da informação censitária, no âmbito da
difusão dos resultados. O INE, desde a preparação dos Censos de 1981, que tem vindo a apostar na melhoria da base
cartográfica censitária, modernizando os suportes e atualizando os respetivos conteúdos, como aconteceu em 2001 com a
implementação do suporte digital - Base Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI), essencialmente orientada
para apoiar o planeamento e a recolha dos dados. A ausência de um ficheiro de unidades de alojamento (contendo os
endereços, o que permitiria referenciar a sua localização) como base de partida para a organização dos trabalhos de campo
dos censos justifica, em boa parte, a utilidade que tem sido dada à base cartográfica.
Beneficiário: Designa-se assim o terceiro que, no contrato a favor de terceiros, fica constituído no direito a exigir do
promitente a prestação, isto é, aquele que é destinatário da vantagem atribuída pelo contrato.
Beneficiação Mais-valia acrescentada a um imóvel em virtude de qualquer alteração à sua estrutura ou aparência
(beneficiação direta) ou envolvente (beneficiação indireta).
Bens de consumo Bens duráveis ou perecíveis para consumo pessoal ou doméstico. Os bens de consumo, do ponto de
vista da moderna distribuição e, particularmente, do ordenamento e gestão dos centros comerciais, podem considerar-se
hierarquizados em referência ao seu grau de necessidade no tempo para o potencial comprador. Por ordem decrescente
de necessidade no tempo, teremos: 1-Bens de conveniência; 2-Bens comparáveis; 3-Bens de impulso.
Bens de conveniência Bens que são necessários com grande frequência e de forma imediata e são adquiridos no momento
em que o comprador sente que é mais conveniente fazê-lo. Regra geral, o comprador acha mais conveniente fazê-lo perto
de casa ou do local de trabalho. Ver “Compras de conveniência”.
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BGRI 2011 (Base Geográfica de Referenciação da Informação 2011) suporte digital do INE - consiste num Sistema de
Informação Geográfica (SIG) constituído por uma base digital com vários “layers” (camadas de informação geográfica),
entre os quais o da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP, V10) do Instituto Geográfico Português (IGP),
suportados nos ortofomapas, o que permite gerar um conjunto de suportes cartográficos contendo informação atualizada
sobre a delimitação administrativa e estatística; ou seja, a divisão das freguesias em secções estatísticas de
recenseamento e estas em subsecções estatísticas identificadoras de lugares ou partes de lugar (nas zonas rurais) e de
quarteirões (nas zonas urbanas). Este sistema de informação geográfica permite construir, a qualquer momento,
representações territoriais de nível hierárquico superior por agregação de subsecções. A BGRI é um sistema de
referenciação geográfica, apoiado em ortofotocartografia sob a forma digital, resultado da divisão da área das freguesias
em pequenas unidades territoriais estatísticas, denominadas Secção Estatística, Subsecção Estatística e Lugar.
1 Secção Estatística - Unidade territorial, correspondente a uma área contínua da Freguesia, com cerca de 300
alojamentos, destinados à habitação. Constitui a área de trabalho do recenseador.
2 Subsecção Estatística - Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea de construção ou não,
existente dentro da secção estatística. Corresponde ao quarteirão nas áreas urbanas, ao lugar ou parte do lugar nas áreas
rurais ou a áreas residuais que podem ou não conter unidades estatísticas (isolados).
3 Lugar - Aglomerado populacional com 10 ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação
própria, independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias. A aplicação deste conceito nem sempre é fácil devido
a duas razões: ◦Existem aglomerados com uma designação própria mas que têm menos de 10 alojamentos; por esta última
razão nunca deverão ser considerados como lugar. ◦Há situações em que existe a tendência de considerar como lugar
áreas que são conhecidas por um nome específico, quando na realidade são partes (bairros, zonas ou mesmo ruas) de um
conjunto mais alargado e uniforme que constitui, de facto, um lugar. Base Geográfica de Referenciação da Informação 2011 (BGRI 2011) Data de
Referência: 2011-07-31, Publicação; Data de Edição: 2011-07-31.
A BGRI é um instrumento de apoio ao trabalho estatístico, é um sistema de
referenciação de informação assente na divisão da área de cada freguesia em Secções Estatísticas, Subsecções Estatísticas
e Lugares, rigorosamente delimitadas e apoiadas cartograficamente. O seu principal objetivo é apoiar a produção de
estatísticas oficiais, no tocante à recolha direta de dados, de modo a garantir a cobertura exaustiva das unidades
estatísticas a observar, permitindo ainda a divulgação de informação estatística georreferenciada.
Bombeiros Agentes profissionais ou voluntários especializados na proteção civil, nomeadamente no combate a incêndios e
prestação de socorros às pessoas necessitadas. Os corpos de bombeiros profissionais, incluindo os municipais e sapadores,
estão integrados nos quadros de pessoal das câmaras municipais obedecendo a uma dupla tutela: a do executivo
camarário e a do Serviço Nacional de Bombeiros, do Ministério de Administração Interna.
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) Disponível desde 31 de julho de 2012 é a carta que regista o estado de
delimitação e demarcação das circunscrições administrativas do País, ou seja, os limites oficiais de País, de Distrito, de
Município e de Freguesia. A sua execução é da responsabilidade do Instituto Geográfico Português (IGP) e a atualização
decorre de alterações nos limites administrativos aí representados por determinação oficial.
A CAOP 2012.1, disponível desde 31 de julho de 2012, foi estruturada tendo por base o Catálogo de entidades descrito de
acordo com as normas ISO (ISO: Sigla para "International Organization for Standardization" Organização de Normalização
Internacional. "ISO" deriva do Grego isos, significa "igual". Seja qual for o país ou a língua, a forma abreviada do nome da
organização é sempre ISO. Trata-se de Normas internacionais para empresas, governo e sociedade. Por exemplo, o código
internacional para «Portugal» é PT. http://www.iso.org/) e segundo o modelo de dados já existentes. Os dados são
administrados e geridos numa base de dados geográfica e a sua disponibilização é efetuada através de ficheiros em
formato shapefile (shp).
Os atributos dos troços e das áreas administrativas foram harmonizados de acordo com o Projeto EuroBoundaryMap,
versão 3.0 da Eurogeographics (EBM V3.0).
Destes atributos destacam-se os seguintes:
 O estado do troço (definido, indefinido, não acordado e não confirmado);
 A identificação do troço em relação à sua localização (em terra, na água ou coincidente com a linha de costa);
 A classificação ou tipo de área administrativa (principal ou secundária, visto existirem freguesias com enclaves).
Cada troço é identificado através do DICOFRE da entidade administrativa à sua esquerda e do DICOFRE da entidade
administrativa à sua direita. Nos casos em que o troço é Rio, linha de fronteira do país ou linha de costa, os códigos
atribuídos são o 97,98 e 99, respetivamente. Http://www.igeo.pt/produtos/cadastro/caop/inicial.htm
Alterações à CAOP
Uma autarquia pode solicitar alteração dos seus limites administrativos? Relativamente às alterações de limites de
freguesia/município realizadas anualmente na CAOP, além daquelas que são consequência de criação, extinção ou
modificação de freguesias consagradas em Diplomas Oficiais, as mesmas apenas poderão ser desencadeadas pelas
autarquias. Estas alterações só serão introduzidas na CAOP se houver a concordância de todas as autarquias abrangidas
Competências A Assembleia da República é o organismo com competência, reconhecida por lei, para alterar e fixar limites
administrativos, nos casos em que existam dúvidas relacionadas com o seu posicionamento.
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As competências do IGP, em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à determinação de limites para fins
cadastrais e cartográficos. Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 542/99 e em caso de desacordo relativamente ao limite
entre freguesias, o IGP tem competência para traçar limites administrativos com caracter provisório, válidos apenas para
efeitos administrativos.
Alterações dos limites administrativos na CAOP Para a determinação dos limites administrativos a representar na CAOP, o
IGP deve contar sempre com a colaboração das autarquias e/ou outros organismos públicos que detenham informações
sobre os limites territoriais das circunscrições do País e das suas fronteiras.
Fatores que determinam alterações aos limites administrativos representados na CAOP:
Criação, extinção ou modificação de circunscrições administrativas consagradas em diplomas oficiais;
Integração de informação mais precisa sobre determinado limite, através de: Alterações pontuais nos limites por parte das
autarquias, em que todos os envolvidos terão que estar de acordo. O novo traçado acordado deverá ser validado através
da assinatura de todos os intervenientes. Poderá ainda ser efetuado um Procedimento de Delimitação Administrativa
(PDA) que consiste num conjunto de trabalhos técnicos conducentes ao estabelecimento de um determinado limite. Estes
trabalhos podem ser realizados pelas autarquias, podendo o IGP prestar todo o apoio técnico e acompanhar todo o
processo, ou podem ser realizados pelo IGP através de uma prestação de serviços e a pedido das autarquias;
Dados atualizados fornecidos por Institutos Oficiais na área da cartografia, nomeadamente, limites da linha de costa e de
fronteira.
Informações detalhadas podem ser consultadas nos documentos "Elementos a enviar ao IGP para possível correcção da
CAOP" e "Orientações para execução de PDA".
Para representação gráfica de limites de freguesia/município acordados pelas autarquias, podem ser utilizados como
exemplo os seguintes Layout's construidos no software ArcGIS: "Layout_mesmo_municipio" e
"Layout_diferentes_municipios", consoante se trate de limites de freguesia do mesmo município ou de freguesias de
municípios distintos. Aconselha-se uma representação gráfica a uma escala igual ou superior a 1:10 000 e no caso de serem
considerados marcos de freguesia, a sua numeração deverá ser feita de forma sequencial.
O documento tipo "Relatório do Procedimento de Delimitação Administrativa da Freguesia de ____", constitui um
template para um relatório final de um PDA, com todas as fases que dele fazem parte e que terá que ser adaptado a cada
caso.
Para apoio na determinação dos Limites Administrativos das autarquias em situação de domínio hídrico, o IGP elaborou o
documento "Regras a utilizar na determinação dos Limites Administrativos das Autarquias Locais em Situação de Domínio
Hídrico" (INE: Início de vigência 27-02-2012)
Classe Modal O valor que surge com mais frequência se os dados são discretos, ou, o intervalo de classe com maior
frequência se os dados são contínuos.
Censos ou Recenseamento Estudo científico de um universo de pessoas, instituições ou objetos físicos com o propósito de
adquirir conhecimentos, observando todos os seus elementos, e fazer juízos quantitativos acerca de características
importantes desse universo. O 1º Recenseamento Geral da População em Portugal foi realizado a 1 de janeiro de 1864.
Seguiram-se os anos: 1878 a 1 de janeiro; 1890 a 1 de dezembro; 1900 a 1 de dezembro; 1911 a 1 de dezembro; 1920 a 1
de dezembro; 1930 a 1 de dezembro; 1940 a 12 de dezembro (VIII Recenseamento Geral da População - este foi o primeiro
censo efetuado pelo Instituto Nacional de Estatística e é aceite como um marco na história dos recenseamentos
portugueses); 1950 a 15 de dezembro; 1960 a 15 de dezembro; 1970 a 15 de dezembro (XI Recenseamento Geral da
População e I Recenseamento Geral da Habitação), 1981 a 16 de Março; 1991 a 15 de abril, construindo-se uma Base
Geográfica de Referenciação Espacial, constituída por um conjunto de suportes cartográficos contendo a informação que
permite a divisão das freguesias em secções e subsecções estatísticas. Em 2001 com data de referência a 12 de março e,
por fim, em 2011 à data de 21 de março, o INE realizou o XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento
Geral da Habitação. (Fonte: INE)
Ciclo de estudos Etapa definida na estrutura do sistema educativo, com determinado tempo de duração e com uma
identidade própria, a nível de objetivos, finalidades, organização curricular, tipo de docência e programas.
Classificação Ou Qualificação Final De Curso De Ensino Superior Avaliação, atribuída aos graus académicos e aos cursos
não conferentes de grau, expressa no intervalo de 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20 à qual pode ser associada
uma menção qualitativa de Suficiente, Bom, Muito Bom ou Excelente.
Coeficiente de correlação Medida do grau de associação linear (negativa ou positiva) entre duas variáveis.
Câmara municipal A câmara municipal é o órgão colegial do tipo executivo a quem está atribuída a gestão
permanente dos assuntos municipais. Fonte(s): AMARAL, Diogo Freitas - Curso de Direito Administrativo, Vol. I, 2ª edição, 1994
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Capital cultural Conjunto de recursos de natureza cultural que cada ator social possui com maior ou menor volume e que
numa perspectiva estrita inclui as habilitações escolares e o manuseamento dos códigos e conhecimentos da produção
cultural, que atuam como uma variável da pertença social ou posicionamento na estrutura social.
Cáritas Movimento católico internacional, tendo sido lançado em Portugal em 1945, após a última guerra, com vista a
apoiar
económica,
social
e
espiritualmente
as
populações
carenciadas.
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Cabana Construção simples de estrutura rudimentar e materiais pobres e perecíveis (madeira, barro, colmo).
Cabeça-de-casal Pessoa que administra os bens de uma herança enquanto esta se encontra indivisa, e que está incumbida
legalmente de prestar informações, de arrolar e descrever os bens dessa herança.
CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas) Nomenclatura utilizada pelo INE para classificação das
atividades económicas nacionais, nomeadamente das empresas, cooperativas, associações, etc.
Calamidade pública: Existe calamidade pública sempre que se verifiquem acontecimentos graves, provocados pela ação
do Homem ou da Natureza, os quais, atingindo zonas delimitadas e causando elevados prejuízos materiais e
eventualmente vítimas, tornem necessário, durante um período de tempo determinado, o estabelecimento de medidas de
carácter excecional destinadas a repor a normalidade das condições de vida nas zonas abrangidas por tais acontecimentos.
(Regulado pelo Decreto-Lei nº 477/88 de 23 de Dezembro)
Campo de jogos Espaços marcados e vedados para a prática desportiva ou simplesmente de lazer.
Carências habitacionais Défice Habitacional. Há dois tipos de carências: as carências estáticas e as carências dinâmicas.
Carências habitacionais dinâmicas Reportam-se normalmente a um determinado período intercensitário e resultam do
cálculo previsível do défice habitacional no termo desse período, tendo em atenção o saldo demográfico e a reposição de
fogos por virtude das demolições e mudanças de uso da habitação.
Carências habitacionais estáticas São as que se reportam normalmente a um determinado momento censitário. São
quantitativas as carências que resultam do somatório das famílias que se encontram mal alojadas, seja por viverem em
barracas e em outros alojamentos precários, sejam por viverem em regime de coabitação, seja por viverem em fogos
demasiado pequenos para a sua dimensão. São qualitativas as carências correspondentes ao número de famílias que
vivem em fogos degradados que, devido às suas más condições de conforto e segurança, precisam de ser substituídos por
já não consentirem obras de recuperação.
Causa de morte Doença, estado mórbido ou lesão que produziu a morte ou que contribuiu para ela, ou as circunstâncias
do acidente ou da violência que produziu essa lesão.
Carta social Designação abreviada por que é conhecida a Carta Comunitária dos Direitos Sociais dos Trabalhadores na UE,
adotada em Dezembro de 1989, onde estão consignados os direitos fundamentais de que gozam os trabalhadores na
Europa.
Carta social © 2007 GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento: Produzido por ETNAGA. A Carta Social tal como tem
vindo a ser concebida, construída e atualizada, pretende ser um instrumento multiusos de extrema flexibilidade nos
domínios da informação social, de suporte no apoio à tomada de decisão aos diversos níveis, de apoio à cooperação
institucional e, em particular, de informação ao cidadão. Consubstancia-se numa Base de Dados que comporta diversos
ficheiros temáticos com a informação mais relevante da Rede de Serviços e Equipamentos, relacionáveis entre si e com
referenciação geográfica ao nível da freguesia/concelho. A atualização da informação traduz-se num processo dinâmico
(on-line), assente na participação das entidades que desenvolvem respostas sociais do âmbito da Rede de Serviços e
Equipamentos e na colaboração dos serviços do Instituto de Segurança Social, IP, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e
da Casa Pia de Lisboa. Atendendo ao volume de serviços e equipamentos sociais existentes e ao facto da Carta Social não
se constituir como registo cadastral dos mesmos, a metodologia de atualização adotada poderá conduzir a eventuais
discrepâncias nos dados disponibilizados, pelo que, tal constrangimento deverá ser tido em conta na consulta e análise da
informação. De qualquer modo, num esforço de melhoria e aperfeiçoamento contínuo deste dispositivo, o GEP agradece o
contributo dos utilizadores da informação, através do e-mail cartasocial@gep.mtss.gov.pt, por correio (Rua Castilho, n.º 24
– 1.º - 1250-069 Lisboa) ou por Fax: 21 115 50 92.
Como encomendar o relatório da Carta Social? Por Telefone: Anabela Matias - 21 115 52 36 Isabel Ferreira - 21 115 52 43 Jaime Barros - 21 115 52 44 Por Fax: 21 115 52 59 Por Correio:

Gabinete de Estratégia e Planeamento – CID A/c Anabela Matias, Praça de Londres, n.º 2 - 2.º - 1049-056 Lisboa Por Correio Eletrónico: anabela.matias@gep.mtss.gov.pt Pela Livraria
Sociedade e Trabalho: Av. de Roma, n.º 1 - 1000-260 Lisboa Telefone - 21 115 52 43/21 115 52 30
Pela Loja Virtual: http://www.gep.mtss.gov.pt/edicoes/lojae/index_lojae.php


Rede de Serviços e Equipamentos Sociais
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Lista de nomenclaturas e conceitos

CARTA SOCIAL
1) INFÂNCIA E JUVENTUDE
a) Crianças e Jovens
Ama Resposta social desenvolvida através de um serviço prestado por pessoa idónea que, por conta própria e mediante retribuição, cuida de crianças
que não sejam suas parentes ou afins na linha reta ou no 2º grau da linha colateral, por um período de tempo correspondente ao trabalho ou
impedimento dos pais.
Creche Familiar Resposta social desenvolvida através de um serviço prestado por um conjunto de amas (não inferior a 12 nem superior a 20), que
residam na mesma zona geográfica e que estejam enquadradas, técnica e financeiramente, pelos Centros Distritais de Segurança Social, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa ou Instituições Particulares de Solidariedade Social com atividades no âmbito das 1ª e 2ª infâncias.
Creche Resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza socioeducativa, para acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período
diário correspondente ao impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionada para o apoio à criança e à família.
Estabelecimento de Educação Pré-escolar Resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento da criança, proporcionandolhe atividades educativas e atividades de apoio à família.
Centro de Atividades de Tempos Livres Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona atividades de lazer a crianças e
jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de
intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e multiactividades, podendo desenvolver,
complementarmente, atividades de apoio à família.
b) Crianças e Jovens com deficiência
Intervenção Precoce Resposta desenvolvida através de um serviço que promove o apoio integrado, centrado na criança e na família mediante acções de
natureza preventiva e habilitativa, designadamente do âmbito da educação, da saúde e da ação social.
Lar de Apoio Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a acolher crianças e jovens com necessidades educativas especiais que
necessitem de frequentar estruturas de apoio específico situadas longe do local da sua residência habitual ou que, por comprovadas necessidades
familiares, precisem, temporariamente, de resposta substitutiva da família.
Transporte de Pessoas com Deficiência Resposta social desenvolvida através de um serviço de natureza coletiva de apoio a crianças, jovens e adultos
com deficiência, que assegura o transporte e acompanhamento personalizado.
c) Crianças e Jovens em situação de perigo
Centro de Apoio Familiar e Acolhimento Parental Resposta social, desenvolvida através de um serviço, vocacionada para o estudo e prevenção de
situações de risco social e para o apoio a crianças e jovens em situação de perigo e suas famílias, concretizado na sua comunidade, através de equipas
multidisciplinares.
Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens Resposta social, desenvolvida através de um serviço, destinada ao apoio a crianças e jovens em situação de
perigo, desinseridas a nível sociofamiliar e que subsistem pela via de comportamentos desviantes.
Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens Resposta social, desenvolvida através de um serviço, que consiste na atribuição da confiança da criança ou
do jovem a uma família ou a uma pessoa singular, habilitadas para o efeito, tecnicamente enquadradas, decorrente da aplicação da medida de promoção
e proteção, visando a sua integração em meio familiar.
Centro de Acolhimento Temporário Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento urgente e temporário de crianças e
jovens em perigo, de duração inferior a seis meses, com base na aplicação de medida de promoção e proteção.
Lar de Infância e Juventude Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento de crianças e jovens em situação de perigo, de
duração superior a 6 meses, com base na aplicação de medida de promoção e proteção.
Apartamento de Autonomização Resposta social, desenvolvida em equipamento - apartamento inserido na comunidade local - destinada a apoiar a
transição para a vida adulta de jovens que possuem competências pessoais específicas, através da dinamização de serviços que articulem e potenciem
recursos existentes nos espaços territoriais.
Atividades Socioeducativas (CPL a aguardar enquadramento normativo) Intervenção de âmbito socioeducativo destinada a crianças e jovens, em
particular as que se encontram em perigo e em risco, concretizada através de projetos pessoais inclusivos de carácter preventivo, em articulação com as
respetivas famílias e outros parceiros.
2) POPULAÇÃO ADULTA
a) Pessoas Idosas
Serviço de Apoio Domiciliário Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária
ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Centro de Convívio Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com
participação ativa das pessoas idosas de uma comunidade. Temos os da camara mas não é centro de convívio
Centro de Dia Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a
manutenção das pessoas idosas no seu meio sociofamiliar.
Centro de Noite Resposta social, desenvolvida em equipamento, que tem por finalidade o acolhimento noturno, prioritariamente para pessoas idosas
com autonomia que, por vivenciarem situações de solidão, isolamento ou insegurança necessitam de suporte de acompanhamento durante a noite.
Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas Resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em famílias consideradas
idóneas, pessoas idosas quando, por ausência ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou insuficiência de respostas sociais, não possam
permanecer no seu domicílio.
Residência Resposta social, desenvolvida em equipamento, constituída por um conjunto de apartamentos com espaços e/ou serviços de utilização
comum, para pessoas idosas, ou outras, com autonomia total ou parcial.
Lar de Idosos Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas
idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.
b) Pessoas adultas com deficiência
Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação P/Pessoas C/Deficiência Resposta social, desenvolvida em equipamento, organizada em espaço
polivalente, destinado a informar, orientar e apoiar as pessoas com deficiência, promovendo o desenvolvimento das competências necessárias à
resolução dos seus próprios problemas, bem como atividades de animação sociocultural.
Serviço de Apoio Domiciliário Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária
ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Centro de Atividades Ocupacionais Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com
deficiência grave.
Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência Resposta social, que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em famílias
consideradas idóneas, pessoas com deficiência, a partir da idade adulta.
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Lar Residencial Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojar jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos
temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar.
Transporte de Pessoas com Deficiência Resposta social, desenvolvida através de um serviço, de natureza coletiva de apoio a crianças, jovens e adultos
com deficiência, que assegura o transporte e acompanhamento personalizado.
c) Pessoas em situação de dependência
Serviço de Apoio Domiciliário Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária
ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Apoio Domiciliário Integrado – ADI Resposta que se concretiza através de um conjunto de ações e cuidados pluridisciplinares, flexíveis, abrangentes,
acessíveis e articulados, de apoio social e de saúde, a prestar no domicílio, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana.
Unidade de Apoio Integrado – UAI Resposta, desenvolvida em equipamento, que visa prestar cuidados temporários, globais e integrados, a pessoas que,
por motivo de dependência, não podem, manter-se apoiadas no seu domicílio, mas que não carecem de cuidados clínicos em internamento hospitalar.
d) Pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico
Fórum Sócio Operacional Resposta, desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas com desvantagem, transitória ou permanente, de origem
psíquica, visando a sua reinserção sociofamiliar e ou profissional ou a sua eventual integração em programas de formação ou de emprego protegido.
Unidade de Vida Protegida Resposta, desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave e de evolução
crónica clinicamente estável e que necessitam de treino de autonomia.
Unidade de Vida Autónoma Resposta, desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas adultas com problemática psiquiátrica grave estabilizada e de
evolução crónica, mas com capacidade autonómica, permitindo a sua integração em programas de formação profissional ou em emprego normal ou
protegido e sem alternativa residencial satisfatória.
Unidade de Vida Apoiada Resposta, desenvolvida em equipamento, destinada a pessoas adultas que, por limitação mental crónica e fatores sociais
graves, alcançaram um grau de desvantagem que não lhes permite organizar, sem apoio, as atividades de vida diária, mas que não necessitam de
intervenção médica frequente.
e) Pessoas sem-abrigo
Equipa de Rua para Pessoas Sem Abrigo Resposta social, desenvolvida através de um serviço prestado por equipa multidisciplinar, que estabelece uma
abordagem com os sem-abrigo, visando melhorar as suas condições de vida.
Atelier Ocupacional Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao apoio à população adulta, sem abrigo, com vista à reabilitação das
suas capacidades e competências sociais, através do desenvolvimento de atividades integradas em programas “estruturados” que implicam uma
participação assídua do indivíduo, ou “flexíveis” onde a assiduidade depende da sua disponibilidade e motivação.
3) FAMÍLIA E COMUNIDADE
a) Família e comunidade em geral
Atendimento/Acompanhamento Social Resposta social, desenvolvida através de um serviço de primeira linha, que visa apoiar as pessoas e as famílias
na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de
emergência.
Grupo de Auto-Ajuda Resposta social, desenvolvida através de pequenos grupos para interajuda, organizados e integrados por pessoas que passam ou
passaram pela mesma situação/problema, visando encontrar soluções pela partilha de experiências e troca de informação.
Centro Comunitário Resposta social, desenvolvida em equipamento, onde se prestam serviços e desenvolvem atividades que, de uma forma articulada,
tendem a constituir um pólo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um projeto de desenvolvimento local,
coletivamente assumido.
Centro de Férias e Lazer Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada à satisfação de necessidades de lazer e de quebra da rotina, essencial
ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus utilizadores.
Refeitório/Cantina Social Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao fornecimento de refeições, em especial a indivíduos
economicamente desfavorecidos, podendo integrar outras atividades, nomeadamente de higiene pessoal e tratamento de roupas.
Centro de Apoio à Vida Resposta social, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o apoio e acompanhamento a mulheres grávidas ou puérperas
com filhos recém-nascidos, que se encontram em risco emocional ou social.
Comunidade de Inserção Resposta social, desenvolvida em equipamento, com ou sem alojamento, que compreende um conjunto de ações integradas
com vista à inserção social de diversos grupos alvo que, por determinados fatores, se encontram em situação de exclusão ou de marginalização social.
Centro de Alojamento Temporário Resposta social, desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento, por um período de tempo limitado, de
pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o encaminhamento para a resposta social mais adequada.
Ajuda Alimentar Resposta social, desenvolvida através de um serviço, que proporciona a distribuição de géneros alimentícios, através de associações ou
entidades sem fins lucrativos, contribuindo para a resolução de situações de carência alimentar de pessoas e famílias.
b) Pessoas com VIH/SIDA e suas famílias
Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial Resposta social, desenvolvida através de um serviço, dirigida a pessoas infetadas e/ou doentes
de VIH, vocacionada para o atendimento, acompanhamento e ocupação em regime diurno.
Serviço de Apoio Domiciliário Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária
ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.
Residência para Pessoas com VIH/SIDA Resposta social, desenvolvida em equipamento, vocacionada para alojar pessoas infetadas e/ou doentes de HIV,
em rutura familiar e desfavorecimento socioeconómico.
Equipa de Intervenção Direta Resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por unidades de intervenção junto da população
toxicodependente e suas famílias e junto de comunidades afetadas por este fenómeno.
c) Pessoas Toxicodependentes
Apartamento de Reinserção Social Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste em acolher, temporariamente, pessoas
toxicodependentes, que após a saída de unidades de tratamento, de estabelecimentos prisionais, de centros tutelares ou de outros estabelecimentos da
área da justiça, se confrontem com problemas de reinserção social, familiar, escolar ou profissional.
d) Pessoas vítimas de violência doméstica Centro Atendimento Resposta desenvolvida através de um serviço constituído por uma ou mais equipas
técnica e pluridisciplinares, que assegura o atendimento, apoio e reencaminhamento das mulheres vítimas de violência, tendo em vista a proteção
destas.
Casa de Abrigo Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste no acolhimento temporário a mulheres vítimas de violência, acompanhadas
ou não de filhos menores, que não possam, por questões de segurança, permanecer nas suas residências habituais.
GRUPO FECHADO
a) Família e comunidade em geral
Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças Serviço prestado por pessoas enquadradas por uma instituição que, por conta própria, mediante
pagamento pecuniário, se deslocam ao domicílio para prestação de cuidados individuais a crianças, durante um determinado período de tempo, fora dos
horários dos equipamentos tradicionais e de acordo com as necessidades da família.
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Apoio em Regime Ambulatório Resposta social, desenvolvida através de um serviço/equipamento, destinada ao apoio de pessoas com deficiência, a
partir dos 7 anos, suas famílias e técnicos da comunidade, que desenvolve atividades de avaliação orientação e intervenção terapêutica e
socioeducativas promovidas por equipas transdisciplinares.
Imprensa Braille Serviço de apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência visual, que se destina a produzir, adaptar e editar a produzir, adaptar e
editar livros em Braille, de suporte ao processo de ensino/aprendizagem, assim como às atividades de natureza cultural e recreativa.
Escola de Cães-Guia Equipamento onde se desenvolvem atividades de formação, educação e treino de cães-guia para apoio à pessoa cega.

Casa de morada de família O nº1 do art.º. 1673º do Código Civil determina que os cônjuges devem escolher de comum
acordo a residência familiar, atendendo nomeadamente às exigências da sua vida profissional e aos interesses dos filhos e
procurando salvaguardar a unidade da vida familiar.
Casa abarracada Diz-se do alojamento que se diferencia da barraca pelo facto de a sua construção obedecer a um
determinado plano e utilizar nomeadamente madeira aparelhada, alvenaria ou outros elementos que criam melhores
condições de habitabilidade do que as barracas. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Casado (Vide Casado Com Registo e Casado Sem Registo). Pessoa casada por lei e que vive maritalmente com o respetivo
cônjuge.
Casado com registo Situação de estado civil (legal) de toda a pessoa que tenha contraído casamento.
Casado sem registo Situação de toda a pessoa que, independentemente do seu estado civil (legal), viva em situação
idêntica à de casado, não a tendo legalizada. Conceito Sinónimo: CASADO "DE FACTO" Fonte. INE, I.P.
Casamento Contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família, mediante uma
comunhão de vida. Contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena
comunhão de vida, nos termos da legislação em vigor. Notas: o casamento pode celebrar-se entre pessoas de sexo
diferente ou do mesmo sexo. Fonte: INE Fonte(s): Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47 344 de 25 de novembro de 1966, artigo 1577º, na redação introduzida pela Lei nº
9/2010 de 31 de Maio

Casebre Casa pequena e em mau estado de conservação, ou arruinada. Habitação rústica e pobre. Abrigo, choupana,
choça ou cabana.
Caso de força maior: Situação extrema, urgente, que se reveste de grande melindre.
Castro Povoado fortificado originado em finais da Idade do Bronze, característico do noroeste da Península Ibérica, onde
parece ter florescido uma rica cultura castreja de guerreiros e pastores até à romanização, e mesmo nos seus primeiros
tempos.
Categorias Pluralidade de pessoas que são consideradas como uma unidade social pelo facto de serem efetivamente
semelhantes em um ou mais aspetos (Fichter). Não há necessidade de proximidade ou contacto mútuo para que as
pessoas pertençam a uma categoria social. http://www.prof2000.pt/
Categoria de rendimentos: É uma classificação decorrente do Código do IRS aos rendimentos, consoante a respetiva
natureza, a saber: -B49 Rendimentos do trabalho dependente (Categoria A); - Rendimentos profissionais e empresariais
(Categoria B); - Rendimentos de capitais (Categoria E); - Rendimentos prediais (Categoria F); - Incrementos patrimoniais
(Categoria G); - Pensões (Categoria H).
Causa [de morte] externa (morte não natural) Fatores externos responsáveis pelo estado patológico causador do óbito,
nomeadamente por tipo de suicídio, tipo de acidente, tipo de homicídio, catástrofe natural e outros.
CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional): Órgãos regionais de planeamento, dependentes do
MAOTDR (Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional), que asseguram a nível
técnico as relações entre a Administração Central e Local.
CE (Comissão Europeia) Órgão executivo da União Europeia que vela pela execução do estabelecido nos tratados e
apresenta ao Conselho de Ministros propostas e projetos de regulamentação, de acordo com o interesse comum dos
Estados membros. A Comissão Europeia é composta por 27 comissários, nomeados pelos governos dos Estados-Membros
por um mandato de 5 anos, que exercem as suas funções com total independência dos governos nacionais que os
escolhem. O Presidente da Comissão Europeia é escolhido pelos países da União Europeia. Pela primeira vez, em 1 de
Novembro de 2004 tomou posse um presidente de nacionalidade portuguesa, José Manuel Barroso. A nomeação da
Comissão é aprovada pelo Parlamento Europeu, o qual tem poder para a demitir.
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CECOP (Comité Europeu das Cooperativas de Produção e de Trabalho Associado) Tem como objetivo defender os
interesses dos seus membros junto das instâncias comunitárias. Os principais sectores de atividade do CECOP são o das
cooperativas de construção, o das cooperativas industriais e o das cooperativas de serviços.
CEDES (Clube Europeu da Economia Social) Associação internacional sem fins lucrativos, uma ONG criada em 1991 por
cooperativas, mutualidades e associações europeias para estudar e desenvolver a economia social da UE.
CEE Organização internacional que corresponde a uma das fases do processo de integração que conduziu à formação da
União Europeia. Comunidade criada em 1957 pelo Tratado de Roma com o fim de estabelecer, entre os seis Estadosmembros de então, uma união aduaneira e uma união económica e monetária que permitisse a livre circulação de
mercadorias, pessoas e capitais e a adoção de políticas económicas, sociais, financeiras e fiscais comuns. Após um acordo
firmado em Dezembro de 1980, Portugal aderiu à CEE em 1 de Janeiro de 1986.
CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica): Instituição de ensino, criada em 1982, com sede em Coimbra, para
valorização dos recursos humanos das autarquias.
CEI - BOIS (Confederação Europeia das Indústrias da Madeira) Organismo europeu, criado em 1952, junto da OCDE, que
dispõe de uma comissão executiva a nível da CE, desde 1958, com sede em Paris, para representação das empresas de
indústria de madeira.
Centros Paroquiais Estruturas que constituem um importante equipamento de utilização coletiva nas áreas urbanas, que
advém da responsabilidade social da Igreja em relação ao desenvolvimento da comunidade onde se insere. Cada centro
paroquial tem as suas estruturas de apoio e formas de funcionamento específicas.
CERCIS (Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) Movimento nascido após o 25 de Abril por
iniciativa de pais, professores e pessoas interessadas na procura de soluções para os problemas das crianças com
deficiência mental a vários níveis. Existem, em Portugal, 48 CERCIS com cerca de 17 000 cooperadores que prestam
serviços a cerca de 500 utentes. As suas áreas de atividade correspondem às seguintes "valências": educação especial,
centros de atividades ocupacionais, formação profissional e pré-profissional, emprego protegido, apoio domiciliário e
estimulação precoce.
Classe social É um agrupamento legalmente aberto, mas na realidade semifechado; solidário; antagónico em relação a
outras classes sociais; em parte organizado, mas principalmente semi-organizado; em parte consciente da sua unidade e
existência, e em parte não; característico da sociedade ocidental a partir do Século XVIII; é multivinculado, unido por dois
liames univinculados, o ocupacional e o económico (ambos tomados no sentido mais lato) e por um vínculo de
estratificação social no sentido da totalidade dos seus direitos e deveres basicamente diferentes das outras classes sociais
http://www.prof2000.pt/
(Sorokin).
CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade
administrativa independente com poderes de autoridade, que funciona junto da Assembleia da República. Tem como
atribuição genérica controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos do
homem e pelas liberdades e garantias consagradas na Constituição e na lei. A Comissão é a Autoridade Nacional de
Controlo de Dados Pessoais. A CNPD coopera com as autoridades de controlo de proteção de dados de outros Estados,
nomeadamente na defesa e no exercício dos direitos de pessoas residentes no estrangeiro.
Código civil Diploma legislativo onde se encontram estruturadas as normas do direito civil vigentes num estado.
COFACE Confederação das Associações de Família da Comunidade Europeia
Coletividades locais Diz-se dos agrupamentos de pessoas constituídos sob a forma de associação, de âmbito local, com um
determinado interesse comum altruísta, sem fins lucrativos, como, por exemplo, os clubes desportivos, as sociedades
filarmónicas, os centros culturais, as associações de beneficência, as sociedades recreativas, etc.. Essas associações, muitas
delas centenárias, podem ser reconhecidas pelo governo como pessoas coletivas de utilidade pública, beneficiando dos
apoios das autarquias e dos incentivos financeiros e fiscais previstos na lei.
Comité Consultivo da Economia Social Órgão comunitário representativo das instituições de economia social com o
objetivo de analisar e dar parecer sobre todos os assuntos respeitante às cooperativas, mutualidades e associações.
Comité das Regiões O Comité das Regiões emite pareceres sobre questões que afetam diretamente os poderes locais e
regionais. Reúne-se 7 vezes por ano, em Bruxelas. É composto por 344 membros. Os membros são nomeados por 4 anos
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(renováveis) pelo Conselho da UE, após indicação do Estado-Membro, mas exercem as suas funções com plena
independência. Portugal nomeia 12 membros. O Comité das Regiões deve ser consultado obrigatoriamente pelo Conselho,
pela Comissão Europeia e Parlamento Europeu na elaboração das "leis europeias" quando relacionadas com os seguintes
domínios: Coesão económica e social; Educação e juventude; Cultura; Saúde pública; Redes transeuropeias; Transportes;
Emprego; Assuntos sociais; Ambiente; Fundo Social Europeu; Formação Profissional. O Comité pode ainda elaborar
pareceres por sua iniciativa.
Conferência Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa Organização comunitária que tem como objetivo
analisar os problemas relativos às autarquias locais e fomentar o seu sistema democrático.
Conselho da Europa O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, foi criado em 1949 (no final da II Guerra Mundial)
com o intuito de promover a defesa dos Direitos Humanos e concluir acordos à escala europeia para alcançar uma
harmonização das práticas sociais e jurídicas em território europeu, favorecendo a tomada de consciência da identidade
europeia, fundada sobre valores partilhados que transcendem as diferentes culturas. Reagrupa 47 países, recebeu a
candidatura de 1 outro país (Bielorrússia) e reconheceu o estatuto de observador a 5 outros Estados (Santa Sé, Estados
Unidos, Canada, Japão e México). É uma organização distinta da União Europeia dos "27", mas nunca nenhum país aderiu à
União sem primeiro ter pertencido ao Conselho da Europa. Tem a sua sede em Estrasburgo (França). A partir de 1989, tem
a missão especial de: - ser um ancoradouro político e o guardião dos direitos do homem para as democracias póscomunistas da Europa, - ajudar os países da Europa central e oriental a pôr em marcha e a consolidar reformas políticas,
legislativas e constitucionais, paralelamente às reformas económicas, - fornecer um certo ¿know-how¿ em domínios como
os dos direitos do homem, da democracia local, da educação, da cultura, do meio ambiente.
Conselho da União Europeia Denominado também Conselho de Ministros ou apenas Conselho, é a principal instância de
decisão da União Europeia. Reúne-se a nível dos Ministros dos Estados-Membros. A sua sede situa-se em Bruxelas, mas o
Conselho pode reunir-se no Luxemburgo. As sessões do Conselho são convocadas pela Presidência, que estabelece a
ordem de trabalhos.
Conselho de Ministros da União Europeia: O mesmo que "Conselho da União Europeia"
Conselho de Planeamento Estratégico de Lisboa Órgão consultivo do Presidente da CML, criado em 1993, e integrado por
representantes das forças económicas e sociais da cidade e por peritos ligados, direta ou indiretamente, ao planeamento
urbano. Tinha como objetivo dar pareceres sobre a forma de implementação do Plano Estratégico de Lisboa, aprovado pela
Câmara em 1992.
Conservatória do Registo Predial Serviço público, dependente do Ministério da Justiça (Direção Geral e Registos de
Notariado), onde é registada a informação essencial relativa aos bens imóveis (urbanos e rústicos), designadamente a sua
localização e confrontações, a sua composição e a identificação dos sucessivos proprietários. Existem em todos os
concelhos do país, sendo várias nas grandes cidades. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Centralidade urbana Conjunto de características inerentes às zonas centrais das cidades, por relação com as suas
periferias. A existência desta dicotomia entre centralidade e periferia nas cidades deve-se ao modo como se processou o
crescimento urbano da generalidade das cidades e, nomeadamente, à estrutura de mobilidade nelas existente.
Centros Antigos Urbanos Áreas e núcleos históricos das cidades, classificados caso a caso pelo governo, com vista a
beneficiarem das medidas cautelares de segurança contra os riscos de incêndio, de forma a possibilitar a evacuação dos
edifícios e a facilitar a intervenção dos bombeiros (D.L. 426/89).
Centros urbanos antigos: Conjuntos edificados cuja homogeneidade permite considerá-los como representativos de
valores culturais, nomeadamente históricos, arquitetónicos, urbanísticos ou simplesmente afetivos, cuja memória importa
preservar, competindo às câmaras municipais a sua identificação, após parecer das entidades com competências
específicas nas áreas que concorrem para a sua qualificação e delimitação.
Centros Históricos Zonas centrais mais antigas dos aglomerados urbanos, cuja malha urbanística e pelo menos parte
significativa das edificações, remontam às fases iniciais do seu processo de crescimento urbano, o que lhes confere um
consensual estatuto de historicidade e como tal de património da história mais remota e da identidade dos respetivos
aglomerados urbanos em que se inserem.
Centros urbanos Aglomerados urbanos com estatuto de cidade. Refere-se, por vezes, como as zonas centrais das cidades
e, nomeadamente, das metrópoles, por relação com as suas periferias, de onde surge o conceito de centralidade urbana.
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Certificação profissional Comprovação, através de um diploma, emitido pelas entidades competentes, da experiência ou
qualificação profissional. É competente para a emissão do certificado da formação profissional a respetiva entidade
formadora e para a certificação de aptidão profissional o IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), mediante
avaliação adequada do respetivo trabalhador ou interessado.
Cidade Aglomerado populacional contínuo, com um número de eleitores superior a 8000, possuindo pelo menos, metade
dos seguintes equipamentos coletivos: instalações hospitalares com serviço de permanência; farmácias; corporação de
bombeiros; casa de espetáculos e centro cultural; museu e biblioteca; instalações de hotelaria; estabelecimentos de ensino
preparatório e secundário; estabelecimentos de ensino pré-primário e infantários; transportes públicos, urbanos e
suburbanos; parques ou jardins públicos. Notas: Importantes razões de natureza histórica, cultural e arquitetónica poderão
justificar uma ponderação diferente dos requisitos enumerados" (Art.º 14º). Fonte(s): Lei n.º 11/82, DR 125, SÉRIE I de 1982-06-02; artigos 13.º e 14.º
Fonte. INE, I.P.

Cidade estatística As cidades assumem-se cada vez mais como motores do crescimento económico, da competitividade e
do emprego. A Lei nº 11/1982, de 2 de junho, estabelece as condições que permitem a uma vila ser elevada à categoria de
cidade. No entanto, a legislação é omissa em relação aos limites geográficos das cidades. Neste contexto, em 2002 e tendo
por base a legislação que cria as cidades, o INE estabeleceu a “cidade estatística”, na medida em que definiu critérios
estatísticos que lhe permitiram definir territorialmente os limites das cidades.
A cidade estatística corresponde, na maioria dos casos, ao ajustamento do perímetro urbano consagrado nos instrumentos
nos instrumentos jurídicos de ocupação de solos, às subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na BGRI (Base Geográfica de
Referenciação da Informação). Notas: Nos casos em que o perímetro urbano não estava definido recorreu-se, em primeiro
lugar, ao conjunto das classes de espaço: áreas urbanas ou urbanizadas, áreas urbanizáveis e espaços verdes cuja
proximidade e relação social, lúdica e paisagística com os espaços urbanos assim o justificava. Não sendo possível utilizar
as classes de espaço partiu-se da delimitação do lugar cuja designação nos Censos coincidia com o das cidades, alterandose, em conjunto com a Câmara, a sua delimitação em função da análise da dinâmica do território. As áreas industriais, as
áreas portuárias, os aeroportos ou outras áreas de interesse económico localizadas nas zonas circundantes foram também
incluídas no perímetro das cidades dadas as fortes relações funcionais que com elas estabelecem. Quando o ajustamento à
subsecção estatística não mereceu a aprovação da Câmara Municipal a solução foi considerar uma linha imaginária do
perímetro como limite da cidade naquela zona, contabilizando-se a informação estatística da subsecção atravessada pela
linha imaginária apenas quando a maior parte da população residia na área incluída e apoiada na linha imaginária.
Delimitação para efeitos estatísticos das cidades portuguesas elevadas até março de 2004, em parceria e com o aval das
Câmaras Municipais. Fonte(s): Atlas das Cidades de Portugal, 2002
Cidades médias Cidades de dimensão intermédia na rede urbana de um país. O conceito de cidade média surge pela
primeira vez referenciado em França, em finais dos anos sessenta. Com a crise dos anos setenta, as cidades médias,
aproveitando os seus recursos e potencialidades, surgem como alternativas às grandes cidades em crise e reforçam a sua
posição nos sistemas urbanos regionais. A segunda metade dos anos oitenta constitui outro marco para as cidades médias.
A crescente internacionalização da economia e o aumento da competitividade deram lugar a um novo quadro de relações,
onde as cidades médias passam a desempenhar papéis distintos dos anteriores. Surge o conceito de cidade intermédia,
conceito que tem por base os pressupostos que definem "meio inovador" ou "território rede". Com os anos noventa
emerge a noção de cidade sustentável, que conferiu às cidades médias um novo quadro de potencialidades mas, também,
de exigências face a um sistema económico cada vez mais competitivo e globalizado, dando lugar a novas formas de
exclusão económica, social e cultural, particularmente visíveis nas cidades médias localizadas em regiões deprimidas. No
escalão das cidades médias, o nosso país dispõe (INE-2002) de seis cidades entre os 100 mil e os 180 mil habitantes (Gaia,
Amadora, Braga, Almada, Coimbra, Funchal), de outras seis entre 50 mil e 100 mil habitantes (Setúbal, Aveiro, Guimarães,
Agualva-Cacém. Queluz, Odivelas), de quatro corredores urbanos com massa crítica entre os 50 e os 100 mil habitantes
(Oeiras-Porto Salvo, Cascais-Estoril, Leiria-Marinha Grande, Faro-Loulé) e de algumas articulações transfronteiriças (por
exemplo: Norte-Galiza; Trás-os-Montes-Galiza e Castela e Leão; Alentejo-Extremadura) que poderão criar redes urbanas de
nível médio em termos europeus.
Ciganos: Etnia de raiz indo-europeia, de cultura nómada e mercantil, que se espalhou por todo o mundo ocidental,
especialmente pela Europa. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Classes altas: Classes sociais que ocupam os lugares cimeiros da hierarquia da estratificação social. Não existem consensos
no uso da terminologia classificativa dos lugares ou das posições de classe, devido a divergências de perspetiva analítica no
interior das teorias das classes sociais e destas face às teorias da estratificação social.
Classes médias-altas: Classes, frações de classe ou estratos sociais que ocupam os lugares imediatamente inferiores às
classes altas. Ver "classes altas"
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Coeficiente de vetustez Tal como estipulado no art.º 44 do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro (CIMI), o coeficiente
de vetustez (Cv) é função do número inteiro de anos decorridos desde a data de emissão da licença de utilização, quando
exista, ou da data da conclusão das obras de edificação (Na). Quando o Na é inferior a 3, Cv = 1; Na de 3 a 5, Cv = 0,98; Na
de 6 a 10, Cv = 0,95; Na de 11 a 15, Cv = 0,90; Na de 16 a 20, Cv = 0,85; Na de 21 a 30, Cv = 0,80; Na de 31 a 40, Cv = 0,75;
Na de 41 a 50, Cv = 0,65; Na de 51 a 60, Cv = 0,55; Na de 61 a 80, Cv = 0,45; Na maior que 80, Cv = 0,35.
Coeficientes de atualização de rendas O coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento é o
resultante da totalidade da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos últimos 12
meses e para os quais existam valores disponíveis à data de 31 de Agosto, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística.
Coexistência de grupos sociais: Descrição Partilha de um mesmo espaço por diversos e heterogéneos grupos sociais.
Situação observável frequentemente em espaços residenciais de elevada densidade de urbanização e onde as clivagens
socioculturais extremadas conduzem à conflitualidade social.
Comodato Contrato gratuito pelo qual uma das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela,
com a obrigação de a restituir. Notas: a lei não estabelece quaisquer exigências quanto à forma do comodato, pelo que o
mesmo é válido, quer seja celebrado por documento escrito, quer verbalmente. O comodato caduca por morte do
comodatário. Não obstante a existência de prazo, o comodante pode resolver o contrato se para isso tiver justa causa. Fonte
(s): Código Civil (CC); artigo 1129.º ; INE Vigência: Início: 08-03-2010

Complexo desportivo Conjunto de equipamentos com fins desportivos e destinados à prática de desportos variados.
Podem ser constituídos por um ou mais campos de jogos, pavilhão gimnodesportivo, campos de ténis, piscina, etc..
Composição social: Conjunto de características, em termos sociais, de que é composto um determinado contexto espacial,
seja um local, uma região, um país. A noção de composição social de um determinado contexto espacial é uma noção
abrangente, remetendo para a composição de classes, etária, sócio profissional, étnica, sexual, etc..
Compartimento (de um fogo ou de uma dependência de um fogo) Compartimento de um fogo ou uma dependência de
um fogo é um espaço privado, ou um conjunto de espaços privados diretamente interligados, delimitado por paredes e
com acesso através de vão ou vãos guarnecidos com portas ou com disposições construtivas equivalentes (caso de vãos de
acesso a caves ou a sótãos).
Compartimento habitável ou de habitação É um compartimento utilizado exclusivamente como sala, como quarto ou
como cozinha desse fogo, ou um compartimento que abranja um conjunto de espaços privados diretamente interligados
que inclua a sala, ou a cozinha desse fogo, no qual são respeitadas as condições de área, de pé-direito e de iluminação
natural que, para tais compartimentos, são definidos na regulamentação em vigor.
Compras de conveniência Processo que se define pela compra de um ou mais artigos, não necessariamente confinado a
bens de conveniência, sob um mesmo teto ou num número de lojas muito próximas, providenciando às necessidades
regulares específicas de um consumidor. Ver "bens de conveniência".
Compropriedade Existe compropriedade quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de
propriedade sobre a mesma coisa (art.º. 1043º do Código Civil). Os direitos dos comproprietários sobre a coisa comum são
qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente diferentes. Na falta de indicação em contrário, constante
do título constitutivo de compropriedade, as quotas dos comproprietários presumem-se quantitativamente iguais. O
comproprietário goza de preferência e tem o primeiro lugar entre os preferentes legais no caso de venda ou dação em
cumprimento, a estranhos, da quota de qualquer dos seus consortes (art.º 1409º do Código Civil).
Comunidade urbana Designa um grupo social com uma identidade social e cultura específica, com mecanismos de auto
proteção e coesão social, com idêntico lugar na estrutura social e urbana e, sobretudo, com um significativo enraizamento
espacial a uma determinada zona urbana ou território de uma cidade. A partilha de um mesmo espaço residencial, ou de
um mesmo território, é um dos principais atributos identitários das comunidades urbanas e um elemento decisivo para a
vida comunitária. Com o desenvolvimento económico, tecnológico e urbano, a existência de comunidades urbanas deixou
de estar dependente de constrangimentos de natureza territorial. Contudo, existem ainda hoje diversas "comunidades",
ou identidades socioculturais específicas, nas cidades, para as quais a proximidade espacial continua a ser de extrema
importância para sua coesão comunitária e preservação de identidade.
Concelho (Município) Circunscrição administrativa, que se subdivide em freguesias. Fonte. INE, I.P.
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Concelho limítrofe Aquele cujos limites de circunscrição territorial confinam, em qualquer extensão, com os do concelho
de referência.
Concentração urbana Ver "metrópole".
Continuum urbano Extensão do território onde as características do fenómeno urbano são ininterruptas, ainda que com
maior ou menor intensidade. Ver "urbanização".
Conselho Local de Ação Social (CLAS) Denominação dada à estrutura concelhia de funcionamento do Programa da Rede
Social, segundo a mesma lógica de “fórum de articulação e congregação de esforços”, enunciada para as Comissões Sociais
de Freguesia, abrindo-se à participação de entidades privadas sem fins lucrativos, organismos da Administração Pública,
implantados nessa área, organizações representativas do sector económico, etc.. Os CLAS são constituídos com o objetivo
de planear integradamente e garantir a implementação de iniciativas de desenvolvimento social local com vista a uma
maior eficácia e racionalização de meios na erradicação da pobreza e da exclusão social.
Condomínio Situação jurídica em que se encontram vários sujeitos que, sendo contitulares de uma coisa materialmente
unitária, têm direitos exclusivos sobre frações juridicamente autonomizadas da coisa. Contitularidade própria do regime de
propriedade horizontal, que se caracteriza pelo facto de as frações de um mesmo prédio, constituindo unidades
independentes, autónomas e isoladas entre si, pertencerem a proprietários diversos. O regime de propriedade horizontal
está regulado nos artigos 1414º e seguintes do C. Civil.
Conforto da Habitação Em linguagem comum diz-se de uma habitação que garante conforto físico ao ocupante pelo
adequado isolamento (acústico e térmico) e estancidade da construção, permitindo-lhe desenvolver as suas atividades
quotidianas sem influência significativa de agressões exteriores como o frio, o calor, o ruído, a chuva, o vento. Deverão por
outro lado estar garantidas as adequadas condições de insolação, iluminação e renovação de ar para que a habitação seja
confortável.
Conservação Intervenção que tem em vista transmitir um bem ao futuro no melhor estado possível. Ações destinadas a
prolongar o tempo de vida de uma edificação. Medidas para salvaguardar e prevenir a degradação, que incluem as
operações de manutenção necessárias ao correto funcionamento de todas as partes e elementos do edifício.
Contrato de arrendamento Contrato mediante o qual uma das partes (o senhorio) cede à outra (o arrendatário) o gozo
temporário de uma coisa imóvel, no todo ou em parte, mediante retribuição. O contrato de arrendamento urbano deve ser
celebrado por escrito. Devem ser reduzidos a escritura pública os arrendamentos para comércio, indústria ou exercício da
profissão liberal e ainda os que forem sujeitos a registo. Do contrato deve constar a identidade das partes, a identificação e
localização do prédio arrendado ou da sua parte, o valor da renda e a data da celebração.
Contrato de renda social ou renda apoiada Contrato de arrendamento mediante o qual o valor da renda é reduzido face à
necessidade de apoio social à família. Aplica-se a arrendamentos de habitações construídas ou promovidas pelo Estado,
pela Administração Local e Regional, pelos Institutos Públicos e IPSS.
Coorte é um conjunto de pessoas que tem em comum um evento que se deu no mesmo período, basicamente, o mesmo
que Geração "um grupo de pessoas que cresceram durante um período de tempo especificado e compartilhar
experiências, memórias e símbolos que se traduzem em padrões de preferências semelhantes". (Arnold, Preços e Zinkhan
2002http://www.baylor.edu/business/kellercenter/index.php%3Fid%3D85849)

Gerações
Baby boomer coorte
Nascidos entre 1945 e 1964
Hoje entre 48 a 66 anos

Geração X
Nascidos entre 1965 e 1976
Hoje entre os 47 e 36 anos

Geração Y
Nascidos entre 1977 e 1994
Hoje entre 18 e 35 anos

Copropriedade Posse de uma propriedade em comum com outrem, na proporção do investimento feito.
Crescimento efetivo da população ACRÉSCIMO POPULACIONAL Vigência Início: 24-05-1994 Fim: 10-04-2003 Passou a:
Crescimento efetivo da população Diferença entre os efetivos populacionais em dois momentos do tempo. O acréscimo
populacional pode ser calculado pela adição do saldo natural e do saldo migratório. Fonte: Grupo de Trabalho sobre
Estatísticas da Demografia (CSE) Fórmula de cálculo: AP (0,t) = Pt - P0 = SN(0,t) + SM(0,t); P(t) - População no momento t;
P0 - População no momento 0; SN(0,t) - Saldo Natural entre os momentos 0 e t; SM(0,t) - Saldo Migratório entre os
momentos 0 e t Conceito Homónimo (oposto) Fonte. INE, I.P.
Criança Pessoa com idade inferior a 15 anos. Fonte. INE, I.P.
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Critérios São parâmetros de avaliação que definem padrões de sucesso por relação aos quais se orienta a reflexão
avaliativa sobre todo o processo de planeamento e intervenção. Os critérios são estabelecidos em função de cada uma das
fases de planeamento (diagnóstico, linhas orientadoras, plano de ação, gestão, realização) e decorrem das próprias
exigências do planeamento estratégico, independentemente dos seus conteúdos específicos.
Composição etária: Conjunto de características, em termos etários, de que é composto um determinado contexto
espacial, seja um local, uma região, um país. Frequentemente prefere-se o conceito, porventura mais rigoroso, de
estrutura etária.
Competição Forma mais elementar e universal de interação, consistindo na luta incessante por coisas concretas, por status
ou prestígio; é contínua, e geralmente inconsciente e impessoal. http://www.prof2000.pt/
Co residente 1) Indivíduo que não pertencia ao agregado da amostra inicial e que passou a fazer parte do mesmo num
determinado ano; 2) qualquer dos membros do agregado da amostra inicial com menos de 14 anos. Fonte. INE, I.P. Eurostat. Description
of target variables: cross-sectional and longitudinal - EU/SILC 065, 2010 operation. (Version December 2009); adaptado

Classificação Ou Qualificação Final De Curso De Ensino Superior Avaliação, atribuída aos graus académicos e aos cursos
não conferentes de grau, expressa no intervalo de 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20 à qual pode ser associada
uma menção qualitativa de Suficiente, Bom, Muito Bom ou Excelente.
Crescimento Transformação definida e contínua, determinada quantitativamente, com relação à magnitude; difere do
desenvolvimento por ser uma variação unidimensional, que se limita a determinado sector da organização social, ao passo
que desenvolvimento abrange os diferentes sectores da sociedade, de forma harmónica, constituindo-se num fenómeno
multidimensional. http://www.prof2000.pt/users/dicsoc/soc_c.html
Curso científico-humanístico Curso do ensino secundário, com a duração de três anos letivos (10.º, 11.º e 12.º anos),
tendo em vista o prosseguimento de estudos no ensino superior.
Cursos de aprendizagem Curso destinado a jovens, preferencialmente com idades compreendidas entre 15 e 25 anos,
candidatos ao 1.º emprego, sem a escolaridade obrigatória, para o desempenho de profissões qualificadas, por forma a
favorecer a entrada na vida ativa. Estes cursos desenvolvem-se em alternância, entre um Centro de Formação Profissional
e uma empresa, onde se realizam, respetivamente, a formação teórico-prática e a formação prática em contexto real de
trabalho. Os cursos de Aprendizagem são homologados conjuntamente pelos Ministros que tutelam as áreas do Trabalho
e da Educação, sob proposta da Comissão Nacional de Aprendizagem. Conferem um certificado de formação profissional
de nível 1, 2, 3 ou 4, bem como a equivalência ao 6.º, 9.º ou 12.º anos de escolaridade.
Cursos de especialização tecnológica Oferta formativa pós secundária, não superior, que prepara jovens e adultos para o
desempenho de profissões qualificadas, por forma a favorecer a entrada na vida ativa. A organização do curso tem
componentes de formação em contexto escolar e em contexto de trabalho. Confere um diploma de especialização
tecnológica e qualificação profissional de nível 4.
Cursos de educação e formação Oferta integrada de educação e formação destinada preferencialmente a jovens com
idades iguais ou superiores a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram o sistema educativo antes da
conclusão da escolaridade de 12 anos, bem como àqueles que, após a conclusão de 12 anos de escolaridade, não
possuindo uma qualificação profissional, pretendam adquiri-la para ingresso no mercado de trabalho. Confere qualificação
de nível 1, 2 ou 3 e certificação de conclusão dos 6.º, 9.º ou 12.º anos de escolaridade, respetivamente.
Cursos de educação e formação de adultos Oferta integrada de educação e formação, com dupla certificação escolar e
profissional, destinada a adultos, maiores de 18 anos, que não possuam a escolaridade básica de 9 anos, sem qualificação
profissional, empregados ou desempregados, inscritos nos Centros de Emprego do IEFP, ou indicados por outras
entidades, como empresas, ministérios, sindicatos e outros. Conferem certificação escolar equivalente ao 1.º, 2.º ou 3.º
ciclos do ensino básico e certificação profissional de nível 1 ou 2.
Cursos de especialização tecnológica Oferta formativa pós secundária, não superior, que prepara jovens e adultos para o
desempenho de profissões qualificadas, por forma a favorecer a entrada na vida ativa. A organização do curso tem
componentes de formação em contexto escolar e em contexto de trabalho. Confere um diploma de especialização
tecnológica e qualificação profissional de nível 4. Ver Ensino pós-secundário
Curso do ensino superior Conjunto organizado de unidades curriculares que integram as diversas áreas científicas de um
determinado plano de estudos.
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Curso geral do ensino secundário Curso com a duração de três anos letivos (10.º, 11.º e 12.º anos), estruturado em
componentes (conjuntos de disciplinas) de formação geral, específica e técnica/artística, tendo em vista o
prosseguimento de estudos no ensino superior.
Curso profissional Curso de ensino secundário com um referencial temporal de três anos letivos, vocacionado para a
qualificação inicial dos jovens, privilegiando a sua inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de
estudos. Confere diploma de conclusão do ensino secundário e certificado de qualificação profissional de nível 3.
Curso tecnológico Curso do ensino secundário com a duração de três anos letivos - 10. º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.
Destina-se preferencialmente aos jovens que desejam ingressar no mundo do trabalho após o 12.º ano de escolaridade
tendo, no entanto, a possibilidade de ingresso no ensino superior. Confere um diploma de estudos secundários e um
certificado de qualificação profissional de nível 3.
Dados bivariados Par de valores correspondente a um dado indivíduo ou resultado experimental.
Dados contínuos Dados quantitativos que podem tomar todos os valores numéricos, compreendidos no seu intervalo de
variação.
Dados discretos Dados quantitativos que só podem tomar um número finito, ou infinito numerável, de valores distintos.
Dados qualitativos Representam a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica, não suscetível
de medida, mas de classificação, assumindo várias modalidades.
Dados quantitativos Representam a informação resultante de características suscetíveis de serem medidas, apresentamse com diferentes intensidades, que podem ser de natureza discreta - dados discretos, ou contínua - dados contínuos.
DAF (Dimensão do Agregado Familiar): Número de pessoas que constituem o agregado familiar.
Decesso: Morte
Demografia Ciência que tem por objeto o estudo das populações e coletividades humanas, com base em informação
estatística, avaliando e caracterizando a sua composição e evolução sob diferentes aspetos: estrutura por sexo e etária,
natalidade, mortalidade, migrações, fecundidade, fertilidade, formação de agregados familiares e seu tamanho médio,
etc. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Densidade demográfica Ver Densidade Populacional ou População Relativa
Densidade Populacional ou População Relativa ou Densidade demográfica Intensidade do povoamento expressa pela
relação entre o nº de habitantes e a superfície do território (nº de habitantes por Km2); Rácio que expressa a quantidade
de fogos ou pessoas por uma unidade de área que será o hectare (para questões urbanísticas) ou o quilómetro quadrado
(para questões de âmbito regional ou nacional). Pode considerar-se baixa uma densidade habitacional de 3 fogos por
hectare, média uma densidade de 100 fogos por hectare e alta uma densidade igual ou superior a 250 fogos por hectare.
Pode-se transferir os valores numéricos da densidade habitacional para densidade populacional aplicando o fator 2,8
(dimensão média da família em Portugal).
Dependente Elemento do agregado familiar com menos de 25 anos que não tenha rendimentos e que, mesmo sendo
maior, possui comprovadamente qualquer forma de incapacidade permanente ou seja considerado inapto para o trabalho
ou para angariar meios de subsistência. (alínea b) do nº 1 do art.º. 3º do Decreto-Lei nº 166/93 de 7 de Maio)
Dependência OMS define o conceito de dependência como sendo um estado psíquico e por vezes físico, caracterizado por
comportamentos e respostas que incluem sempre a compulsão e necessidade de tomar a droga, de forma contínua ou
periódica, de modo a experimentar efeitos físicos ou para evitar o desconforto da sua ausência, podendo a tolerância
estar ou não presente. O conceito de dependência inclui geralmente diferentes fenômenos, tais como a submissão,
caracterizada pela incapacidade de se manter, condicionando o indivíduo a viver em função de outro indivíduo ou de um
atitude.
Desenvolvimento Ocorre como uma inter-relação de contraponto entre a diferenciação (fator de divisibilidade da
sociedade estabelecida) e a integração (fator de unificação, em novas bases, das estruturas diferenciadas). Desta maneira,
para haver desenvolvimento, é necessário que haja uma integração adequada dos elementos diferenciados, abrangendo
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as seguintes etapas: processo (qualquer transformação definida e contínua, que ocorra numa estrutura preexistente);
segmentação (tipo intermediário entre processo e as transformações da estrutura social); transformação estrutural
(surgimento de complexos de organizações e papéis qualitativamente novos); integração (elemento unificador das
estruturas diferenciadas) (Smelser). http://www.prof2000.pt/users/dicsoc/soc_d.html#desenvolvimento
Desenvolvimento Humano O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) define o desenvolvimento
humano como um processo conduzindo à realização de três condições essenciais: viver longamente e de boa saúde,
adquirir saber e ter acesso aos recursos necessários para gozar de um nível de vida conveniente.
Desenvolvimento Local Noção de desenvolvimento que se veio propor como alternativa a perspetivas funcionalistas do
desenvolvimento territorial, segundo as quais, o investimento em determinadas zonas-motor seria gerador do
desenvolvimento noutras regiões do país, por alastramento. Este pressuposto não só não se confirmou como em Portugal
deu origem a fortes desequilíbrios territoriais. Em contraposição, o desenvolvimento local passa pela valorização dos
recursos endógenos e pela dinamização das populações e dos atores locais, no sentido da abertura do campo de
oportunidades que é oferecido a uma determinada população. É uma dinâmica essencialmente territorializada, mas que
não é fechada em si, integrando os recursos e as oportunidades que são oferecidos ao nível nacional e comunitário.
Desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a
capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP,
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaglossariolist.jsp

Desenvolvimento sustentável “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” Relatório Brundtland
1“Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), publicado em 1987

Pressupostos do desenvolvimento sustentável
O desenvolvimento sustentável pressupõe
 a preservação do equilíbrio global e do valor das reservas de capital natural
 a redefinição dos critérios e instrumentos de avaliação de custo-benefício a curto, médio e longo prazos, de forma a
reflectirem os efeitos sócioeconómicos e os valores reais do consumo e da conservação
 a distribuição e utilização equitativa dos recursos entre as nações e as regiões a nível global e à escala regional
A abordagem da sustentabilidade no contexto nacional
Em Portugal existem dois documentos de referência obrigatória: a Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e
a Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável aprovados em Resolução de Conselho de Ministros
em 28 de Dezembro de 2006. O primeiro documento traça os domínios estratégicos rumo à sustentabilidade, as metas e os
instrumentos sectoriais disponíveis, apostando já num conjunto de indicadores (ambientais, económicos, sociais e institucionais).
O segundo concretiza os indicadores a utilizar, as fontes de informação e a metodologia para o seu cálculo, estabelece a ponte
com os princípios estabelecidos na Agenda 21 e, finalmente, ilustra a situação do País.
Sucintamente a Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável para o horizonte 2005-2015 tem como metas: colocar
Portugal num patamar de desenvolvimento económico mais próximo da média europeia, melhorar a posição do País no Índice de
Desenvolvimento Humano e reduzir o deficit ecológico em 10%. Estas metas são alcançadas através de políticas e medidas do
Estado (a nível central e a nível local) das empresas e dos cidadãos.
Para atingir as metas descritas o documento traça os seguintes objectivos:
 Preparar Portugal para a Sociedade do Conhecimento
 Crescimento Sustentado, Competitividade e Eficiência Energética
 Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural
 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social
 Melhor Conectividade e Valorização Equilibrada do Território
 Papel Activo na Construção Europeia e Cooperação Internacional
 Administração Pública Mais Eficiente e Moderna
1

O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21,
as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em
desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O
relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes.
No início da década de 1980, a ONU retomou o debate das questões ambientais. Indicada pela entidade, a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem
Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, para estudar o assunto. O documento final desses estudos chamouse Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, propõe o desenvolvimento sustentável, que é “aquele
que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”.
Fica muito claro, nessa nova visão das relações homem-meio ambiente, que não existe apenas um limite mínimo para o bem-estar da sociedade; há
também
um
limite
máximo
para
a
utilização
dos
recursos
naturais,
de
modo
que
sejam
preservados.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland
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O paradigma da sustentabilidade foi reforçado com a publicação da Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei
44/98, de 11/8) que vem ao encontro da abordagem sistémica que urge implementar, ao fazer obedecer a política de
ordenamento, ao princípio da sustentabilidade e da solidariedade intergeracional
A viabilidade do desenvolvimento sustentável para as cidades assume cada vez mais destaque uma vez que estes espaços são
encarados como motores do desenvolvimento económico mas também como geradores de distúrbios ambientais, pelo que se
impõe a necessidade de articulação com as políticas e instrumentos de gestão territorial.
Desenvolvimento urbano Processo de crescimento e mudança de uma cidade ou aglomerado urbano. Noutro sentido,
refere-se à tematização e eventual aplicação de políticas urbanas que permitam uma melhoria de condições urbanísticas e
de qualidade de vida da cidade ou dos aglomerados urbanos. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Desertificação: em contexto urbanístico, o termo designa o gradual desaparecimento do uso residencial, ou seja, da
população residente, em áreas grandes de uma cidade, fenómeno que normalmente acompanha a "terciarização
selvagem", ou seja, o crescimento desregulado do uso terciário (escritórios, fundamentalmente) nessas mesmas áreas. Os
centros e sub-centros das cidades contemporâneas são os locais em que é mais corrente este fenómeno, que acarreta uma
generalizada falta de vida urbana em certos períodos do dia e do fim-de-semana, com diminuição da segurança nas ruas e
do prazer do convívio citadino. é um facto que, na maior parte dos casos, o mercado sozinho não consegue promover a tão
desejada "mistura de usos". não podendo os vários usos estar constantemente presentes no mesmo espaço e ao mesmo
tempo, há, portanto, que saber gerir uma certa dose de "desertificação", que deverá ser controlada por processos de
planeamento, para minimizar os efeitos negativos na área afetada. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP.
Desistência Situação do aluno que no final do ano letivo não se encontrava em condições de se inscrever no ano de
escolaridade seguinte, por não ter frequentado até ao final o ano de escolaridade em que se encontrava inscrito.
Despesa (Despesas de consumos dos agregados) Consumo final que compreende: as despesas com aquisição de bens e
serviços; consumos próprios.
Despesas da habitação Conjunto de gastos que o proprietário e/ou o utilizador de uma habitação deverá suportar para
garantir a sua utilização normal, como, por exemplo, a amortização e os juros, a renda, a conservação, a administração, a
limpeza, o aquecimento, etc.
Devoluto Prédio destinado a arrendamento, mas em determinado momento não se encontra arrendado.
Desvio-padrão Medida da variabilidade de uma amostra, relativamente ao seu valor médio, correspondente à raiz
quadrada do valor da variância e que é expressa nas mesmas unidades que os dados originais.
Diagnóstico: Ato ou processo de identificação da natureza e causas duma doença ou ferimento, através da avaliação da
história do paciente, exame e estudo da informação laboratorial. A conclusão a que se chega por esta análise.
Estabelecimento das causas dos danos apresentados pela construção. Identificação da causa ou explicação do (s)
mecanismo (s) pelo qual um fenómeno afeta o comportamento ou estado de uma estrutura ou das suas componentes,
baseados numa «investigação» dos sinais e indicações por elas exibidos. O termo é tipicamente aplicado a formas de
deterioração e degradação ou outros mecanismos causadores de alteração no comportamento esperado ou desejado da
estrutura ou das suas componentes. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Diagnóstico Social Instrumento dinâmico que permite uma compreensão da realidade social, inclui a identificação das
necessidades e a deteção dos problemas prioritários e respetivas causalidades, bem como dos recursos e potencialidades
locais, que constituem reais oportunidades de desenvolvimento. Por ser um instrumento resultante da participação dos
diversos parceiros, é facilitador da interação e da comunicação entre eles e parte integrante do processo de intervenção,
criando as condições sociais e institucionais para o seu sucesso. O Diagnóstico Social pode ter uma incidência territorial
concelhia, ou retratar a realidade de uma freguesia ou várias freguesias.
Distância sociais: Refere-se às diferenças de posições sociais entre indivíduos e grupos. Existe pouca ou nenhuma distância
social entre indivíduos que se encontram próximos em termos de posições sociais, isto é, em termos de capital cultural e
económico; a distância social revela-se significativa quando as ditas diferenças de capital são notórias.
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Divorciado Situação de estado civil de toda a pessoa que obteve a decisão de dissolução legal e definitiva (do Tribunal ou
da Conservatória do Registo Civil) do vínculo de casamento. Fonte: Código Civil

- 27 -

Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães  Conceitos, Definições e Nomenclaturas PA  DS  PDS

Divórcio Dissolução legal e definitiva do vínculo do casamento em vida dos cônjuges, a requerimento de um contra o outro
(divórcio sem consentimento de um dos cônjuges) ou de ambos (divórcio por mútuo consentimento), conferindo a cada
um o direito de voltar a casar. Nota: são fundamento do divórcio sem consentimento de um dos cônjuges: a separação de
facto por um ano consecutivo; a alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure há mais de um ano e,
pela sua gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum; a ausência, sem que do ausente haja notícias, por
tempo não inferior a um ano; quaisquer outros factos que, independentemente da culpa dos cônjuges, mostrem a rutura
definitiva do casamento. Fonte: Lei nº 61/2008, DR 212, SÈRIE I de 2008-10-31; artigos 1773º e 1781º do Código Civil, adaptados
(Tema: Justiça / População)

Divórcio

Dissolução

legal

do

casamento,

fim

oficial

de

uma

união

matrimonial.

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Divórcio Dissolução legal e definitiva do vínculo do casamento, conferindo às partes o direito de tornarem a casar.
Diagrama de barras ou Distribuição de frequências Representação gráfica, que consiste em marcar num sistema de eixos
coordenados, no eixo dos xx, pontos que representem as classes, e nesses pontos, barras verticais de altura igual ou
proporcional à frequência absoluta ou relativa.
Diagrama de Caule-e-folhas Representação que se pode considerar entre a tabela e o gráfico, uma vez que são
apresentados os verdadeiros valores da amostra, mas numa apresentação sugestiva, que faz lembrar um histograma.
Consiste em escrever do lado esquerdo de uma linha vertical, o dígito (ou dígitos) da classe de maior grandeza, seguidos
dos restantes.
Diagrama de extremos e quartis É um tipo de representação gráfica, em que se realçam algumas características da
amostra. O conjunto dos valores da amostra compreendidos entre o 1º e o 3º quartis, Q.25 e Q.75 é representado por um
retângulo (caixa) com a mediana indicada por uma barra. Consideram-se seguidamente duas linhas que unem os lados dos
retângulos com os valores máximo e mínimo, respetivamente.
Diagrama de dispersão Representação gráfica para os dados bivariados, em que cada par de dados (xi, yi) é representado
por um ponto de coordenadas (xi, yi), num sistema de eixos coordenados.
Diagrama de Pareto ou diagrama ABC,80-20,70-30,

É um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a
priorização dos problemas: permite a visualização de problemas sem importância diante de outros mais graves, ou seja, a
identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos.
Dimensão da amostra Número de elementos da amostra. Média É a medida de localização do centro da amostra, mais
utilizada e obtém-se somando todos os elementos da amostra e dividindo o resultado da soma pela dimensão da amostra.
Diploma Documento oficial comprovativo da atribuição de um nível, de um grau académico ou da conclusão de um curso
não conferente de grau emitido por um estabelecimento de ensino.
Diplomado Aluno que concluiu com aproveitamento o nível/curso em que estava matriculado, tendo requerido o respetivo
diploma.
Distribuição de frequências Ver diagrama de barras.
Distribuição enviesada Histograma que apresenta uma distribuição de frequências de forma acentuadamente assimétrica,
apresentando valores substancialmente mais pequenos num dos lados, relativamente ao outro.
Distribuição simétrica Histograma que apresenta uma distribuição de frequências de forma aproximadamente simétrica,
relativamente a uma classe média.
Distrito

Vigência: Início: 07-03-2002

Grande divisão administrativa, que se subdivide em Concelhos. Fonte. INE, I.P.

Divisão administrativa Estrutura hierárquica dinâmica estabelecida e alterada por lei que divide o território nacional em 3
tipos de entidades: Distrito, Concelho, Freguesia. A divisão administrativa é a mais antiga nomenclatura territorial
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estabelecida por lei. O Decreto-Lei nº 46 139/64, de 31 de dezembro referia como circunscrições administrativas os
distritos, os concelhos e as freguesias.
Nos termos da Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976, as autarquias locais são pessoas coletivas de base
territorial, dotadas de órgãos representativos cujo objetivo é a promoção dos interesses próprios das populações
respetivas (artigo 235º).
Para o Continente, são contempladas três categorias de autarquias locais:
1. Freguesia
2. Município (substituindo a designação de concelho)
3. Distrito (Região administrativa)
(Na realidade, a 3º categoria é a Região administrativa (artigo 236º). Contudo, Enquanto as regiões administrativas não
estiverem concretamente instituídas, a Constituição prevê a manutenção da divisão distrital no espaço por elas não
abrangido (artigo 291º).
Nas regiões autónomas, às quais a CRP confere autonomia, as autarquias locais compreendem freguesias e municípios.
Com efeito, a CRP garantiu às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira uma forma de organização autónoma
específica, em virtude das caraterísticas geográficas, económicas, sociais e culturais próprias, concedendo-lhes uma
capacidade político-administrativa própria. É com a aprovação em 1976 do Estatutos Político-Administrativos das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira que passa a vigorar, como 1º nível administrativo para aquelas regiões, a ilha.
A codificação das circunscrições administrativas existentes no território nacional é essencial para a utilização das
unidades administrativas no contexto do Sistema Estatístico Nacional (SEN). Esse procedimento consiste na atribuição de
um código numérico, mediante um conjunto de critérios de uniformização das codificações existentes estabelecido em
1994 pelo Conselho Superior de Estatística (CSE) (Deliberação nº 86, de 15 de dezembro de 1994), às circunscrições
administrativas criadas pela Assembleia da República.
Assim, o Código da Divisão Administrativa apresenta uma estrutura de três níveis:
 1º Nível: distrito, no caso do Continente, e ilha, no caso das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, identificado
através de um código numérico de dois dígitos;
 2º Nível: município, identificado através de um código numérico de quatro dígitos, dois dos quais do município dentro
do distrito;
 3º Nível: freguesia, identificada através de um código numérico de seis dígitos, dois dos quais de freguesia dentro do
município.
Em cada distrito, existe uma assembleia deliberativa, composta por representantes dos municípios e um conselho
presidido pelo governador civil, que representa o Governo e exerce os poderes de tutela na área do distrito. Atualmente
existem 18 distritos em Portugal continental: Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda,
Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Os órgãos representativos do município são a assembleia municipal (órgão deliberativo) e a câmara municipal (órgão
executivo). Atualmente, todos os municípios são iguais perante a lei. Em 2006, a designação do 2º nível do Código da
Divisão Administrativa, é alterada de “concelho” para “município”, permitindo a sua harmonização com a terminologia
da Constituição da República Portuguesa (Deliberação nº 219/2006 da Presidência do Conselho de Ministros, publicada em
Diário da República, II Série, de 16 de fevereiro).
A freguesia corresponde à divisão administrativa portuguesa de menor dimensão. A assembleia de freguesia é o órgão
deliberativo e a junta de freguesia é o órgão executivo (que tem a particularidade de não ser eleito por sufrágio universal
mas pela Assembleia de Freguesia).
Em Portugal, as freguesias constituem subdivisões dos municípios, havendo em cada município pelo menos uma freguesia.
A única exceção diz respeito ao município do Corvo, na Região Autónoma dos Açores, que não tem qualquer freguesia, pois
de acordo com o disposto no artigo 86º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei nº 9/87,
de 26 de Março, alterada pela Lei nº 61/98, de 27 de agosto), este nível de divisão territorial não existe na ilha do Corvo:
“Na ilha do Corvo, por condicionalismos que lhe são próprios, não há freguesia, pelo que acrescem às competências do
município ali existente as competências genéricas das freguesias previstas na Constituição e na lei, nisso e no mais com as
adaptações que o facto exige.”. Contudo, o município do Corvo é considerado para efeitos estatísticos como tendo uma
freguesia. (…) A Constituição portuguesa de 1976 estabelece que Portugal se divide num 1.º nível somente em regiões
autónomas (Açores e Madeira) e em regiões administrativas (a serem criadas no continente). Fonte. INE, I.P.
http://www.ine.pt/xportal/ine/portal/portlets/html/conteudos/listaContentPage.jsp?BOUI=6251013&xlang=PT . Vigência: Início: 24-05-1994

Divisão É o espaço do alojamento, delimitado por paredes, tendo pelo menos 4m2 de área e 2m de altura, na sua maior
parte. Estão compreendidos na definição de divisão, os quartos de dormir, as salas de jantar e de estar, as divisões em
sótão ou caves habitadas, etc.
Não considere como divisão:
 A cozinha;
 Corredores, varandas, marquises;
 Casas de banho, despensas e vestíbulos;
 Espaços destinados exclusivamente a atividades económicas.
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Para efeitos censitários, as divisões afetas exclusivamente a atividades económicas não devem ser contadas.
Doenças de declaração obrigatória Doenças constantes da lista anexa à Portaria n.º 766/86, de 26 de Dezembro, com as
alterações da Portaria n.º 148/87, de 4 de Março, e da Portaria n.º 40/93, de 11 de Janeiro.
Doenças Estados do organismo em que existem alterações anatómicas ou perturbações funcionais que o afastam das
condições normais. Utiliza-se para fins estatísticos a Classificação Internacional de Doenças da OMS.
Domicílio civil Local onde a pessoa estabelece, com ânimo definitivo, sua residência e responde por suas atividades sociais
e negócios jurídicos.
Dormida Permanência num estabelecimento que fornece alojamento, considerada em relação a cada indivíduo, e por um
período compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte.
Documento Informação contida em suporte de qualquer tipo (papel, filme, banda magnética, disco, etc.) que pode ser
considerada como uma unidade, no decorrer do tratamento documental. (Fonte: metainformação – INE)
Droga Estupefaciente ou substância psicotrópica - Substâncias com distintos efeitos sobre a perceção, o pensamento, o
estado de ânimo ou as emoções, com diferente capacidade para produzir dependência e com significados diferentes para
aqueles que as consomem. Fonte: INE Fonte: Grupo de Trabalho - Inquérito à Vitimação; IDT - adaptado Início: 13-04-2012
Duração do Casamento Período de anos completos contados entre a celebração do casamento e a verificação de um facto
de referência. Os factos de referência podem ser: nascimento de um filho, morte de um dos cônjuges, divórcio, data de
observação, etc.
Educação pré-escolar Subsistema de educação, de frequência facultativa, destinado a crianças com idades compreendidas
entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico. Realiza-se em estabelecimentos próprios, designados por jardimde-infância, ou incluídos em unidades escolares em que é também ministrado o ensino básico. A educação pré-escolar, no
seu aspeto formativo, é complementar e/ou supletiva da ação educativa da família, com a qual estabelece estreita
cooperação
Efetividade é a capacidade de produzir um efeito, que pode ser positivo ou negativo. Consequentemente, o que é efetivo
não é necessariamente eficiente ou eficaz. http://pt.wikipedia.org/
Emancipação Atribuição ao menor, pelo casamento, de plena capacidade de exercício de direitos, habilitando-o a reger a
sua pessoa e a dispor livremente dos seus bens como se fosse maior. Salvo se este não tiver obtido autorização dos pais ou
do tutor, ou o respetivo suprimento para casar.Fonte(s): Código Civil; Art.º 132.º, 133.º e 1604.º al. a) Código de Registo Civil (CRC); artigo 255.º Fonte. INE, I.P.
Ensino básico Nível de ensino que se inicia cerca da idade de seis anos, com a duração de nove anos, cujo programa visa
assegurar uma preparação geral comum a todos os indivíduos, permitindo o prosseguimento posterior de estudos ou a
inserção na vida ativa. Compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1.º de quatro anos, o 2.º de dois anos e o 3.º de três
anos. É universal, obrigatório e gratuito.
Ensino pós-secundário Ver “Curso de especialização tecnológica”.
Ensino privado Ensino promovido sob iniciativa e responsabilidade de gestão de entidade privada com tutela pedagógica e
científica do Ministério da Educação ou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Ensino privado dependente do Estado Corresponde a uma instituição em que mais de 50% dos seus fundos regulares de
funcionamento provém de organismos estatais / administração pública (de qualquer nível). As instituições de ensino
devem ser classificadas como instituições de ensino privado dependente do Estado se o seu pessoal docente for pago por
um organismo governamental, quer diretamente ou através da administração direta.
Ensino privado independente do Estado Corresponde a uma instituição em que menos de 50% dos seus fundos regulares
de funcionamento provém de organismos estatais / administração pública (de qualquer nível).
Ensino profissional Ensino que tem por objetivo imediato a preparação científica e técnica para o exercício de uma
profissão ou ofício, privilegiando assim a qualificação inicial para entrada no mundo do trabalho e permitindo ainda o
prosseguimento de estudos.
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Ensino público Ensino que funciona na direta dependência da administração central, das regiões autónomas e das
autarquias.
Ensino recorrente Modalidade de educação escolar a que têm acesso todos os indivíduos que ultrapassaram a idade
normal de frequência do ensino básico e do ensino secundário. Constitui uma segunda oportunidade para os que
abandonaram precocemente o sistema educativo e os que o procuram por razões de promoção cultural ou profissional e
uma primeira oportunidade para os que nunca frequentaram a escola, atenuando, assim, os desequilíbrios existentes entre
os diversos grupos etários, no que respeita aos níveis educativos. Com organização curricular, metodologias e avaliação
específicas, atribui diplomas e certificados equivalentes aos do ensino regular.
Ensino regular Conjunto de atividades de ensino ministradas no âmbito da estrutura educativa estabelecida pela Lei de
Bases do Sistema Educativo e que se destinam à maioria dos alunos que frequentam o sistema de ensino dentro dos
limites etários previstos na lei.
Ensino secundário Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade), que se
segue ao ensino básico e que visa aprofundar a formação do aluno para o prosseguimento de estudos ou para o ingresso
no mundo do trabalho. Está organizado em cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos e
cursos predominantemente orientados para a vida ativa.
Ensino secundário profissional Ensino que tem por objetivo imediato a preparação técnica para o exercício de uma
profissão ou de um ofício. Confere um diploma de qualificação profissional do nível III e um diploma de estudos
secundários.
Ensino superior Nível de ensino que compreende os ensinos universitário e politécnico, aos quais têm acesso indivíduos
habilitados com um curso secundário ou equivalente e indivíduos maiores de 23 anos que, não possuindo a referida
habilitação, revelem qualificação para a sua frequência através de prestação de provas.
Ensino superior não público Ensino ministrado em estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo de
reconhecido interesse público e na Universidade Católica Portuguesa, criada ao abrigo do artigo XX da Concordata entre
Portugal e a Santa Sé, de 7 de maio de 1940.
Ensino superior público Ensino ministrado em estabelecimento de ensino superior tutelado pelo Estado, e que abrange os
ensinos universitário e politécnico. A tutela do Estado pode ser compartilhada por mais do que um Ministério possuindo
assim o estabelecimento dupla tutela.
Equipamento social: Áreas construídas destinadas a apoio social, cultural e desportivo das famílias, designadamente
infantários, lares para a terceira idade, centros de dia e serviços coletivos de limpeza e lavandaria, salas de condomínio e
outros.
Equipamentos coletivos: O mesmo que "equipamento social".
Edificação A atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel
destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com carácter de
permanência.
Edifício bioclimático Edifícios em que são otimizadas as energias renováveis, através da aplicação de tecnologias solares,
ativas e passivas, aproveitando a exposição solar existente, com o objetivo de obter dentro dos edifícios o maior conforto
térmico e ambiental, atenuando os encargos com a aplicação das energias convencionais.
Edifício multifamiliar Edifício de habitação concebido para albergar mais do que uma família. Um edifício com vários fogos
é um edifício multifamiliar.
Edifício Construção independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meias que vão das fundações à
cobertura, destinada a servir de habitação (com um ou mais fogos/alojamentos) ou outros fins.
Edifício Para efeitos censitários apenas são considerados os edifícios com pelo menos um alojamento, não sendo
recenseados os edifícios totalmente utilizados para fins diferentes de habitação. É a construção permanente, dotada de
acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e
destinada à utilização humana ou a outros fins. Assim, um edifício é, por princípio, uma construção distinta:
 Tem uma entrada particular;
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 Não tem habitualmente comunicação com outros edifícios;
 Tem circuitos independentes de água, eletricidade, gás e mesmo certo tipo de serviços, como por exemplo, recolha
de lixo;
 Tem quase sempre número de polícia (ou lote, bloco, etc.) independente.
Edifício clássico Edifício, cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário, cuja duração esperada é de
pelo menos 10 anos, como sejam prédios ou moradias.
Edifício estruturalmente construído para possuir 1 ou 2 alojamentos familiares Edifício estruturalmente construído para
possuir 1 ou 2 alojamentos familiares como, por exemplo, as moradias unifamiliares ou bifamiliares. Dentro destes
distingue-se :
 Edifício isolado - aquele cujas paredes exteriores não encostam a qualquer outro edifício;
 Edifício geminado – aquele cujas paredes verificam apenas uma superfície encostada a outro edifício, normalmente
por via da construção simétrica – dois a dois;
 Edifício em banda - aquele cujas paredes verificam uma ou mais superfícies encostadas a outros edifícios,
perfazendo no mínimo um conjunto de três edifícios.
Edifício estruturalmente construído para possuir 3 ou mais alojamentos familiares Consideram-se nesta categoria todos
os edifícios cuja estrutura foi concebida para ter no mínimo 3 alojamentos, independentemente do número de
alojamentos ocupados atualmente com habitação. Inserem-se aqui os vulgarmente designados prédios de apartamentos.
Dentro destes distingue-se:
 Edifício isolado cinco vezes mais alto que os adjacentes – edifício que se destaca claramente em altura dos edifícios
adjacentes. Consideram-se os edifícios em que o número de pisos não encostados é superior pelo menos cinco
vezes ao número de pisos encostados a qualquer dos edifícios adjacentes.
 Edifício isolado com um contacto inferior a ¼ da sua superfície em planta - edifícios que apesar de confinarem com
edifícios de altura igual ou semelhante à sua, tenham com eles um contacto cujo comprimento seja menor do que ¼
da sua própria dimensão em planta na direção correspondente.
 Outro tipo de edifício clássico Classificam-se aqui os edifícios clássicos que não se inserem em nenhuma
classificação (construídos para ter 1 ou 2 alojamentos e construídos para ter 3 ou mais alojamentos), como por
exemplo um edifício totalmente ocupado com um alojamento coletivo (hotel, lar de idosos, etc… ), ou o caso de uma
fábrica ou armazém que serve de alojamento a uma família.
 Edifício afeto exclusivamente à habitação Edifício cuja área está afeta na totalidade à habitação e a usos
complementares, como estacionamento, arrecadação ou usos sociais. Classificam-se aqui os edifícios totalmente
ocupados com habitação.
 Edifício com a maior parte da área afeta a habitação Edifício cuja área está afeta na sua maior parte (50 a 99%) à
habitação e a usos complementares, como estacionamento, arrecadação ou usos sociais. Englobam-se aqui, por
exemplo, os edifícios que têm uma loja ou um escritório no R/C mas grande parte do edifício está destinada à
habitação.
 Edifício com a maior parte da área afeta a fins diferentes da habitação (Comércio, serviços) - Edifício cuja área
está afeta na sua maior parte a fins não habitacionais. São classificados nesta situação todos os edifícios onde a área
de habitação é inferior à área dedicada a atividades económicas, como por exemplo uma fábrica, onde reside o
guarda-noturno numa pequena área. Para efeitos censitários, os edifícios ocupados exclusivamente por hotéis,
hospitais, prisões devem ser classificados como exclusivamente residenciais.
EIA (Estudo de impacte ambiental) Análise e avaliação das alterações prováveis ao meio ambiente e social provocadas por
uma futura atividade ou ação humana, compreendendo uma descrição sumária da atividade ou ação bem como medidas
para evitar, minimizar ou compensar quaisquer alterações negativas.
Emigrante Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, tendo permanecido no país por um período
contínuo de pelo menos um ano, o deixou com a intenção de residir noutro país. Fonte. INE, I.P.
Emigrante permanente Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, tendo permanecido no país por
um período contínuo de pelo menos um ano, o deixou com a intenção de residir noutro país por um período contínuo igual
ou superior a um ano
Emigrante temporário Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, tendo permanecido no país por um
período contínuo de pelo menos um ano, o deixou, com a intenção de residir noutro país por um período inferior a um ano.
Nota: Excluem-se desta situação as deslocações com carácter de: turismo, negócios, estudo, saúde, religião ou outro de
igual teor.
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Empreendedorismo Social O empreendedor social é aquele que utiliza um empreendimento, seja qual for a sua forma de
associação, ou empresa, ou cooperativa, ou organização não-governamental, para causar algum impacto positivo na
sociedade. Em relação ao empreendedor tradicional ele usa as mesmas abordagens e conhecimentos de gestão, como
liderança, gestão financeira, marketing, planeamento e controle da produção, gestão da qualidade, planeamento
estratégico, ou seja, suas ferramentas gerenciais são as mesmas. A diferença do empreendedor social para o
empreendedor tradicional está no objetivo final. O primeiro visa maximizar o capital social e não apenas o capital
financeiro em si, o empreendedor social quer gerar o máximo de resultados para a sociedade como um todo, mesmo que
isso não dê o máximo de retorno financeiro para a companhia, já o empreendedor tradicional visa o máximo de resultados
para si próprio, que em geral são resultados financeiros. Empreendedores sociais em geral optam por fornecedores que
estão na sua vizinhança, mesmo que eles ainda não estejam completamente desenvolvidos e por isso pratiquem um preço
mais caro, pois com essa escolha estão desenvolvendo a sua comunidade. Eles também utilizam materiais reciclados,
utilizam sistemas produtivos mais sustentáveis mesmo que isso signifique mais custos. Eles vendem produtos e serviços a
um preço mais baixo do que o mercado oferece com intuito de atender a um público que precisa, mas não tem condições
de adquirir aquele produto. http://www.totalqualidade.com.br/2012/03/exemplos-de-empreendedorismo-social.html
Empreendimento de habitação a custos controlados Complexo habitacional que obedece aos parâmetros da habitação a
custos controlados, estabelecidos na Portaria 500/97, de 21 de Julho.
Empreendimento Ação de levar a cabo determinada tarefa. Atividade económica que se destina à produção de um bem.
Empregados Indivíduos que tendo idade igual ou superior a 14 anos, tinham, no período de referência, efetuado trabalho
de pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em
dinheiro ou em géneros. Inclui os indivíduos que, tendo um emprego, não estavam ao serviço no período de referência
mas mantinham uma ligação formal com o seu emprego; tendo uma empresa, não estavam temporariamente ao trabalho
por uma razão específica e os que, em situação de pré-reforma, se encontrem a trabalhar no período de referência
Entulho Fragmentos que resultam da demolição total ou parcial de construções.
Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades para saúde, participação e segurança, a fim de
melhorar a qualidade de vida como as pessoas envelhecem. Ela se aplica tanto para os indivíduos e grupos populacionais.
O envelhecimento ativo permite que as pessoas percebem seu potencial de desenvolvimento físico, social, mental e bemestar durante toda a vida e participar na sociedade, oferecendo-lhes proteção adequada, segurança e cuidados quando
eles precisam. A palavra "ativo" refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicos, cultural, espiritual e
cívica, não apenas a capacidade de estar fisicamente ativo ou de participar na força de trabalho. As pessoas mais velhas
que se aposentam do trabalho, mal ou ao vivo com deficiência pode permanecer contribuintes ativos para as suas famílias,
colegas, comunidades e nações. O envelhecimento ativo visa aumentar a expectativa de vida saudável e qualidade de vida
para todas as pessoas como eles idade. "Saúde" refere-se física, mental e bem-estar social, como expressa na definição da
OMS de saúde. Manter a autonomia e independência para as pessoas mais velhas é um objectivo-chave no quadro da
política de envelhecimento ativo. O envelhecimento ocorre dentro do contexto de amigos, colegas de trabalho, vizinhos e
familiares. É por isso que a interdependência, bem como a solidariedade intergeracional são princípios importantes do
envelhecimento ativo.» Fonte: OMS
Época de construção do edifício É o período que pode corresponder:
 À construção do edifício propriamente dito;
 À construção da parte principal do edifício (quando diferentes partes de um edifício correspondem a épocas
distintas);
 Ou à reconstrução do edifício para os edifícios que sofreram uma transformação completa. Considera-se que um
edifício sofreu uma transformação completa quando foi alvo de uma obra de reconstrução (com ou sem preservação
de fachada). Isto é, uma obra de construção realizada após a demolição, total ou parcial de uma edificação
existente, da qual resulte a manutenção ou reconstituição da fachada, da altura do edifício e do número de pisos.
Equipamento social: Áreas construídas destinadas a apoio social, cultural e desportivo das famílias, designadamente
infantários, lares para a terceira idade, centros de dia e serviços coletivos de limpeza e lavandaria, salas de condomínio e
outros. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP, http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaglossariolist.jsp
Equipamentos coletivos: O mesmo que "equipamento social".

Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP,

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaglossariolist.jsp
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Espaços verdes A parte dos espaços exteriores que não é impermeabilizada, contando com um acabamento baseado na
presença de flora de algum tipo, cujo ordenamento e composição deve ser objeto de um projeto de paisagismo ou de
ajardinamento.
Esperança de vida à idade X É o número médio de anos que um indivíduo pode esperar viver, se submetido, desde o
nascimento, às taxas de mortalidade observadas no momento (ano de observação).
Esperança de vida à nascença É o número médio de anos que um indivíduo pode esperar viver, se submetido, desde o
nascimento, às taxas de mortalidade observadas no momento (ano de observação).
Estabelecimento de ensino não superior Cada unidade organizacional em que, sob a responsabilidade de um Conselho
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de Direção), é ministrado o ensino de um ou mais graus.
Estabelecimento de ensino superior Instituição de ensino onde são ministrados cursos e atribuídos graus e/ou diplomas
de ensino superior. Podem ainda realizar cursos de ensino pós-secundário não superior visando a formação profissional
especializada.
Estado civil e relações de parentesco - Nota técnica sobre o enquadramento conceptual e leitura dos resultados da
variável “estado civil”: A entrada em vigor do Regulamento (CE) nº 763/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo aos Recenseamentos da População e da Habitação impõe aos Estados Membros a observação da variável estado
civil na ótica da situação legal. Nos Censos 2011 a observação do estado civil é efetuada tendo em conta a situação legal e
não a situação de facto, como foi prática nos recenseamentos de 1991 e 2001. A observação do estado civil e a vivência
em união de facto são observadas através de duas variáveis independentes. Esta opção, ao possibilitar um maior
conhecimento no domínio da conjugalidade, enriquece a análise sociológica da população residente em Portugal. Por
questões operacionais as pessoas, com o estado civil casado foram distinguidas em duas modalidades consoante vivam ou
não com o respetivo cônjuge:
Casado – Pessoa casada por lei e que vive maritalmente com o respetivo cônjuge.
Separado, mas ainda legalmente casado – Pessoa que, depois de contrair matrimónio, se separou do
cônjuge mas não foi reconhecida a dissolução do casamento pelo Tribunal ou pela Conservatória do Registo Civil. O
seu estado civil legal permanece casado.
A variável foi observada de acordo com as seguintes modalidades: - Solteiro – Casado - Separado, mas ainda
legalmente casado – Viúvo - Divorciado Fonte. INE, I.P.
Estatística (1) Disciplina cujo objetivo fundamental é a recolha, a compilação, a análise e a interpretação de dados.
Estatística (2) É um número que descreve a amostra. Calcula-se o valor de uma estatística a partir de valores observados
na amostra. Utiliza-se a estatística para estimar um parâmetro desconhecido
Estatística descritiva Estudo descritivo dos dados de uma amostra (ou de uma população), em que se resume a informação
contida no conjunto de dados construindo tabelas, gráficos e calculando algumas características do conjunto de dados /
estatísticas, tratando-se de uma amostra, ou parâmetros, tratando-se de uma população / Tem por finalidade descrever
certas propriedades relativas a um conjunto de dados / Responsável pelo estudo das características de uma dada
população.
Estatística é o método que ensina a recolher, classificar, apresentar e interpretar um conjunto de dados numéricos.
Disciplina cujo objetivo fundamental é a recolha, a compilação, a análise e a interpretação de dados. Mais correntemente,
Estatística significa enumeração ou informação numérica habitualmente contida em tabelas ou gráficos. Quando se fala
em Estatística pensa-se em censos, inventários, amostras ou médias. Em sentido restrito tudo isso se pode considerar uma
Estatística. Num sentido mais lato, Estatística é a ciência que se ocupa da recolha e tratamento de informação. Tem como
objetivo analisar os dados recolhidos, descrevendo-os e organizando-os para posterior interpretação e eventual utilização
na previsão de acontecimentos futuros.
Estatística indutiva Fase fundamental da análise estatística, durante a qual, conhecidas certas propriedades (obtidas a
partir de uma análise descritiva da amostra), expressas por meio de proposições, se imaginam proposições mais gerais,
que exprimam a existência de leis (na população) / Procura inferir propriedades da população a partir de propriedades
verificadas numa amostra da mesma / Generaliza um conjunto de resultados, tendo por base uma amostra de uma dada
população ou universo, enunciando a(s) consequente(s) lei(s).
Estrangeiro com residência legalizada Indivíduo de nacionalidade não portuguesa a quem foi concedida uma autorização
de residência pelos serviços oficiais competentes.
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Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) Http://www.dpp.pt/pt/ends2015/paginas/default.aspx e o respectivo Plano de
Implementação (PIENDS) foram aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto. CF. Resolução de
Conselho de Ministros n.º 109/2007
Elaborada de forma compatível com os princípios da Estratégia Europeia de Desenvolvimento
Sustentável (EEDS), constitui um instrumento de orientação política da estratégia de desenvolvimento do País no horizonte de
2015 e, um referencial para a aplicação dos fundos comunitários no período 2007-2013.
Modelo de Implementação A estrutura de governação da ENDS foi alterada em 2010, cabendo ao Departamento de Prospectiva
e Planeamento e Relações Internacionais (DPP), do MAOT, coordenar o desenvolvimento da ENDS e assegurar a articulação com
a Estratégia Europeia De Desenvolvimento Sustentável, (Despacho n.º 13560/2010, de 24 de Agosto). Compete ao Grupo
Operacional do MAOT, a missão de operacionalização da ENDS (Despacho n.º 2316/2011, de 1 de Fevereiro).
A ENDS e o PIENDS estão em vigor desde 2007 e abrangem o horizonte temporal 2015. No âmbito das obrigações comunitárias
são entregues à CE os relatórios bienais de acompanhamento e monitorização da ENDS, os quais são submetidos ao Conselho
Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) para garantir uma permanente participação da sociedade civil
no acompanhamento da implementação da Estratégia (Parecer do CNADS - 1º Relatorio Bienal da ENDS 2015).
Indicadores
 INE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) para monitorizar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável - ENDS2015 (projecto em desenvolvimento)
 EUROSTAT, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia
 APA, Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS)
 DPP, Desenvolvimento Sustentável e Competitividade. Informação Socioeconómica PDF 15,7 Mb
Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável
 CE (2006), Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável Renovada, 26 de Junho de 2006 PDF 228 Kb
 CE (2007), Relatório Intercalar sobre a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável 2007, COM (2007) 642 final, 22
de Outubro de 2007 PDF 167 Kb
 CE (2009), Integrar o desenvolvimento sustentável nas políticas da UE: Reexame de 2009 da Estratégia da União
Europeia em matéria de desenvolvimento sustentável, COM (2009) 400 final, de 24 de Julho de 2009 PDF 95 Kb
 CE/EUROSTAT (2009), Desenvolvimento Sustentável na União Europeia, Relatório de monitorização da Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável da União Europeia, 2009 PDF 92,4 Kb
 Presidência do Conselho da UE (2009), Relatório sobre a Revisão da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da
União Europeia, 2009, 20 de Novembro de 2009 PDF 81 Kb
A sustentabilidade assenta nos seguintes princípios:
1 – Prevenção Em vez de avaliar os danos e tentar repará-los, deve-se evitar a sua ocorrência, controlando as respectivas causas.
Metodologias de controlo devem ser integradas nas actividades da comunidade local permitindo identificar actividades com
impactes negativos na qualidade de vida da comunidade.
2 – Precaução Onde se verifique a possibilidade de ocorrência de impactes negativos muito significativos ou significativos e
irreversíveis, a ausência de certeza científica não deve ser utilizada para justificar adiamentos ou relegar para segundo plano
medidas preventivas de degradação ambiental.
3 - Poluidor-Pagador É um dos princípios específicos da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87 de 7 de Abril), prevendo a
obrigatoriedade do poluidor em corrigir ou recuperar o ambiente, suportando os encargos daí resultantes, não lhe sendo
permitido continuar a acção poluente
4 – Cooperação Determina a procura de soluções concertadas com outros actores locais, nacionais ou internacionais para os
problemas de ambiente e de gestão dos recursos naturais. A cooperação inicial entre todas as partes interessadas no processo
de planeamento e implementação de políticas, planos e projectos pode atenuar alguns obstáculos do caminho.
5 - Integridade ecológica O conceito dos ecossistemas urbanos, avaliar ambientes construídos artificialmente do mesmo modo
que os ecossistemas no mundo natural foi introduzido na década de 70. Sustentabilidade significa que não podemos aumentar as
nossas necessidades indefinidamente; as políticas têm que ser formuladas de modo a assegurar uma protecção adequada da
biodiversidade e a manutenção dos principais processos ecológicos e dos sistemas que suportam a vida.
6 - Melhoria contínua Determina a necessidade do desenvolvimento de políticas, planos e projectos dinâmicos e flexíveis,
reconhecendo a necessidade de adaptações e alterações em qualquer altura, seguindo uma lógica de progressão contínua rumo
à sustentabilidade. A este princípio estão associados os conceitos de avaliação e monitorização constantes.
7 - Equidade intra e inter-gerações Determina a necessidade de assegurar a melhoria da qualidade de vida da população em
geral, tanto nas gerações presentes como nas futuras.
8 - Integração Devem criar-se os meios adequados para assegurar a integração das políticas de crescimentos económico e social
e de conservação da natureza, tendo como finalidade o desenvolvimento integrado, harmónico e sustentável.
9 – Democracia A sustentabilidade deve ser fomentada por processos participativos e permite que a comunidade como um todo
tenha o mesmo envolvimento no processo de tomada de decisão.
10 – Subsidariedade Este princípio implica que as decisões devem ser tomadas ao nível de decisão o mais próximo possível do
cidadão.
11 - Envolvimento da comunidade e transparência Reconhece que a sustentabilidade não pode ser alcançada, nem pode haver
um progresso significativo nesse sentido, sem o suporte e o envolvimento de toda a comunidade. O processo de tomada de
decisão deve ser claro, explícito e público.
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12 – Responsabilização Aponta para a assunção pelos agentes das consequências, para terceiros, da sua acção, directa ou
indirecta, sobre os recursos naturais.
Estratificação social Diferenciação de indivíduos e grupos em posições (status), estratos ou camadas, mais ou menos
duradouros e hierarquicamente sobrepostos. Características: tem carácter social, é antiga, é omnipresente, é diversa nas
suas formas, tem influência, isto é, as coisas mais importantes, mais desejadas e, frequentemente, mais escassas na vida
humana constituem os materiais básicos, que são desigualmente distribuídos entre os componentes das diversas
camadas. http://www.prof2000.pt/
Estrutura da população Modo como a população de um determinado contexto espacial, seja uma cidade, uma região ou
um país, se encontra distribuída segundo um conjunto de variáveis, como a classe ou estrato social, a idade, a profissão, o
grau de escolaridade, o sexo, a etnia, o estado civil, o tipo de família, etc.
Estrutura etária Modo como uma população se encontra distribuída segundo os grupos de idade ou classes etárias,
permitindo conhecer o peso absoluto e relativo de cada grupo ou classe. O conhecimento da estrutura etária de uma
população é fundamental no estudo de fenómenos como o envelhecimento, o rejuvenescimento, a capacidade de
reprodução das gerações, dependente das taxas de natalidade, etc. É usual representar graficamente a estrutura etária de
uma população pela chamada pirâmide etária. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP.
Estrutura familiar Modo como a população de um determinado contexto espacial, seja uma cidade, uma região ou um
país, se encontra distribuída segundo os diversos tipos de família, ou grupos domésticos, permitindo conhecer o peso
absoluto e relativo de cada grupo ou tipo de família.
Estrutura social Partindo da constatação de que os membros e os grupos de uma sociedade são unidos por um sistema de
relações de obrigação, isto é, por uma série de deveres e direitos (privilégios) recíprocos, aceites e praticados entre si, a
estrutura social refere-se à colocação e à posição de indivíduos e de grupos dentro desse sistema de relações de obrigação.
Por outras palavras, o agrupamento de indivíduos, de acordo com posições, que resulta dos padrões essenciais de relações
de obrigação, constitui a estrutura social de uma sociedade (Brown e Barnett). http://www.prof2000.pt/
Estrutura fundiária Expressão que identifica o conjunto de propriedades fundiárias cadastradas, com as suas
características, sobretudo de tamanho, fertilidade do solo, e vocação (rural ou urbana). Pode depois encontrar-se traços
comuns que permitam descrever e caracterizar uma estrutura como, por exemplo, minifundiária ou latifundiária, mais ou
menos apta para o desenvolvimento urbano, ou carente de emparcelamento. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da
reabilitação urbana, IP.

Estrutura urbana Modo de expansão de uma aglomeração urbana e de consolidação da malha urbanística respectiva ou do
modo como as formas espaciais se encontram estruturadas num determinado contexto urbano. Um dos autores que mais
difundiu a noção de estrutura urbana foi M. Castells, o principal teórico do estruturalismo urbano. Contudo, aquela noção
surge nos textos deste autor como sinónimo de estrutura espacial ou ainda como sinónimo de sistema urbano. A estrutura
espacial urbana é para Castells o reflexo da própria estrutura social de uma sociedade e encontra-se analiticamente
associada ao modo de produção dominante, ou ao sistema económico, sendo fundamentalmente a espacialização deste
último. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP.
Estrutura verde Conjunto de espaços verdes (normalmente urbanos) hierarquizados e articulados entre eles, que
corporizam uma atitude globalizadora, sintética e sistemática quanto à presença, uso e planeamento desses mesmos
espaços num contexto urbano. Podem distinguir-se dois níveis: 1 - primário, ou seja os espaços verdes de grande dimensão
(parques florestais ou urbanos com mais de 30 hectares) que asseguram a ligação harmoniosa com a envolvência rural e
permitem a presença de equipamento desportivo, hortas urbanas, grandes extensões relvadas, etc. e cuja capitação deve
rondar por volta dos 20 m2 em aglomerações de mais de 100.000 habitantes; 2 - secundário, extensão local do anterior e
constituído pelos parques de menor dimensão, jardins de bairro, pracetas, etc.; deste tipo prevê-se uma capitação de 10
m2, inclusive em pequenos aglomerados. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da reabilitação urbana, IP.
Estudo Estatístico Operação estatística em que se produzem novas estatísticas modelizando ou transformando dados já
existentes. Incluem-se a produção de indicadores para os quais não haja recolha direta de dados, previsões e
implementação de metodologias de investigação aplicada. (metainformação – INE)
Estudo longitudinal método de pesquisa que visa analisar as variações nas caraterísticas dos mesmos elementos amostrais
(indivíduos, constituição, organizações, etc.) ao longo de um longo período de tempo. É um estudo observacional, pois observa
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as amostras da recolha de dados, sem manipular fatores que possam alterar as variáveis, sem estabelecer relações de causaefeito entre variáveis.
Estimativa Resultado do estimador com base numa amostra concreta.
Estimador É uma estatística amostral (variável aleatória) cujos valores particulares constituem estimativas dos parâmetros
em causa. Ver Estatística (2).
ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) Sistema de purificação parcial das águas provenientes de esgotos
domésticos ou industriais, com a finalidade de as tornar próprias para integrar o ciclo hidrológico. Consiste num conjunto
de tanques onde decorrem processos mecânicos, físicos e químicos, destinados a separar as matérias em suspensão nos
efluentes e, através da oxigenação, regenerar a água, por forma a que esta possa ser entregue ao meio recetor (curso de
água, lago, mar) sem pôr em risco a saúde pública.
Eurostat Gabinete de Estatísticas da União Europeia com sede no Luxemburgo; Organismo responsável pela
disponibilização e publicação da informação estatística sobre os países europeus e uma revista mensal (Eurostatistique). A
informação fornecida deverá ser imparcial, fiável e comparável entre os diferentes Estados-membros.
Exclusão social Conceito que traduz uma situação oposta à de participação e que pode assumir diversas aceções conforme
os contextos nacionais em que ela é usada. A tradição anglo-saxónica associa-a a impedimentos que impossibilitam as
pessoas de exercer o seu estatuto de cidadãos e portanto de usufruir de direitos como o direito à habitação, ao emprego, à
saúde, à educação, à posse de uma identidade positiva, etc.. Nos países francófonos ela refere-se à rutura dos laços sociais
(institucionais com os sistemas de emprego, habitação, etc. e informais, com a família, com vizinhos e amigos, etc.) e é
entendido como um processo que em fases extremas pode conduzir ao isolamento social. Pode ainda ser entendida como
o oposto de inclusão ou de empowerment, isto é, como a privação de capacidade de intervir nas próprias condições de
vida, o que supõe o arredamento dos excluídos dos mecanismos de transformação societal e das decisões, inclusivamente
daquelas que a eles dizem mais diretamente respeito. (Fonte: Segurança Social)
Exclusão social: Conceito sociológico polivalente, sendo usado para dar conta de fenómenos como a pobreza, a
marginalização, o desvio e a estigmatização social. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Excedente Vidas Ver Saldo Natural
Êxodo rural Abandono do campo pelos seus habitantes na procura de melhores condições de vida, com a deslocação para
regiões consideradas de maior condição de sustentabilidade. O termo êxodo rural sintetiza as profundas assimetrias que,
de forma simplificada, se traduzem, de longa data, na cumulativa fixação de gente na faixa litoral e, principalmente, em
torno das duas grandes cidades e respetivas áreas circundantes: Lisboa e, a alguma distância, Porto. Isto numa restrita
referência ao caso português, que poderia, naturalmente, ser extensiva a todos os países que apresentam desigualdades
significativas entre espaços. Ao longo das últimas décadas, estas cidades foram crescendo e, com elas, a ritmo mais
acelerado desde os anos 50 do século XX, cresceram também, em população e diversificação de atividades económicas, os
municípios vizinhos, eles próprios a contemplarem no interior das suas fronteiras espaços de carácter urbano,
principalmente a partir dos anos 80 do século XX. Se é verdade que as grandes cidades se fizeram "de fora para dentro",
isto é, chamando homens e mulheres das diferentes parcelas do todo nacional a nelas residirem e trabalharem, também é
hoje cada vez mais verdade que essas mesmas cidades se continuam a afirmar "de dentro para fora", em progressivo
reforço da urbanização no litoral. O desenvolvimento e a especialização das funções económicas dos grandes centros
urbanos, como é clássico verificar-se noutros países, tem levado a uma especialização no comércio e, principalmente, nos
serviços, circundando à sua volta uma indústria mais ou menos diversificada, que tende a tomar espaço à atividade
agrícola e a aproveitar espaços por explorar. Da mesma forma, relativamente à fixação de habitantes, à medida que os
grandes centros urbanos se especializam, os espaços para habitação tornam-se aí mais onerosos, aumentando a procura
nos concelhos próximos. Tal tem sido o "esquema de funcionamento" na distribuição da população nos espaços hoje
designados por áreas metropolitanas. E os concelhos em redor das grandes cidades são, também eles, constituídos por
uma vasta população que, proveniente de outros espaços, para aí migrou. Entre o passado mais ou menos remoto das
grandes cidades e o presente mais ou menos próximo, definido pela expansão da "mancha urbana", há uma característica
imutável: uma parte muito significativa da população não é natural do espaço que habita.
Muita da nossa literatura neorrealista evoca as razões económicas e de sobrevivência como razões primeiras e, quantas
vezes, únicas para o êxodo dos espaços do interior rumo às grandes cidades. O lento progresso dos meios de comunicação
entre o litoral e o interior, a par da existência de obstáculos naturais, do meio físico, só a muito custo vencidos, explica
grande parte das diferenças entre espaços e, por outro lado, explica muito da necessidade de êxodo rural para todos
aqueles que não encontraram nos espaços rurais a que pertencem condições para uma sobrevivência condigna. Estes
obstáculos naturais constituem-se, aliás, como fatores de manutenção de estruturas desiguais entre espaços, que,
"recortando" o país, o continuam a definir. Excluindo embora a tese do determinismo geográfico, Santa-Rita sustenta a
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permanência das diferenças: "De Norte para Sul, vão-se diluindo as influências europeias e a África aproxima-se em certos
caracteres da geografia física e traços da geografia humana; de Oeste para Leste, atenuam-se as forças exercidas pelo
Atlântico".
O período de maior urbanização ocorreu entre as décadas de 50 e de 70 do século XX, com particular relevo para a década
de 60, que, em paralelo, viu progredir significativamente a industrialização nos grandes centros urbanos e respetivas áreas
envolventes: no início dos anos 60 1/3 da população da faixa litoral era urbana, contra 1/16 da população correspondente
aos distritos do interior, sendo que, para o litoral, cerca de 2/3 do total da população urbana se encontrava concentrada,
respetivamente, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A componente laboral, traduzida na busca de
oportunidades de vida fora dos espaços periféricos e ruralizados, foi o móvel para este imparável crescimento urbano que,
simultaneamente, teve o efeito perverso de alimentar estes dois mundos ou realidades geoeconómicas de características
distintas, sobretudo assimétricas. A bicefalia referida e, de forma relacionada, a ausência de polos urbanos regionais
capazes de promoverem o desenvolvimento harmonioso entre espaços com distâncias e acessibilidades mínimas são
fatores a considerar como relevantes para a deslocação maciça de gente do interior para o litoral urbano do país; assim
como é também de considerar os desequilíbrios social e produtivo existentes, particularmente em relação
à agricultura. Em 1950, a população ativa deste subsetor estava distribuída da seguinte maneira: 10% eram proprietários
de terras com extensão considerável; 30% trabalhava por conta própria nas suas pequenas terras ou em terras de outros; e
a grande maioria, 60%, eram trabalhadores assalariados, pagos a baixos soldos pelos grandes proprietários. São sobretudo
estes últimos que sairão em grande número rumo às cidades e zonas industrializadas do país e do estrangeiro, durante
décadas, particularmente até aos anos 70. Para os anos 60, Carvalho apresenta as remunerações médias diárias, por
distritos, para as atividades não agrícolas, onde se torna evidente as diferenças entre o distrito de Lisboa em relação aos
demais, seguido pelos de Setúbal e do Porto (estando, porém, estes pouco destacados mesmo em relação aos distritos do
interior) e onde é notória a diferenciação de níveis de remuneração entre homens e mulheres, de forma generalizada, isto
é, sem repartição entre litoral e interior ou mundo urbano e mundo rural. De salientar que as diferenças verificadas no
distrito de Lisboa se devem particularmente ao peso que a capital tem no conjunto do território, nomeadamente por
concentrar grande número de serviços centrais da Administração Pública; e que nos grandes centros, por força de um
conjunto maior de ocupações/profissões especializadas - às vezes aí existentes em exclusivo -, o número de profissões com
remunerações de nível superior é mais significativo: em relação às famílias com rendimentos iguais ou superiores a 60
contos, em análise por distritos, Carvalho e Moura, verificam que: em 1950, o distrito de Lisboa apresentava 4,0%; seguido
do Porto, com 1,6%; com valores muito abaixo nos outros distritos, que não ultrapassam os 0,6%; e, em 1962, Lisboa e
Porto sobem, respetivamente, para 4,5% e 2,0%, e o número mais próximo foi de 1,2%, curiosamente, de Portalegre,
apresentando todos os outros distritos números mais abaixo a partir dos 0,8%. Em relação às taxas de analfabetismo: em
1950, o distrito de Lisboa, como os seus 25,4% de analfabetos, contrastava com o distrito de Beja, que registava 57,9%. O
exemplo do poder de compra apresentado por Loureiro para o ano de 1960 é também elucidativo: o distrito de Lisboa
regista o valor de 430 (em 1000) por comparação ao continente, logo seguido do Porto, com 168 (em 1000), e que
contrastam com os 14 (em 1000) do distrito de Bragança. Se é certo que os anos 60 se caracterizaram por uma viragem
económica na vida do país, com um forte incremento no setor industrial, também é certo que essa viragem se deu apenas
em pontos focalizados do território nacional, como acentua Almeida: "Porto-Aveiro-Braga, a Norte; a bacia do Tejo, com
Lisboa
e
Setúbal,
mais
a
Sul".
A tese do dualismo litoral/interior correspondente, respetivamente, à cidade e à indústria por oposição ao campo e à
agricultura enfatizou de forma positivista um Portugal assimétrico e amplamente dividido: à estagnação do campo e do
interior correspondeu uma indústria em desenvolvimento a partir dos anos 50. E este dualismo seria, assim, o espelho de
uma sociedade que apresentava amplas desigualdades, tendo o êxodo rural funcionado como um mecanismo de
compensação face às desigualdades sociais, que as cidades e a indústria tornaram possível, tanto em relação ao nosso país
como em relação à Europa desenvolvida e industrializada. Ou seja: migra-se porque, no balanço entre espaços rurais
estagnados e espaços urbanos dinâmicos, estes últimos criaram condições para receber mão-de-obra proveniente dos
primeiros. Esta suposta capacidade atrativa da apelidada sociedade "moderna" constitui, porventura, um dos pontos de
discórdia em relação à tese dualista no nosso país. Pode-se claramente discordar da posição dos que defendem a
capacidade de atração dos centros urbanos e industriais em relação às populações campesinas. Será que o
desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços era de tal forma apelativo? Ou, ao invés, os espaços rurais
estagnados é que impeliam ao número expressivo de saídas, independentemente da existência de um elevado grau de
recetividade noutros espaços mais desenvolvidos? A multiplicidade de situações que envolve as migrações no período
considerado certamente que não se encerra em nenhuma das posições, por mais assimétrico que possa ter sido e continue
a ser o espaço nacional, antes as inscreve, por complementaridade, uma na outra. Quem estudar em pormenor o
fenómeno do êxodo rural entre nós e o equacionar na base de uma relação de continuidade entre economias, espaços e
pessoas representadas pelos migrantes, apercebe-se que as trajetórias dos migrantes não obedeceram de todo a uma
lógica de atração. Nos espaços de acolhimento, os migrantes encontraram largas dificuldades de integração - no sentido
mais amplo do termo, desde as habitações ao tipo de trabalho -, aos relacionamentos e ao casamento, dificuldades
agravadas pelo patrocínio que, na maior parte dos casos, estes migrantes fazem às economias rurais e domésticas dos
espaços ditos tradicionais de onde são originários. O êxodo rural deve ser equacionado como um processo de conjunto em
que a decisão de trocar de espaço, por parte de cada migrante, toma mais a forma de decisão familiar e a repulsão é o
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resultado da existência de um vasto espaço que nada ou pouco tem para oferecer aos que aí nascem. Os jovens em idade
para trabalhar veem-se obrigados a procurar sustento individual e também para os que lhes estão diretamente ligados por
laços de parentesco, procuram antes de mais sobreviver e fazer ingressar meios de sobrevivência no seio da família quantas vezes numerosa e alargada - e, eventualmente, têm por horizonte o regresso ou, pelo menos, a manutenção de
contactos na terra, nomeadamente em termos de projeto de vida a dois, a concretizar com o casamento com uma ou um
conterrâneo. Mas este estudo em pormenor permite ainda constatar que, nos espaços onde o emprego se expandiu, nos
espaços industriais e urbanos, o exercício das ocupações é globalmente diferenciado entre aqueles que são migrantes e
aqueles que o não são, sendo, muitas vezes, o trabalho dos primeiros uma espécie de sustentáculo da competitividade das
economias "modernas", nomeadamente por estarem, pelo menos durante algum tempo, em desvantagem em termos de
remuneração e, o que se verifica mais, por exercerem em maior número funções mais modestas, as mais das vezes sem
direitos de alguma espécie e numa condição global de inferioridade relativamente aos não-migrantes. É com esta perceção
das diferenças entre rurais e urbanos que, para os anos 60, Martins chama a atenção: "O trabalhador rural português
emigrado para a cidade permanece, como os trabalhadores rurais de outros países, em situação de marginalidade,
empenhado na sua esperança de promoção social, encarando a atividade profissional como um emprego e não como uma
condição. Mas a situação do trabalhador português define-se por dimensões específicas: o desnível cultural entre o campo
e a cidade é, no nosso país, extremamente acentuado, a promoção pessoal não constitui um projeto definido, para o
trabalhador que desconhece todo o funcionamento da sociedade e cuja mentalidade se caracteriza pelo conformismo e,
objetivamente, essa promoção reduz-se ainda à procura de subsistência, ao contrário do que sucede noutros países, com
níveis
de
vida
mais
elevados".
O Governo, no final do Estado Novo, tem clara consciência das assimetrias económicas e sociais, passando, pelo
alargamento da administração - central e local -, a criar progressivamente condições para a existência de uma maior
equidade e justiça sociais, ao mesmo tempo que se foram adaptando e fazendo progredir, pela modernização, as
estruturas produtivas existentes: em cada área de trabalho, esta modernização trouxe alguma competitividade, fez
aumentar a produtividade e, aspeto não menos importante, permitiu uma maior internacionalização, que, aliás, foi
apanágio de toda a sociedade e não apenas das faixas etárias ligadas à produção e ao mundo do trabalho, tanto por via de
um muito maior conhecimento do que no estrangeiro se ia e vai fazendo através dos media e dos constantes fluxos
humanos entre "fronteiras", como, é certo, pela cada vez maior "invasão" do estrangeiro ao nosso país, com particular
relevo, neste aspeto, para a nossa adesão à então Comunidade Económica Europeia, em 1986. Sobretudo mercê da
reestruturação do Estado, com o pós-25 de abril de 1974, e o consequente empenhamento das autarquias locais, que
progressivamente vêm adquirindo maior capacidade de intervenção e de realização, houve todo um investimento em
infraestruturas de base, particularmente na dotação de condições ao nível do fornecimento de eletricidade, de água
canalizada e de rede de esgotos, com uma notável evolução, sobretudo nas zonas de tradicionais carências endémicas,
entre 1981 e 1991, e que nos permitem constatar uma melhoria das condições de vida das respetivas populações sem que,
no entanto, seja de todo nítido um esbater de assimetrias entre espaços urbano-industriais e espaços onde predomina a
ruralidade (como é bem visível, por exemplo, na permanência das distâncias relativas da cobertura de abastecimento de
água canalizada ou da rede de esgotos). Fonte: êxodo rural. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2012. [Consult. 2012-09-27]. Disponível na www:
<URL: http://www.infopedia.pt/$exodo-rural>.

Expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida à nascença é o número médio de anos que um grupo de indivíduos
nascidos no mesmo ano pode esperar viver, se mantidas, desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade observadas no
ano de observação. A expectativa de vida no nascimento é também um indicador de qualidade de vida de um país, região
ou localidade. Pode também ser utilizada para aferir o retorno de investimentos feitos na melhoria das condições de vida e
para compor vários índices, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). É calculada considerando-se, além das
taxa de mortalidade geral e infantil segundo a classe de renda, o acesso a serviços de saúde, saneamento, educação,
cultura e lazer, bem como os índices de violência, criminalidade, poluição do local onde vive a população.
Família Compreende as famílias clássicas e as famílias institucionais.
Família Clássica É o conjunto de pessoas, ou apenas uma, que residem no mesmo alojamento e que têm relações de
parentesco, de direito ou de facto, entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento; ou a pessoa
independente que ocupa uma parte ou a totalidade de um alojamento. São incluídos na família clássica: Os indivíduos
que, não tendo relações de parentesco, tenham em comum com esta, para além da residência, a alimentação e os
rendimentos - as pessoas que vivam em economia comum ou seja, partilha de residência, alimentação e sustento, mesmo
não tendo qualquer relação de parentesco constituem uma família clássica; As empregadas domésticas internas, desde
que não se desloquem todas ou quase todas as semanas à residência da respetiva família. Não são incluídos na família
clássica: Os hóspedes que deverão constituir famílias clássicas independentes se não existirem relações de parentesco
com os membros da família.
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Família Institucional Conjunto de pessoas residentes num alojamento coletivo que, independentemente da relação de
parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiárias dos objetivos de uma instituição e são governadas
por uma entidade interior ou exterior ao grupo.
Famílias monoparentais: Famílias ou grupos domésticos constituídos por apenas um dos progenitores e respetivo filho ou
filhos. Este tipo de grupo doméstico tem vindo a crescer na estrutura familiar da generalidade das sociedades europeias e
norte-americanas devido, sobretudo, ao aumento dos divórcios. A situação mais frequente das famílias monoparentais é a
do grupo doméstico constituído pela mãe e filho ou filhos. Ver "grupos domésticos". Ver " estrutura familiar".
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Fenómeno é um acontecimento observável, particularmente algo especial (literalmente "algo que pode ser visto",
derivado da palavra grega phainomenon = "observável").
Ferido grave Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior a 24 horas e que
não venha a falecer nos 30 dias após o acidente. Fonte: ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
http://www.ansr.pt/LinkClick.aspx?fileticket=mVaRQ7IpG4Y%3d&tabid=402&mid=1111&language=pt-PT Vítimas Mortais a 30 dias – Fevereiro de 2012

FFH (Fundo de Fomento da Habitação) Organismo público, com autonomia administrativa e financeira, criado em 1969
pelo governo de Marcello Caetano, sob tutela do Ministro das Obras Públicas, para estudo, execução e coordenação da
política habitacional do Estado. O património do Fundo das Casas Económicas, criado em 1933, passou para o FFH e bem
assim as dotações especiais do Fundo de Desemprego e do Fundo Permanente da Caixa Nacional de Previdência. O FFH
recebeu cerca de 35.000 fogos, em regime de arrendamento ou de propriedade resolúvel, que passou a gerir
conjuntamente com o património que entretanto foi construindo através dos programas de promoção direta (Planos
Integrados). Depois do 25 de Abril, o papel do FFH foi extremamente importante no apoio às câmaras, às associações de
moradores, às cooperativas e às empresas para a promoção de habitação social. Por razões políticas e financeiras o FFH foi
extinto em 1982, tendo o governo criado para o substituir o FAIH (Fundo de Apoio ao Investimento para a Habitação), cuja
vida foi efémera. Em 1984 foi criado o INH, uma entidade parabancária que assumiu o papel de apoio à promoção indireta
e, em 1987, foi criado o IGAPHE para a gestão, conservação e alienação do parque habitacional herdado do FFH (cerca de
42.500 fogos). O FFH foi uma escola importante para os jovens arquitetos, engenheiros, juristas, sociólogos e outros
técnicos que nele trabalharam e que vieram a desempenhar funções chave nas câmaras e outros organismos públicos
vocacionados para a habitação, construção e urbanismo.
Fluência

Fenómeno

de

deformação,

no

tempo,

de

um

corpo

sob

tensão

constante.

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Fluxogramas É um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, muitas
vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o
compõem. Podemos entendê-lo, na prática, como a documentação dos passos necessários para a execução de um
processo qualquer.

Um fluxograma simples mostrando como lidar com uma lâmpada que não funciona.
Fogo devoluto Fogo desocupado. Considera-se devoluto para efeitos da aplicação da taxa do IMI o prédio urbano ou a
fração autónoma que durante um ano se encontre desocupado. São indícios de desocupação: a inexistência de contratos
em vigor com empresas de telecomunicações e de fornecimento de água, gás e eletricidade; a inexistência de faturação
relativa a consumos de água, gás, eletricidade e telecomunicações. As exceções encontram-se fixadas no Artigo 3º do
Decreto-Lei nº 159/2006, de 8 de Agosto. Ver IMI.
Fogo Todo o imóvel que, obedecendo aos requisitos legais exigidos, se destina a habitação.
Forma de ocupação Forma como o alojamento familiar se encontra ocupado, funcionando como habitação habitual, como
residência secundária, ou se está vago.
Frequência absoluta, ou frequência de um valor é o número de vezes que uma determinada variável assume esse valor.
Ao conjunto das frequências dos diferentes valores da variável dá-se o nome de distribuição da frequência ou
distribuição.
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Frequência absoluta Número de elementos pertencentes a uma determinada classe.
Frequência relativa Razão entre o número de elementos pertencentes a uma determinada classe e o número total de
elementos do conjunto de dados a analisar.
Freguesia Circunscrição administrativa em que se subdivide o Concelho. Fonte. INE, I.P . http://smi.ine.pt/Conceito
Função distribuição empírica É uma função F(x) definida para todo o valor de x de R, e que para cada x dá a proporção de
elementos da amostra menores ou iguais a x.
Fundiário Relativo ao terreno. Regime legal que estabelece as áreas limites e condições de exploração agrícola de terrenos
rústicos.
Fundo de coesão: Fundo comunitário criado em 1992 pelo tratado da União Europeia, com vista a apoiar financeiramente
a realização de projetos nos domínios do ambiente e das redes transeuropeias de infraestruturas de transportes, a realizar
pelos países menos desenvolvidos da União Europeia: Portugal, Grécia, Irlanda e Espanha.
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Fundo de desemprego: Fundo criado no regime de Salazar que era alimentado com os descontos dos salários dos
trabalhadores para subsidiar os desempregados. A partir de 1947, o Fundo de desemprego comparticipou a construção das
casas económicas, a construção das casas para famílias pobres, a construção das casas desmontáveis e a construção das
casas dos pescadores, a construção de obras públicas, igrejas e seminários, tendo-se assim desviado dos objetivos para
que fora constituído.http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Ganho Montante ilíquido em dinheiro e/ou géneros, pago no período de referência com carácter regular, pelas horas de
trabalho efetuado, assim como o pagamento de horas remuneradas mas não efetuadas (feriados, férias e faltas
justificadas que não impliquem perda de remuneração). Inclui, para além da remuneração base, todos os subsídios com
carácter regular (alimentação, alojamento, diuturnidades, antiguidade, função, produtividade, trabalho por turnos,
noturno, trabalhos penosos, etc.), bem como o pagamento por horas extraordinárias.
GAT (Gabinetes de apoio técnico) Serviços dependentes das CCDR incumbidos de realizar a assessoria técnica solicitada
pelos municípios que integram a respetiva área de atuação. Os GAT regulam-se pelo DL nº 58/79, de 29 de Março.
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Geografia urbana Ramo da geografia cujo objeto é o conjunto de fenómenos relacionados com a cidade, os sistemas de
cidades e a sua população. Desse conjunto há a destacar os seguintes tópicos: localização das cidades, distribuição dos
tamanhos de cidades, crescimento urbano e regional e modelos para a sua explicação; tipologia de cidades e funções
urbanas na sua classificação, sistemas urbanos e suas dimensões, hierarquias e esferas de influência, teoria dos lugares
centrais, metrópoles e sua classificação, crescimento e estruturas intraurbanas, valores de terrenos e teorias do uso do
solo, espaço social e geografia socio-urbana, mobilidade intra e interurbana, estrutura interna e transportes. Os centros
académicos que mais contribuíram para o desenvolvimento deste ramo da geografia foram, ao longo do século XX, a Escola
de Chicago, a escola alemã e, mais recentemente, em Inglaterra, Hall e a escola de Reading. Fonte: IHRU, instituto da habitação e da
reabilitação urbana, IP. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp

Geração Grupo de pessoas que cresceram durante um período de tempo especificado e compartilhar experiências,
memórias e símbolos que se traduzem em padrões de preferências semelhantes" (Arnold, Preços e Zinkhan 2002)
Geração Grupo de pessoas que experimentaram um ambiente comum social, político, histórico e económico (Hawkins e
Mothersbaugh 2010) http://translate.google.pt/translate?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&u=http://www.baylor.edu/business/kellercenter/index.php%3Fid%3D85849
Gerador Equipamento que produz energia elétrica.
Grupo étnico-cultural Comunidade de indivíduos que partilham características comuns (origem familiar e língua materna,
por exemplo) e que vivem no interior de uma sociedade mais ampla com características culturais diferentes. Fonte. INE, I.P.
Grau ou Intensidade ou Proporção Expressão do valor numérico de uma grandeza. É a igualdade entre duas razões. A
proporção entre x/y e a/b é a igualdade x/y = a/b. É uma igualdade entre duas razões, isto é, x/y = a/b, sendo os números
x/y e a/b designados de razões. É a relação das diferentes partes de um todo, comparadas entre si ou cada uma com o
todo.
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Grau de Urbanização (áreas densamente povoadas, medianamente povoadas e pouco povoadas), 2011 O Grau de
Urbanização 2011 é uma tipologia de classificação do território que tem por base as unidades territoriais LAU 2 (unidades
administrativas locais de nível 2 - freguesias em Portugal) e permitiu repartir o território dos Estados-Membros em três
categorias (áreas densamente povoadas, áreas medianamente povoadas e áreas pouco povoadas), essencialmente através
de critérios de densidade e dimensão populacional, sendo utilizada no âmbito de alguns inquéritos comunitários,
nomeadamente no Inquérito ao Emprego, no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento e nas Estatísticas do Turismo.
A não existência de uma definição, generalizadamente aceite, que permitisse a delimitação de áreas urbanas, levou o
Eurostat a tipificar os territórios nacionais que integram a União Europeia de acordo com o seu grau de urbanização. A
versão original da tipologia do Grau de urbanização foi criada em 1991 para indicar o tipo de área em que viviam os
respondentes aos inquéritos. Essa tipologia distinguia três tipos de áreas: densamente, medianamente e pouco povoadas.
A classificação das áreas baseava-se na dimensão e densidade populacionais e nas contiguidades das LAU 2. Como a área
total das LAU 2 varia bastante de país para país, os resultados apresentavam algum enviesamento e limitavam a
comparabilidade entre países.
A nova tipologia de grau de urbanização (2011) tem por base uma análise da ocupação do espaço através de uma malha
ortogonal de 1x1km referenciada a 2006. Como as quadrículas têm idêntica dimensão, este novo método elimina as
distorções associadas a uma classificação direta com base nas LAU2.
A revisão da tipologia Grau de urbanização está também associada à revisão das cidades alvo de monitorização no projeto
Urban Audit 2012/2013. Neste contexto, o Eurostat em articulação com os Estados-Membros procurou garantir uma
harmonização entre as áreas densamente povoadas e a delimitação das cidades Urban Audit que no caso português
correspondem a municípios. Esta harmonização é relevante ao nível do Sistema Estatístico Europeu porque permitirá
apresentar resultados de operações estatísticas que utilizam a tipologia Grau de Urbanização para a divulgação de
resultados para o conjunto das cidades Urban Audit de cada um dos Estados-Membros. Assim, passou a ser possível, por
exemplo, a disponibilização de resultados do Inquérito ao Emprego para as Cidades Urban Audit portuguesas no seu
conjunto.
De seguida, apresentam-se os conceitos associados a esta classificação:
•
Áreas densamente povoadas: Conjunto contínuo de unidades locais (freguesias), em que pelo menos 50% da
população vive em agrupamentos de alta densidade. Entende-se por agrupamentos de alta densidade agrupamentos de
quadrículas contíguas com 1 Km2, com uma densidade populacional igual ou superior a 1 500 habitantes por km2 e
possuindo, no seu conjunto, uma população total de, pelo menos, 50 000 habitantes.
•
Áreas medianamente povoadas: Conjunto contínuo de unidades locais (freguesias) que, não fazendo parte de
uma área densamente povoada, apresentem cada uma, menos de 50% da população a viver em agrupamentos de alta
densidade e menos de 50% da população a viver em quadrículas (células com 1 km2) que representam o espaço rural, isto
é, quadrículas fora dos agrupamentos urbanos. Entende-se por agrupamentos urbanos, agrupamentos que correspondem
a um conjunto de quadrículas contíguas com 1 km2, com uma densidade populacional igual ou superior a 300 habitantes
por km2 e possuindo, no seu conjunto, uma população total de, pelo menos, 5 000 habitantes.
•
Áreas pouco povoadas: Conjunto de unidades locais (freguesias), em que mais de 50% da população vive em
quadrículas classificadas como espaço rural.
Uma unidade local (freguesia) pertencente a uma área pouco povoada ou a uma área medianamente povoada pode ser
classificada como densamente povoada se pertence a um grupo de unidades locais (freguesias) com uma função política e
se a maioria da população deste grupo de unidades locais (freguesias) residir num agrupamento de alta densidade. Assim,
na tipologia Grau de urbanização para Portugal, estão classificadas como densamente povoadas todas as freguesias
incluídas nos municípios correspondentes às cidades abrangidas pelo projeto europeu Urban Audit 2012/2013.
Grau de linha colateral- Ver grau de parentesco. http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
Grau de parentesco Proximidade relativa de dois membros de uma família. Cada geração que dentro de uma linha vincula
dois parentes, forma um grau (art.º. 1579º do Código Civil). O cômputo dos graus faz-se nos termos do art.º. 1581º do
Código Civil, que dispõe: 1) Na linha reta há tantos graus quantas as pessoas que formem a linha de parentesco, excluindo
o progenitor; 2) Na linha colateral os graus contam-se pela mesma forma, subindo por um dos ramos e descendo pelo
outro, mas sem contar o progenitor comum.
Grupo Etário Intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo com o momento de referência.
(metainformação – INE)

Grupos domésticos Grupos de pessoas que residem sob o mesmo teto, partilhando o mesmo espaço doméstico, quer
possuam ou não laços de parentesco. O conceito surge na sociologia da família para se distinguir da noção de família,
durante muito tempo confundida com a de grupo doméstico. Os membros de uma mesma família possuem sempre laços
de parentesco e poderão não residir no mesmo espaço doméstico. As sociedades modernas imprimiram profundas
mudanças ao nível da família e vida familiar. As mudanças operadas na vida social e nos estilos de vida da
contemporaneidade tornaram a noção de família pouco eficaz na realidade quotidiana dos indivíduos. Emergiram novas
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formas de "vida familiar", que não passam já pela tradicional família nuclear - pai, mãe, filhos - e muito menos pela
chamada família alargada: são os novos "grupos domésticos". Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Habitação a custos controlados É a habitação construída e adquirida com o apoio financeiro do Estado, que, para o efeito,
concede benefícios fiscais e financiamento bonificado, quer para a aquisição e infraestruturação dos terrenos, quer para a
construção e promoção dos fogos. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP.
Habitação Própria Permanente Habitação utilizada pelo proprietário, ou por este e pelo seu agregado familiar, em
permanência. Aquela onde o proprietário, ou este e o seu agregado familiar, irão manter, estabilizado, o seu centro de vida
familiar. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP.
Habitação própria secundária: Aquela que não se destina a ser a principal residência (ex.: férias, ocasional, etc.), nem é
para arrendamento. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Habitação social Ver Habitação a custos controlados Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Habitação Unidade delimitada por paredes separadoras, constituída pelos espaços privados nos quais se processa a vida
do agregado familiar, tais como a sala, os quartos, a cozinha, as instalações sanitárias, a despensa e as varandas privativas,
incluindo, no caso de edifícios em regime de propriedade horizontal, a quota-parte que lhe corresponda das partes comuns
do edifício. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Habitação unifamiliar Habitação fogo destinada a uma só família. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Habitat Trata-se de um conceito introduzido pelos estudos da questão da habitação e pela sociologia urbana em geral,
para se distinguir o estudo do meio ou local de residência do estudo da habitação como alojamento. De facto a questão da
habitação tem sido analisada, como tal, do ponto de vista das políticas de habitação, do ponto de vista das necessidades
humanas, enquanto alojamento, ou ainda do ponto de vista da apropriação do espaço de habitat, podendo este ser
entendido não apenas como espaço doméstico, mas como todo o espaço envolvente, o que remete para a vida urbana ao
nível do espaço residencial, do "bairro" ou do complexo habitacional. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Histograma ou Diagrama de Barras representação gráfica da distribuição de frequências de uma massa de medições. O
Gráfico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o valor da grandeza, e as grandezas são
colocadas na linha horizontal. Sobre cada uma levanta-se uma barra que termina na altura relativa ao valor de sua
grandeza. Nos histogramas, cada barra vertical indica uma frequência, uma variação de determinados dados definidos pelo
eixo "x", ao contrário dos gráficos de barras, nos quais cada barra indica um valor

Hortas urbanas Parcela de terreno, normalmente integrada num parque de grande dimensão em meio urbano, alugada ou
cedida para exploração hortícola a moradores da cidade, que se dedicam ao seu cultivo como atividade de lazer e recreio.
Este tipo de utilização do solo urbano, bastante comum nos países do Norte da Europa (nomeadamente na Alemanha),
encontra pouca aceitação nas cidades do Sul, onde, por norma, a capitação de espaço verde é baixa, tornando imperativo o
uso coletivo do pouco que há. O fenómeno dá-se espontaneamente (quando a qualidade do solo o permite) nas bermas
inclinadas das novas autoestradas urbanas sob a forma de plantações de couves portuguesas e alfaces, fruto da
necessidade de complementar o salário mensal e a dieta de algumas famílias mais carenciadas.
Hóspede Pessoa que é recebida e se instala, gratuitamente ou não, em casa particular ou em hospedaria.
Idade média ao nascimento do primeiro filho Idade média das mães ao nascimento do primeiro filho, num determinado
período de tempo, habitualmente o ano civil.
Idade média ao primeiro casamento Idade média das pessoas (nubentes) ao primeiro casamento, num determinado
período de tempo, habitualmente o ano civil.
Índice é o valor estimável que mais se aproxima de uma taxa (é a melhor estimativa possível da taxa correspondente); É
idêntico a uma taxa, mas no denominador não se coloca a "população alvo" do fenómeno considerado no numerador; Na
apresentação do seu valor, o resultado pode ou não ser multiplicado por uma potência de 10 (10n).
Inferência estatística Ver Estatística indutiva.
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Número índice é o quociente de variável enfocada entre datas distintas, sejam elas temporais ou espaciais. O índice só
tem significado se as datas que se refere forem claramente especificadas, caracterizando a época, o período e o local a que
dizem respeito. Nesse quociente, o numerador é chamado valor considerado (ou corrente), e denominador, valor base (ou
de referência). http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%ADndice
Idade do Bronze período da civilização no qual ocorreu o desenvolvimento desta liga metálica, resultante da mistura de
cobre com estanho
Idade Antiga ou Antiguidade período que se estende desde a invenção da escrita (de 4000 a.C. a 3500 a.C.) até a queda do
Império Romano do Ocidente (476 d.C.)
Idade do Cobre Fase de povoamento pré-histórico situa-se cronologicamente entre o Neolítico e a Idade do Bronze
(aproximadamente 2500 a 1800 a.C.)
Índice de dependência de idosos Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente
como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas
entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos).
Índice de envelhecimento Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0
e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos).
Índice de envelhecimento (ie) É a relação existente entre o número de idosos e a população jovem. Habitualmente
definido como o quociente entre o número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e o número de pessoas com
idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Geralmente é expresso em percentagem (por 100 pessoas com idades
entre os 0 aos 14 anos). Também é designado "índice de vitalidade".
Índice de vitalidade o mesmo que índice de envelhecimento.
Inquérito Investigação sobre determinadas características de uma população através da recolha de dados de uma amostra
dessa população e posterior estimação dessas características com recurso a metodologias estatísticas. (INE)
Inquérito Amostral Operação estatística na qual só uma parte da população é observada. (INE)
Intensidade, Proporção, ou Grau ou Expressão do valor numérico de uma grandeza. É a igualdade entre duas razões. A
proporção entre x/y e a/b é a igualdade x/y = a/b. É uma igualdade entre duas razões, isto é, x/y = a/b, sendo os números
x/y e a/b designados de razões. É a relação das diferentes partes de um todo, comparadas entre si ou cada uma com o
todo.
Investigação e Desenvolvimento (I&D) Todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o
conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização
desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações. (INE)
Investigadores Todo o pessoal em atividades de investigação e desenvolvimento que dirige ou realiza trabalhos que visam
a criação de conhecimentos e/ou a conceção de produtos, processos, métodos ou sistemas. (INE)
Idade ativa População entre os 15-64 anos (ativa ou potencialmente ativa). Entre 0-14 anos é considerado população
jovem e 65 e mais anos população idosa.
Idoso Indivíduo com 65 e mais anos. Fonte. INE, I.P.
INE Instituto Nacional de Estatística detém, em Portugal, a responsabilidade de assegurar a produção e difusão da
informação estatística oficial.
Infoline Serviço de informação on-line do INE - é um Serviço de Difusão via Internet, disponível desde 1997. Com o Infoline
pretende-se manter um canal de comunicação direto com os utilizadores de informação estatística.
- 44 -

Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães  Conceitos, Definições e Nomenclaturas PA  DS  PDS

Imigrante Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, entrou no país com a intenção de aqui
permanecer, tendo residido no estrangeiro por um período contínuo igual ou superior a um ano. Fonte. INE, I.P.
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Medida da variação dos preços de um conjunto de produtos - bens e serviços consumidos por um determinado estrato populacional, designado de população de referência. O INE divulga três medidas
do crescimento dos preços no consumidor: variação mensal; variação homóloga; variação média dos últimos 12 meses.
Indivíduo temporariamente ausente Indivíduo que, sendo um membro do agregado (e consequentemente participando
no orçamento comum, quer pelas suas receitas quer pelas suas despesas) se encontra ausente do alojamento na semana
da entrevista (por motivos de férias, trabalho, educação, prisão, hospitalização, serviço militar obrigatório, entre outros).
Fonte. INE, I.P.

Inflação Subida generalizada e sustentada dos preços. Vulgarmente associa-se o conceito de inflação para aferir o
aumento dos preços dos bens e serviços no consumidor.
Isolado (Unidade Estatística) - família, indivíduo, edifício, alojamento ou empresa - que geograficamente não pertence à
área de qualquer lugar. Início: 24-05-1994 Fonte. INE, I.P.
Incapaz Pessoa privada da aptidão para atuar pessoal e autonomamente. No ordenamento jurídico português o termo
incapaz refere-se normalmente à pessoa afetada por uma incapacidade de exercício: menores, interditos ou inabilitados.
Fonte: INE Fonte: Código penal (CP); Fonte: ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Indicadores São elementos observáveis a partir dos quais se pode recolher informação para efeitos de verificação
empírica. Por exemplo, para a avaliação sobre a integração profissional dos beneficiários de um projeto, poderiam deferirse como indicadores: o número de pessoas integradas no mercado de emprego, o tipo de contratos, a efetuação de
descontos para a Segurança Social, etc.
Indicadores medida que reflete o estado de um sistema social, económico ou ambiental, ao longo do tempo. Os
indicadores são partes pequenas, maneáveis, tangíveis e eficazes de um sistema, capazes de transmitir às pessoas o
sentido de um quadro maior. São utilizados para seguir mudanças em sistemas complexos e monitorizar o progresso, em
direção a metas pré-determinadas. http://www.unibas.it/desertnet/dis4me/naps/portugal_pt.htm Sistema de Indicadores de Desertificação para a Europa
Mediterrânea

Indicadores são modos de representação – tanto quantitativa quanto qualitativa - de características e propriedades de
uma dada realidade. Em outras palavras “É uma característica específica que reflete um aspeto da realidade observada”.
Quando se trata a respeito de indicadores qualitativos têm-se como exemplos a elaboração de questionários ou de
perguntas a serem respondidas pelos clientes. Já em dados quantitativos os exemplos mais comuns são os de tempos,
quantidade de produtos/serviços, número de informações, etc. Obtido em http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
Indicadores estratégicos Com utilização de indicadores, principalmente os voltados para definição de estratégias,
consegue-se um conhecimento profundo. Possibilita conhecer o foco de sua atuação. Identificando com clareza qual é a
sua fortaleza, exploram mais os quadros de oportunidades, e de outra forma conhecem suas fraquezas, além de preparase contra as ameaças encontradas. Sabendo o foco de atuação, a tomada de decisão quanto a ações estratégicas, táticas e
operacionais são mais assertivas, o que fará com que a ação atenda às necessidades e expectativas de seus clientes. Para o
acompanhamento dessas ações determinadas, os indicadores são excelentes ferramentas, pois refletem a realidade.
Dessa forma, caso ocorra alguma dificuldade durante a realização das ações, o gestor poderá visualizar as consequências, e
com isso estabelecer mudanças.
Indicador Territorial Engloba as distribuições, quantitativas ou qualitativas, de uso, ocupação e transformação do território
a aplicar ou respeitar numa área ou superfície de intervenção ou de referência. São indicadores os índices e parâmetros, e
também, as referências a cores, formas, alinhamentos, densidade demográfica, área de construção, entre outros.
Inclusão social Processo que garante que as pessoas em risco de pobreza e exclusão social tenham acesso aos recursos
necessários que lhes permitam participar plenamente na vida económica, social e cultural e que tenham um nível de vida e
de bem-estar considerado como normal na sociedade em que vivem. Assim, a inclusão social garante-lhes um melhor
acesso à participação aos processos de tomada de decisão que afetam a sua vida e a um melhor acesso aos direitos
fundamentais. http://www.alea.pt/html/actual/html/act56.html - Tradução do Relatório Conjunto Sobre Inclusão Social, COM 2003, 773 Final
Idade é o intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e as 0 horas da data de referência.
A idade é expressa em anos completos, salvo se tratar de crianças com menos de 1 ano, devendo nestes casos ser
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expressa em meses, semanas ou dias completos. A variável Idade subdivide naturalmente a população por grupos etários
de referência - jovens com menos de 15 anos, adultos ativos dos 15 aos 64 anos completos e adultos reformados com 65 e
mais anos
Idoso Indivíduo com 65 e mais anos. Fonte. INE, I.P.
Indicador (Territorial) Conceito abrangente que engloba as disposições, quantitativas ou qualitativas, de uso, ocupação e
transformação do território a aplicar ou respeitar numa área ou superfície de intervenção ou de referência. São indicadores
os índices e parâmetros, e também, as referências a cores, formas, alinhamentos, cérceas, alturas, densidade demográfica,
área de implantação, área de construção, entre outros. São importantes "ferramentas" do ordenamento do território, de
caráter prescritivo, associados à generalidade dos instrumentos de gestão territorial. Início de vigência em 18-03-2002 Fonte(s): Decreto-Lei n.º
380/99. DR 222/99 SÉRIE I-A de 1999-09-22; Projeto de regulamentação da alínea c) do n.º 2 do artigo 155.º

Índice de Dependência de Idosos Quociente entre a população idosa (65 e mais anos) e a população em idade ativa (dos
15 aos 64 anos).
Índice de dependência de idosos Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2 ) pessoas com 15-64 anos). Fórmula
de cálculo: IDI = [(P(65,+) / P(15,64))] * 10^ n ; P(65,+) - População com 65 ou mais anos; P(15,64) - População com
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.
Índice de dependência de jovens Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2 )
pessoas com 15-64 anos). Fórmula de cálculo: IDJ = [P(0,14) / P(15,64)] * 10^ n ; P(0,14) - População com idades
compreendidas entre os 0 e os 14 anos; P(15,64) - População com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos Fonte:
Instituto Nacional de Estatística, I.P.

Índice de dependência total Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos
conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e
os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 15-64 anos). Fórmula de cálculo: IDT = [[P(0,14) +
P(65,+)] / P(15,64)] * 10^ n ; P(0,14) - População com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos; P(65,+) População com 65 ou mais anos; P(15,64) - População com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Fonte: INH, I.P.
Índice de Dependência Total É a relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, por cada 100
indivíduos. Corresponde à soma dos índices de dependência de jovens e idosos. Índice de Dependência Total = ((Índice
Dependência Jovens + Índice Dependência Idosos) / População dos 15-64 anos)*100
Índice Dependência Jovens + Índice
Dependência Idosos
X 100
População dos 15 - 64 anos
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de
"desenvolvimento humano" e para separar os países desenvolvidos (muito alto desenvolvimento humano), em
desenvolvimento (desenvolvimento humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A
estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita (como um
indicador do padrão de vida) recolhidos a nível nacional. Cada ano, os países membros da ONU são classificados de acordo
com essas medidas. O IDH também é usado por organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de
entidades subnacionais como estados, cidades, aldeias, etc. O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya
Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu
relatório anual.
Índice de envelhecimento Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre
os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). Fórmula de cálculo: IE =
[(P(65,+) / P(0,14)] * 10^n ; P(65,+) - População com 65 ou mais anos; P(0,14) - População com idades compreendidas
entre os 0 e os 14 anos. Fonte: INH, I.P.
Índice de Envelhecimento Relação existente entre o número de idosos (população com 65 e mais anos) e o de jovens
(população com menos de 15 anos), por cada 100 indivíduos.
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Índice de envelhecimento - Tipo Valor: Rácio; Escala: %; Fórmula (População com 65 ou mais anos / População com
menos de 15 anos) * 100 / Fórmula matemática (P(65,+) / P(0,14)) * 10^n, em que P(65,+)= População com 65 ou
mais anos; P(0,14)= População com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos; n= 2
Índice de juventude da população em idade ativa Relação entre a metade mais jovem e a metade mais idosa da
população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 15 e os 39 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 64 anos
(expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 40-64 anos). Fórmula de cálculo: IJPA = [(P(15,39) / P(40,64)] *
10^n ; P(15,39) - População com idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos;P(40,64) - População com idades
compreendidas entre os 40 e os 64 anos. Fonte: INH, I.P.
Índice de juventude Relação entre a população jovem e a população idosa, definida habitualmente como o quociente
entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com 65 ou
mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos). Fórmula de cálculo: IJ = [(P(0,14) /
P(65,+)] * 10^n ; P(0,14) - População com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos;P(65,+) - População com 65
ou mais anos. Fonte: INH, I.P.
Índice de Longevidade Relação entre a população de 75 e mais anos e a população de 65 e mais anos. Trata-se de um
indicador adicional de medida de envelhecimento de uma população.
Índice de longevidade Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa
habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos). Fórmula de cálculo: IL = [(P(75,+) / P(65,+)] * 10^n ;
P(75,+) - População com 75 ou mais anos; P(65,+) - População com 65 ou mais anos. Fonte: INH, I.P.
Índice de potencialidade feminina Relação entre as duas metades da população feminina teoricamente mais
fecundas. Fonte: INH, I.P.
Índice de renovação da população em idade ativa Relação entre a população que potencialmente está a entrar e a
que está a sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com
idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 64
anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 55-64 anos). Fórmula de cálculo: IRPA = [(P(20,29) /
P(55,64)] * 10^n ; P(20,29) - População com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos;P(55,64) - População com
idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos; Fonte: INH, I.P.
Índice de sustentabilidade potencial Relação entre a população em idade ativa e a população idosa, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos e o
número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por cada pessoa (10^2) com 65 ou mais anos).
Fórmula de cálculo: ISP = [(P(15,64) / P(65,+)] * 10^n ; P(15,64) - População com idades compreendidas entre os 15 e
os 64 anos; P(65,+) - População com 65 ou mais anos. Fonte: INH, I.P.
Índice Sintético de Fecundidade (ISF) Número de crianças que, em média, cada mulher tem durante a sua vida
fecunda. Fonte: INH, I.P.
Índice Sintético de Fecundidade (ISF) Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49
anos de idade), admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor
resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos,
observadas num determinado período (habitualmente um ano civil). Notas: O número de 2,1 crianças por mulher é
considerado o nível mínimo de substituição de gerações, nos países mais desenvolvidos. Fonte: INH, I.P.
Informadores privilegiados Pessoas que pela sua posição detêm uma perspectiva das realidades locais que pode ser
importante num processo de recolha de informação pela sua visão de conjunto, pelo conhecimento aprofundado dos
problemas ou pela acuidade com que sentem determinados problemas. Por exemplo, representantes de ONG,
responsáveis de determinados serviços, especialmente quando têm uma longa experiência, ativistas comunitários, agentes
de segurança, etc..
Inimputabilidade Qualidade daquele que não pode ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, seja em razão da
idade, seja em razão de anomalia psíquica. São inimputáveis os menores de 16 anos e quem, por força de uma anomalia
psíquica, é incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa
avaliação. Fonte: INE Fonte: PRATA, Ana - Dicionário Jurídico. 3ª Edição. Coimbra: Almedina,1992; 1º §: pág. 274
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Inquérito Amostral Operação estatística na qual só uma parte da população é observada. Fonte: INE, I.P. CENSOS 2011 - Autor: © INE, I.P.,
Lisboa • Portugal, 2011

Inquérito Investigação sobre determinadas características de uma população através da recolha de dados de uma amostra
dessa população e posterior estimação dessas características com recurso a metodologias estatísticas. Fonte: INE, I.P.
CENSOS 2011 - Autor: © INE, I.P., Lisboa • Portugal, 2011

Intervenção social ao nível local Conforme o disposto no Capítulo III do Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho, a
intervenção social faz-se através de: a) Contactos regulares entre responsáveis e técnicos dos projetos de intervenção
social existentes na mesma área de forma a garantir a complementaridade das intervenções e a otimização dos recursos;
b) Integração no (s) diagnóstico social, no (s) plano de desenvolvimento social, no (s) Plano de Ação e no sistema de
informação concelhio e nacional, de programas e projetos do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e de outros
ministérios responsáveis por áreas com intervenção relevante naquele território; c) Contratualização de um modelo de
intervenção territorial integrado através de um protocolo entre entidades gestoras dos programas envolvidos e entidades
promotoras dos projetos com intervenção na área considerada de forma a racionalizar os recursos na mesma área de
intervenção.
Investigação e Desenvolvimento (I&D) Todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o
conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização
desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações. Fonte: INE, I.P. CENSOS 2011 - Autor: © INE, I.P., Lisboa • Portugal, 2011
Jovem Indivíduo com menos de 15 anos (meta informação – Eurostat)
Latitude Coordenada geográfica definida na esfera, no elipsoide de referência ou na superfície terrestre, que é o ângulo
entre o plano do equador e a normal à superfície de referência (a vertical do lugar, no caso de ser definida na superfície da
Terra).
Liga das Nações Ver Sociedade das Nações
Limiar de risco de pobreza Limite abaixo do qual se considera um rendimento baixo em comparação com o rendimento de
outros residentes no país, não implicando necessariamente uma situação de pobreza. O limiar de risco de pobreza
corresponde a 60% do rendimento nacional mediano por adulto equivalente após transferências sociais. A Desigualdade na
distribuição do rendimento (s80/s20), o Rendimento médio disponível das famílias e o Valor médio do rendimento bruto
dos agregados por modelo de IRS, são alguns dos indicadores de avaliação do LRP. (meta informação – Eurostat)
Limite administrativo Início de vigência 24-05-1994 Limites bem definidos, traçados na cartografia panorâmica e de
pormenor da BGRE, que delimitam as áreas a que correspondem as entidades: Distritos, Concelhos e Freguesias
Lugar Aglomerado populacional com 10 ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação
própria, independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias.
O lugar consiste numa delimitação territorial, definida no âmbito das operações censitárias, que corresponde a um
aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria,
independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias.
Lugar Urbano Considera-se Lugar urbano o Lugar com população igual ou superior a 2000 habitantes (Definição constante
da Proposta de Lei n.º 44/XII). Os Lugares Urbanos disponibilizados nos mapas correspondem aos lugares definidos na
BGRI 2011 com população igual ou superior a 2.000 habitantes, de acordo com os resultados provisórios dos Censos 2011.
Longitude Coordenada geográfica definida na esfera, no elipsoide de referência à superfície da Terra, que é o ângulo
diedro entre o plano do meridiano do lugar e o plano de um meridiano tomado como referência, o meridiano de
Greenwich.
Maior de idade (Maioridade) É maior, aquele que perfizer dezoito anos de idade, adquirindo plena capacidade de
exercício de direitos, ficando habilitado a reger a sua pessoa e a dispor dos seus bens, ou ainda o de menor idade
emancipado pelo casamento. Fonte(s): CÓDIGO CIVIL (CC); artigos 130.º e 122.º à contrário sensu; Fonte. INE, I.P..
Média ̅ Corresponde à média aritmética; é calculada pela soma de um grupo de números e, em seguida, dividindo pela
contagem desses números; é a medida de localização do centro da amostra mais utilizada e obtém-se somando todos os
elementos da amostra e dividindo o resultado da soma pela dimensão da amostra.
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Média Aritmética Simples é o quociente da soma de todos os dados não classificados pelo número desses dados
Fórmula
Média Aritmética Ponderada é o quociente entre o somatório do produto de cada dado classificado pela sua frequência
absoluta e o número desses dados (com n = nº de observações da amostra)
Fórmula
Mediana x ᷉ É o valor da variável, para dados não classificados, que ocupa a posição central da distribuição; é uma
medida de localização do centro da distribuição dos dados, correspondente ao valor que divide a amostra ao meio, isto é,
metade dos elementos do conjunto de dados são menores ou iguais à mediana, enquanto que os restantes são superiores
ou iguais; é o valor da variável, para dados não classificados, que ocupa a posição central da distribuição. (com n = nº de
observações da amostra) Mediana corresponde ao número no meio de um grupo de números; isto é, metade dos números
possui valores que são maiores do que a mediana e a outra metade possui valores menores.
Por exemplo, a mediana de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 4
Fórmula

n par

n ímpar

Medidas de Dispersão é um conjunto de medidas (Amplitude, Variância e Desvio Padrão) utilizadas no estudo da
variabilidade de uma determinada distribuição, permitindo obter uma informação mais completa acerca da "forma" da
mesma.
Medidas de Localização é um conjunto de medidas (Média, Mediana, Moda e Quartis) que representam de uma forma
global um conjunto de dados.
Medidas de Tendência Central o mesmo que Medidas de Localização.
Medidas de Tendência Central o mesmo que Medidas de Localização.
Ministério público Órgão do Estado, integrado nos tribunais e dotado de autonomia e estatuto próprio, encarregado de
representar o Estado e outras pessoas a quem este deva proteção, exercer a ação penal e defender legalidade democrática
e os interesses que a lei determinar. Vinculado, na sua atividade, a critérios de objetividade e legalidade, tem por órgão
superior a Procuradoria-Geral da República e por agentes o procurador-geral da República, o vice-procurador-geral da
República, procuradores-gerais adjuntos, procuradores da República e delegados do procurador da República e constitui
uma magistratura paralela à magistratura judicial. Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. Início: 24-05-1994
Menor de idade (Menoridade) É menor quem não tiver completado dezoito anos de idade, nem tenha sido emancipado
pelo casamento. Fonte(s): CÓDIGO CIVIL (CC); artigo 122.º; Fonte. INE, I.P.
Metodologias Participativas Designa uma série de métodos e técnicas com apelo à participação dos atores implicados
num determinado processo. Nestas metodologias a perceção individual dos atores, bem como a sua interação e confronto
de perspetivas e visões são preponderantes para a produção de conhecimento sobre uma realidade, problemática, etc..
Migração Deslocação de uma pessoa através de um determinado limite espacial, com intenção de mudar de residência de
forma temporária ou permanente. A migração subdivide-se em migração internacional (migração entre países) e migração
interna (migração no interior de um país). Fonte: INH, I.P.
Mobilidade social e cultural Por mobilidade social entende-se toda a passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma
posição social para outra, dentro de uma constelação de grupos e de estratos sociais. Por mobilidade cultural entende-se
um deslocamento similar de significados, normas, valores e vínculos (Sorokin). http://www.prof2000.pt/users/dicsoc/soc_m.html
Moda (m) Valor que surge com mais frequência num conjunto de dados, se estes são discretos (Dados discretos Dados
quantitativos que só podem tomar um número finito, ou infinito numerável, de valores distintos), ou a classe com maior
frequência se os dados são contínuos ou se estão agrupados. Observação que ocorre com maior frequência numa amostra.
Por exemplo, a moda de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é 3.
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Momento Censitário ou data de referência da informação, corresponde ao dia e hora em relação aos quais se recolhem a
maioria dos dados. A referência a este momento é absolutamente fundamental para evitar duplicações ou omissões de
contagens provocadas pela normal deslocação das pessoas. Para os Censos 2011, as questões da residência e presença,
bem como a maior parte dos dados, referem-se às 0 horas do dia 21 de Março de 2011. As características económicas, no
Questionário Individual, dizem respeito à última semana completa que precede esse momento, ou seja a semana de 14 a
20 de Março de 2011.
Monumento natural Ocorrência natural contendo um ou mais aspetos que, pela sua singularidade, raridade ou
representatividade em termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a conservação e a manutenção da
respetiva integridade
Mortalidade Infantil Óbitos de crianças nascidas vivas, que faleceram com menos de um ano de idade.
Município Circunscrição administrativa, que se subdivide em freguesias. Trata-se da delimitação das cidades Urban Audit
(Auditoria Urbana), um sistema de recolha de dados que fornece informações sobre diferentes aspetos da qualidade de
Fonte:
http://smi.ine.pt/Conceito
Cf.
vida
urbana
transversal
às
cidades
da
Europa.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:European_statistical_system_(ESS)

N.º médio de pessoas Somatório do pessoal ao serviço na última semana completa de cada mês.
Nacionalidade Cidadania legal presente do indivíduo no momento da observação; são consideradas as nacionalidades
constantes no passaporte, na autorização de residência ou no certificado de nacionalidade apresentado.
Nado-vivo Produto da fecundação que após a expulsão ou extração completa do corpo materno, independentemente da
duração da gravidez, do corte do cordão umbilical e da retenção da placenta, respira ou manifesta sinais de vida, tais como
pulsações do coração ou do cordão umbilical ou contrações efetivas de qualquer músculo sujeito à ação da vontade.
Naturalidade É o local de residência da mãe à data do nascimento do indivíduo e não o local correspondente ao
estabelecimento de saúde onde a pessoa nasceu.
Nível de ensino Refere-se a cada um dos três níveis sequenciais que constituem o sistema de ensino: ensino básico, ensino
secundário e ensino superior.
Nível de escolaridade Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual obteve equivalência, e
em relação ao qual tem direito ao respetivo certificado ou diploma.
Núcleo familiar Conjunto de duas ou mais pessoas pertencentes à mesma família clássica mantendo uma relação de
cônjuges, parceiros numa união de facto ou progenitor e descendentes e que pode traduzir-se em casal sem filhos, casal
com um ou mais filhos ou pai ou mãe com um ou mais filhos. Notas: este conceito de núcleo familiar limita as relações
entre adultos e crianças a relações de parentesco direto (em primeiro grau), ou seja, entre pais e filhos. Regulamento (CE)
N.º 1201/2009 da Comissão de 30-11-2009-JO L 329 de 15-12-2009; pag.º57 Fonte. INE, I.P.
Núcleo familiar monoparental Núcleo familiar que integra apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com filho(s). Fonte:
Regulamento (CE) N.º 1201/2009 da Comissão de 30-11-2009-JO L 329 de 15-12-2009; pag.º60 Fonte. INE, I.P.
Núcleo familiar reconstituído Núcleo familiar que consiste num casal "de direito" ou "de facto" com um ou mais filhos
naturais ou adotados, sendo, pelo menos, um deles filho, apenas, de um dos membros do casal. Fonte. INE, I.P.
N.º médio de pessoas Somatório do pessoal ao serviço na última semana completa de cada mês

NUTS nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos Vigência: Início: 09-02-2004 Nomenclatura estatística
comum das unidades territoriais, de modo a permitir a recolha, organização e difusão de estatísticas regionais
harmonizadas na Comunidade Europeia. A nomenclatura NUTS subdivide o território económico dos Estados Membros em
unidades territoriais e atribui a cada unidade territorial uma designação e um código específicos. A nomenclatura NUTS é
hierárquica. Subdivide cada Estado-Membro em unidades territoriais de nível NUTS 1, cada uma das quais é subdividida em
unidades territoriais de nível NUTS 2, sendo estas, por sua vez, subdivididas em unidades territoriais de nível NUTS 3. O
território económico de cada país, tal como definido na Decisão nº 91/450/CE CEE da Comissão, inclui igualmente território
extrarregional, constituído por partes do território económico que não podem estar ligadas a determinada região (espaço
aéreo nacional, águas territoriais e plataforma continental, enclaves territoriais, especialmente as embaixadas, consulados
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e bases militares, bem como depósitos de petróleo, gás natural, etc., em águas internacionais, fora da plataforma
continental, a funcionar sob a responsabilidade de unidades residentes). Da classificação NUTS deverá igualmente constar
a possibilidade de obter dados estatísticos relativos a esse território enclaves. As alterações à classificação NUTS serão
decididas em estreita concertação com os Estados-Membros. A aplicação das NUTS é obrigatória em todos os casos de
recolha e compilação de informação estatística de natureza económica e demográfica realizada no contexto das
competências e atribuições dos serviços públicos, integrados ou não no Sistema Estatístico Nacional. Regulamento (CE) nº
1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-05- 2003, publicado no JOC L 154 de 21-06-2003; DL nº 244/2002
de 5-11.Conceito Sinónimo: NUTS Fonte: INE
Regiões NUTS
A Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) começou a ser utilizada no início dos anos 70, no
âmbito da então Comunidade Económica Europeia entre o Eurostat, os serviços da Comissão e os Estados-Membros, com
o objetivo de proporcionar uma repartição única, uniforme e hierárquica das unidades territoriais para a produção e
difusão de estatísticas.
No contexto nacional, a NUTS foi aprovada em 1986, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 34/86, de 26 de
Março, que estabeleceu três níveis de NUTS. Com base nesta legislação, o INE criou um sistema de codificação para esta
nomenclatura, com vista à sua utilização no contexto do Sistema Estatístico Nacional (SEN). Embora seja desejável a
existência de alguma estabilidade ao longo do tempo, ela sofreu algumas alterações, com destaque para a versão
publicada em 1989 e que harmonizava a NUTS com a delimitação das regiões e zonas agrárias (Decreto-Lei nº 46/89, de 15
de fevereiro) e para a última versão publicada em 2002 (Decreto-Lei nº 244/2002, de 5 de novembro).
Além de contribuir para a harmonização das estatísticas europeias, a adoção da NUTS em Portugal visava atenuar as
divergências verificadas entre as matrizes de delimitação espacial utilizadas na produção e difusão estatísticas e,
consequentemente, permitir uma análise integrada da informação.
Até 4 de novembro de 2002, o SEN utilizou uma codificação nacional para a NUTS distinta da utilizada pelo Eurostat e que
respeita a todos os países da União Europeia. Nesse ano, aproveitando a alteração, ao nível nacional, da estrutura da NUTS
pelo Decreto-Lei nº 244/2002, de 5 de novembro e estando, ao nível europeu, o regulamento NUTS para publicação,
considerou-se oportuno harmonizar a codificação nacional com a comunitária. Assim, o código de NUTS, em utilização no
SEN, a partir de 5 de novembro de 2002, passou a ser igual ao definido pela legislação comunitária de suporte
correspondente ao Regulamento (CE) nº 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, cujos
anexos são alterados pelo Regulamento (CE) nº 105/2007 da Comissão, de 1 de fevereiro. Sublinhe-se o facto de a
legislação comunitária se sobrepor à legislação nacional, obrigando os Estados-Membros a ter em conta as regras
estabelecidas no regulamento quando definem ou alteram as suas NUTS.
No topo da hierarquia da NUTS, surgem os Estados-Membros da União Europeia (no caso português, o primeiro nível
corresponde a PT - Portugal), sendo a estrutura de codificação da NUTS 2002 desagregada em três níveis:
 NUTS I (1 carater alfanumérico)
 NUTS II (2 carateres alfanuméricos)
 NUTS III (3 carateres alfanuméricos)
O facto de o nível NUTS III (último nível da classificação NUTS) corresponder, no caso português, a um agrupamento de
municípios permite a integração da NUTS com a classificação Código da Divisão Administrativa.
Apesar de se pretender assegurar que regiões de dimensão comparável sejam classificadas no mesmo nível de NUTS, cada
um destes níveis ainda integra regiões que diferem grandemente em termos de área, população, desenvolvimento
económico ou poderes administrativos. Esta heterogeneidade reflete, em grande medida, a situação existente ao nível de
cada Estado-Membro.
De acordo com o Regulamento (CE) nº 1059/2003, “o nível adequado da NUTS no qual se deverá classificar uma
determinada classe de unidades administrativas de um Estado-Membro é determinado com base nos limiares
demográficos seguintes, dentro dos quais se situa a dimensão média da classe de unidades administrativas considerada:
Tabela de Níveis da NUTS
Nível

Mínimo

Máximo

NUTS I 3 milhões 7 milhões
NUTS II 800 000

3 milhões

NUTS III 150 000

800 000

Se a população total de um Estado-Membro se situar abaixo do limiar mínimo para um determinado nível da NUTS, o
Estado-Membro na sua totalidade constituirá uma unidade territorial NUTS desse nível” (nº 2 do Artigo 3º). No entanto,
“se em relação a um determinado nível da NUTS, não existirem num Estado-Membro unidades administrativas de
dimensão adequada, de acordo com os critérios a que se refere” o quadro acima, “esse nível da NUTS será constituído
mediante a agregação de um número adequado de unidades administrativas contíguas de menor dimensão.
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A referida agregação terá em consideração critérios pertinentes, devendo corresponder a uma lógica geográfica,
socioeconómica, histórica, cultural ou ambiental.
As unidades agregadas daí resultantes serão em seguida designadas por unidades não administrativas.
A dimensão das unidades não administrativas de um Estado-Membro, classificadas num determinado nível da NUTS, deve
situar-se entre os limiares demográficos…” (nº 5 do Artigo 3º) definidos no quadro acima.
No caso português, existem atualmente três NUTS I (correspondendo às unidades administrativas Continente, Região
Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira), sete NUTS II e 30 NUTS III (correspondendo os níveis II e III a
unidades não administrativas).
Note-se que, de acordo com o Regulamento acima referido [(CE) nº 1059/2003], “…determinadas unidades não
administrativas poderão contudo divergir dos limiares mencionados por razões especiais de ordem geográfica,
socioeconómica, histórica, cultural ou ambiental, nomeadamente no caso das ilhas e das regiões ultraperiféricas.” (nº 5 do
Artigo 3º). “As alterações à NUTS, para as unidades não administrativas de um Estado-Membro tal como definidas …”
acima, “ … poderão ser introduzidas quando a alteração reduzir o desvio-padrão da dimensão em termos demográficos, ao
nível da NUTS em questão, do conjunto das unidades territoriais da União Europeia” (nº 3 do Artigo 5º).

Mapa 2 - A classificação NUTS na União Europeia e correspondentes regiões estatísticas em países
candidatos e da EFTA países
Fonte:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)

Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos NUTS Versão V00523 - Composição das NUTS 2002 em termos de
municípios e freguesias válida entre 31/12/2005 e a atualidade
Nº do nível Nome do nível Tipo de código Estrutura do código Nº de categorias
1

NUTS I

2

NUTS II
Numérico

1 dígito

3

2 dígitos

7

3 dígitos

30

3

NUTS III

4

Município

4 dígitos

308

Freguesia

6 digitos

4260

5

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. http://smi.ine.pt/Conceito
Fonte de dados: http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/07300/0219302197.pdf

Óbito Desaparecimento permanente de qualquer sinal de vida em qualquer momento, após o nascimento com vida.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Acabar com a extrema pobreza e a fome, promover a igualdade entre os sexos,
erradicar doenças que matam milhões e fomentar novas bases para o desenvolvimento sustentável dos povos são alguns
dos oito objetivos da ONU apresentados na Declaração do Milênio, e que se pretendem alcançar até 2015. Os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) surgem da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 191 estados
membros no dia 8 de setembro de 2000. Criada em um esforço para sintetizar acordos internacionais alcançados em várias
cúpulas mundiais ao longo dos anos 90 (sobre meio-ambiente e desenvolvimento, direitos das mulheres, desenvolvimento
social, racismo, etc.), a Declaração traz uma série de compromissos concretos que, se cumpridos nos prazos fixados,
segundo os indicadores quantitativos que os acompanham, deverão melhorar o destino da humanidade neste século. Os
Objetivos do Milênio estão sendo discutidos, elaborados e expandidos globalmente e dentro de muitos países. Entidades
governamentais, empresariais e da sociedade civil estão procurando formas de inserir a busca por esses Objetivos em suas
próprias estratégias. O esforço no sentido de incluir vários desses Objetivos do Milênio em agendas internacionais,
nacionais e locais de Direitos Humanos, por exemplo, é uma forma criativa e inovadora de valorizar e levar adiante a
iniciativa. Concretas e mensuráveis, os 8 Objetivos – com suas 22 metas (24 no Brasil) e 48 indicadores – podem ser
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acompanhadas por todos em cada país; os avanços podem ser comparados e avaliados em escalas nacional, regional e
global; e os resultados podem ser cobrados pelos povos de seus representantes, sendo que ambos devem colaborar para
alcançar os compromissos assumidos em 2000. Também servem de exemplo e alavanca para a elaboração de formas
complementares, mais amplas e até sistêmicas, para a busca de soluções adaptadas às condições e potencialidades de
cada sociedade.
Ocupação do tempo Vigência: Início: 13-04-2010 Tempo gasto pelos indivíduos na realização das suas atividades diárias e que se
distribui por seis atividades básicas: o trabalho produtivo/estudos, o trabalho doméstico, as deslocações, as refeições e os
cuidados pessoais, o tempo livre e o tempo dedicado a dormir. Notas: i) o trabalho produtivo inclui o tempo gasto na
profissão principal e secundária e atividades relacionadas, nos intervalos e deslocações durante as horas de trabalho, na
procura de emprego e com os estudos (na e fora da escola); ii) o trabalho doméstico inclui as tarefas domésticas, cuidados
prestados a crianças e adultos, jardinagem, cuidados com os animais, construção e reparações domésticas, assim como
compras, serviços e gestão do orçamento e atividades do agregado; iii) as deslocações incluem as viagens necessárias para
realizar e estabelecer a ligação entre as diversas atividades, com exceção das viagens durante as horas de trabalho; iv) as
refeições e os cuidados pessoais incluem as refeições principais bem como as pequenas refeições intercalares (entre as
quais a ingestão de bebidas), o ato de vestir, a higiene pessoal, a maquilhagem, fazer a barba, a atividade sexual e os
cuidados de saúde pessoais; v) o tempo livre inclui todas as restantes atividades, ou seja, trabalho voluntário e reuniões,
ajuda a outros agregados, atividades de socialização e entretenimento, desportos e atividades ao ar livre, passatempos e
Fonte (s): Eurostat.
jogos, leitura, ver televisão, descanso ou ócio, bem como o tempo gasto em outras atividades não específicas.
European Time Use Survey: How is the time of Europeans distributed? Differences between women and men, 2004 Fonte. INE, I.P.

Ordenamento do território Resultado da implementação espacial coordenada das políticas económica, social, cultural e
ecológica da sociedade. É simultaneamente uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política que se
desenvolve numa perspetiva interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à
organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto. Deve articular múltiplos poderes de decisão, individuais
e institucionais e dentro destes, garantir a articulação e coordenação horizontal e vertical dos vários setores e níveis da
administração com competências no território. Deve também, ter em atenção a especificidade dos territórios, a
diversidade das suas condições socioeconómicas, ambientais, dos seus mercados conciliando todos os fatores
intervenientes da forma mais racional e harmoniosa possível.
Outro local habitado Incluem-se aqui os locais que, sem qualquer intervenção direta do homem no sentido de o adaptar a
essas funções, está a ser habitado, como por exemplo grutas.
Outro tipo de construção habitada Incluem-se as barracas ou qualquer outra construção improvisada, tenda, roulottes,
barcos, abrigos naturais, etc.
Organismo da administração pública Serviço não personalizado da Administração Pública que constitua uma unidade
orgânica e funcional. Notas: Forma Jurídica Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. Início: 24-05-1994
Organização das Nações Unidas (ONU) ou simplesmente Nações Unidas (NU) é uma organização internacional cujo
objetivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento
econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial. A ONU foi fundada em 1945 após a Segunda
Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, com o objetivo de deter guerras entre países e para fornecer uma
plataforma para o diálogo. Ela contém várias organizações subsidiárias para realizar suas missões.[2][3] Existem atualmente
193 estados-membros, incluindo quase todos os estados soberanos do mundo. De seus escritórios em todo o mundo, a
ONU e suas agências especializadas decidem sobre questões dessubstantivas e administrativas em reuniões regulares ao
longo do ano. A organização está dividida em instâncias administrativas, principalmente: a Assembleia Geral (assembleia
deliberativa principal); o Conselho de Segurança (para decidir determinadas resoluções de paz e segurança); o Conselho
Econômico e Social (para auxiliar na promoção da cooperação econômica e social internacional e desenvolvimento); o
Secretariado (para fornecimento de estudos, informações e facilidades necessárias para a ONU), o Tribunal Internacional
de Justiça (o órgão judicial principal). Além de órgãos complementares de todas as outras agências do Sistema das Nações
Unidas, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Alimentar Mundial (PAM) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF). A figura mais publicamente visível da ONU é o Secretário-Geral, cargo ocupado desde 2007 por
Ban Ki-moon, da Coreia do Sul. A organização é financiada por contribuições voluntárias dos seus Estados membros, e tem
seis idiomas oficiais: Árabe, Chinês, Inglês, Francês, Russo e Espanhol.[4]
Organização dos Dados consiste em "resumir" os dados através da sua contagem e agrupamento.
Organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional (quase sempre Estados),
constituída mediante ato internacional (geralmente um tratado), de caráter relativamente permanente, dotada de
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regulamento e órgãos de direção próprios, cuja finalidade é atingir os objetivos comuns determinados por seus membros
constituintes. As organizações internacionais, uma vez constituídas, adquirem personalidade internacional independente
da de seus membros constituintes, podendo, portanto, adquirir direitos e contrair obrigações em seu nome e por sua
conta, inclusive por intermédio da celebração de tratados com outras organizações internacionais e com Estados, nos
termos do seu ato constitutivo. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações
Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986, buscou disciplinar as normas de direito internacional
aplicáveis ao poder convencional das organizações internacionais. Nos termos de seu ato constitutivo, as organizações
internacionais possuem o direito de legação, podendo manter relações diplomáticas com outros sujeitos de direito
internacional. Em geral, tanto o direito de legação ativo (enviar representante) como o passivo (recebê-lo) são exercidos
por meio de observadores. No caso do direito de legação passivo, a organização internacional pode celebrar tratados
("Acordos de Sede") com o Estado em cujo território está localizada, de maneira a estender, aos observadores que recebe,
privilégios e imunidades. Em direito internacional, o termo organização internacional aplica-se apenas às organizações
constituídas por Estados, e não às chamadas organizações não-governamentais, formadas pela sociedade civil e que
podem, eventualmente, ter interesses e atuação internacionais.
Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e
subordinada à Organização das Nações Unidas. Sua sede é em Genebra, na Suíça. A diretora-geral é, desde novembro de
2006, a chinesa Margaret Chan. A OMS tem suas origens nas guerras do fim do século XIX (México, Crimeia). Após a
Primeira Guerra Mundial, a SDN criou seu comitê de higiene, que foi o embrião da OMS. Segundo sua constituição, a OMS
tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. A saúde sendo definida nesse
mesmo documento como um «estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente da
ausência de uma doença ou enfermidade.» O Brasil tem participação fundamental na história da Organização Mundial da
Saúde, criada pela ONU para elevar os padrões mundiais de saúde. A proposta de criação da OMS foi de autoria dos
delegados do Brasil, que propuseram o estabelecimento de um "organismo internacional de saúde pública de alcance
mundial".[2]
Outliers Ver valores aberrantes.
Paisagem protegida Área que contém paisagens de grande valor estético, ecológico ou cultural e que resultam da
interação harmoniosa do ser humano e da natureza.
Países terceiros Países que não fazem parte nem da União europeia, nem do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
(EEE). Fonte. INE, I.P.
Parâmetro É um número que descreve a população. Este número, embora seja fixo, normalmente é desconhecido. Um
parâmetro desconhecido pode ser estimado a partir de uma estatística (ou estimador).
Parceria Dinâmica de funcionamento e intervenção, cooperativa e negociada, entre entidades públicas e privadas e outros
atores locais, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento local. Esta forma de funcionamento em que a tomada de
decisão é assumida como um compromisso coletivo, permite uma racionalização das intervenções, reduzindo custos e
riscos e promovendo trocas de experiências, de conhecimento e de saberes.
Parentesco É o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma delas descender da outra ou de ambas
procederem de um progenitor comum. Fonte: CÓDIGO CIVIL (CC); artigo 1578.º do CC Fonte. INE, I.P.
Percentagem Proporções relativas a cem. As percentagens são calculadas utilizando esta equação: quantia/total =
percentagem; Sendo que a percentagem está em formato decimal. No Excel, é possível calcular facilmente qualquer uma
destas variáveis. Também é possível apresentar rapidamente o resultado como uma percentagem, clicando em Estilo de
Percentagem % na barra de ferramentas Formatação.
Permilagens Proporções relativas a mil.
Pessoal docente Conjunto dos educadores de infância e/ou professores, de um estabelecimento de educação/ensino ou de
uma entidade.
Pessoal não docente Conjunto de profissionais pertencentes a carreiras específicas que, em colaboração com o pessoal
docente, contribui para o desenrolar do processo educativo num estabelecimento de ensino.
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Planeamento estratégico (aplicado à intervenção social) O Planeamento pode entender-se como um procedimento
racional, que traduz a articulação e integração de decisões e através do qual se formalizam compromissos e estratégias de
mudança (social e territorial). Traduz uma forma participada de pensar, agir e decidir sobre o futuro desejável.
Plano de Ação (PA) É a componente do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) que define as ações e projetos a
desenvolver para concretizar os objetivos e estratégias de longo prazo delineados pelo PDS. É elaborado anualmente e
permite definir com mais detalhe, calendários, recursos humanos e materiais a afetar, permitindo tornar mais claro o tipo
de participação de cada um dos parceiros.
Plano de Desenvolvimento Social (PDS) Instrumento da metodologia de implementação do Programa da Rede Social em
que se definem os objetivos e as estratégias, capazes de responder às necessidades e aos problemas individuais e coletivos
prioritários. O PDS é o instrumento no qual se concebe e desenvolve o quadro estratégico de intervenção do
desenvolvimento social concelhio considerando e gerindo as possibilidades, os recursos, mas também as fragilidades das
diferentes medidas e políticas no terreno, das ações dos diversos sectores e das dinâmicas locais.
Plano Diretor Municipal Vigência: Início: 25-05-2001 Plano municipal de ordenamento do território, que abrange todo o território
municipal e que, com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, a classificação básica
do solo, bem como parâmetros de ocupação, considerando a implantação dos equipamentos sociais e desenvolve a
qualificação dos solos urbano e rural. Notas: Definição em uso no Sistema de Informação das Operações Urbanísticas. Fonte (s): Lei n.º 48/98,
DR 184, SÉRIE I-A de 1998-08-11; n.º 2 do artigo 9.º Historial: PLANO DIRETOR MUNICIPAL (24-05-1994)> PLANO DIRETOR MUNICIPAL (25-05-2001)
Variáveis: - Plano diretor municipal (PDM) ratificado e vigente do território nacional Fonte. INE, I.P.

Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT) O PEOT é um instrumento de natureza regulamentar elaborado
pela administração central. Constitui um meio supletivo de intervenção do Governo, tendo em vista a prossecução de
objetivos de interesse nacional com repercussão espacial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores
naturais e assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território. PEOT é o plano
de ordenamento de áreas protegidas, o plano de ordenamento de albufeiras de águas públicas bem como de
ordenamento da orla costeira. O PEOT visa a salvaguarda de objetivos de interesse nacional com incidência territorial
delimitada bem como a tutela de princípios fundamentais consagrados no programa nacional da política de ordenamento
do território não asseguradas por plano municipal de ordenamento do território eficaz.
Plano Municipal de Ordenamento do Território Instrumento de planeamento territorial, de natureza regulamentar,
aprovados pelos municípios, que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução da ocupação
humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo. Os
planos municipais de ordenamento do território compreendem os planos diretores municipais, os planos de urbanização e
os planos de pormenor.
Pobreza Extrema O Banco Mundial define a pobreza extrema como viver com menos de 1 dólar por dia (PPP) e pobreza
moderada como viver com entre 1 e 2 dólares por dia. Estima-se que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas a nível mundial
tenham níveis de consumo inferiores a 1 dólar por dia e que 2 bilhões e 700 milhões tenham um nível inferior a 2 dólares.
Pobreza Refere-se às deficientes condições materiais de existência, podendo ser relativa quando a insuficiência de
recursos materiais é impeditiva do acesso a condições de vida dignas segundo o padrão de cada país, ou absoluta quando
essa deficiência é inibidora da satisfação de necessidades de subsistência e impede o desempenho das atividades
elementares do quotidiano.
Polígono de frequências Linha que une os extremos das barras de um Diagrama de barras.
População Conjunto de seres com uma dada característica em comum e com interesse para o estudo.
Pré-história Período da história que antecede a invenção da escrita aproximadamente em 3200 a.C.. A pré-História da
Península Ibérica iniciou-se há cerca de 1,2 milhões de anos e durou até o início das guerras Púnicas quando o território
entrou no domínio da história escrita. Guerras Púnicas: conflitos que opuseram a República Romana e a República de
Cartago, Roma passou a dominar todo o comércio do Mediterrâneo Ocidental e a partir daí iniciou suas conquistas
territoriais com as quais dominou todo o Mediterrâneo e grande parte da Europa. Fonte: http://pt.wikipedia.org/
Proporção direta Relação entre duas grandezas ou variáveis que crescem ou decrescem juntas sempre mediante um fator
comum. É o caso mais simples de relação entre duas grandezas ou variáveis.
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Proporção, Intensidade ou grau ou Expressão do valor numérico de uma grandeza. É a igualdade entre duas razões. A
proporção entre x/y e a/b é a igualdade x/y = a/b. É uma igualdade entre duas razões, isto é, x/y = a/b, sendo os números
x/y e a/b designados de razões. É a relação das diferentes partes de um todo, comparadas entre si ou cada uma com o
todo.
Proteção Social Toda a ação desenvolvida por diversas entidades, públicas e privadas, com a finalidade de cobrir riscos,
eventualidades ou necessidades do indivíduo ou das famílias, relacionadas com situações de doença, maternidade,
acidentes de trabalho, doenças profissionais, desemprego, encargos familiares, habitação, invalidez, velhice, morte,
exclusão social, quando essas ações se desenrolem fora do quadro familiar ou individual, sem que para tal haja
contrapartida equivalente e simultânea do beneficiário. A Proteção da ação social realiza-se através da concessão de:
a) Prestações pecuniárias, de carácter eventual e em condições de excecionalidade;
b) Prestações em espécie;
c) Acesso à rede nacional de serviços e equipamentos sociais;
d) Apoio a programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais.
Quais as entidades responsáveis?
- Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS)
- Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS)
- Centros Distritais de Segurança Social
- Instituições Particulares de Solidariedade Social
- Outras Entidades Privadas (OEP)
População ativa Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituem a mãode-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. Inclui empregados (emprego
civil e militares de carreira) e desempregados (à procura de 1º ou novo emprego)
População Coleção de unidades individuais, que podem ser pessoas ou resultados experimentais, com uma ou mais
características comuns, que se pretendem estudar.
População desempregada Abrange todos os indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, não
tinham trabalho remunerado nem outro qualquer; que estavam disponíveis para trabalhar num trabalho remunerado ou
não; que tinham procurado um trabalho nos últimos 30 dias, remunerado ou não
População empregada Abrange todos os indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, tenham
efetuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou
ganho familiar em dinheiro ou em géneros. Engloba também os indivíduos que mantinham uma ligação formal com o seu
emprego, os indivíduos que não estavam ao serviço à data da recolha de informação, mas que tendo uma empresa não
estavam temporariamente ao trabalho por uma razão específica e os indivíduos que, em situação de pré-reforma, se
encontravam a trabalhar no período de referência
População estrangeira com autorização de permanência Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa, titulares
de uma autorização de permanência em Portugal, em conformidade com a legislação de estrangeiros em vigor.
População estrangeira com estatuto legal de residente Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa com
autorização ou cartão de residência, em conformidade com a legislação de estrangeiros em vigor. Não inclui os
estrangeiros com a situação regular ao abrigo da concessão de autorizações de permanência, de vistos de curta duração,
de estudos, de trabalho ou estada temporária, bem como os estrangeiros com a situação irregular.
População idosa Conjunto de indivíduos com 65 e mais anos de idade.
População inativa Conjunto de indivíduos, qualquer que seja a sua idade, que no período de referência não podem ser
considerados economicamente ativos, isto é, não estão empregados nem desempregados, nem a cumprir o serviço militar
obrigatório
População jovem Entre 0-14 anos
População média População calculada pela média aritmética dos efetivos em dois momentos de observação,
habitualmente em dois finais de anos consecutivos. Fonte(s): Decreto-Lei n.º 244/98, DR 182, SÉRIE I-A de 1998-08-08;
alterado pela Lei nº 97/99 de 26-07, e pelo DL nº 4/2001, 10 Fórmula de cálculo: PM = (P(0) + P(t)) / 2; P(0) - População no
momento 0; P(t) - População no momento t. Fonte. INE, I.P.
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População presente Indivíduos que no momento censitário - zero horas do dia 12 de Março de 2001 - se encontravam
numa unidade de alojamento, mesmo que aí não residam, ou que, mesmo não estando presentes, lá chegaram até às 12
horas desse dia.
População presente não residente São todas as pessoas que não residem no alojamento onde, por algum motivo estavam
presentes às 0 horas do dia 21 de Março, e que não regressem à sua residência habitual até às 12 horas desse mesmo dia.
Consideram-se também como presentes não residentes:
 Os estrangeiros membros do corpo diplomático e respetivas famílias, desde que habitem fora das suas embaixadas
e os militares estrangeiros e respetivas famílias desde que habitem fora dos seus aquartelamentos estacionados em
território nacional;
 Os estrangeiros em viagem de turismo, trabalho ou negócios;
 Os estrangeiros que se encontrem em Portugal há menos de um ano e cuja intenção é de permanecer no país por
um período inferior a um ano;
 Emigrantes que residam no estrangeiro há mais de um ano, e que se encontram temporariamente em Portugal sem
a intenção de aqui permanecer por um período superior a um ano.
População Relativa Ver Densidade Populacional ou Densidade Habitacional Relativa
População residente Pessoas que, independentemente de no momento de observação estarem presentes ou ausentes
num determinado alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos
seus haveres. Incluem-se:
 Os indivíduos que viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de pelo menos 12 meses
anteriores ao momento censitário;
 Os indivíduos chegados ao seu local de residência habitual nos 12 meses anteriores ao momento censitário, com a
intenção de aí permanecerem por um período mínimo de um ano.
 As pessoas que estiveram temporariamente ausentes do seu local de residência habitual por um curto período de
tempo, nos últimos 12 meses, por motivos de trabalho, férias ou outros devem ser consideradas residentes.
População residente Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado
alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo
menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o
período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um
período mínimo de um ano. Notas: este conceito é utilizado no Recenseamento Geral da População (CENSO), pelo que o
momento de observação se reporta ao momento censitário e é extensível às Estimativas de População Residente, cuja
população de partida se reporta também ao momento censitário. Fonte. INE, I.P.
População sem-abrigo Considera-se sem-abrigo toda a pessoa que, no momento censitário, se encontra a viver na rua ou
outro espaço público como jardins, estações de metro, paragens de autocarro, pontes e viadutos, arcadas de edifícios
entre outros, ou aquela que, apesar de pernoitar num centro de acolhimento noturno (abrigo noturno) é forçada a passar
várias horas do dia num local público. Está nesta última situação a pessoa que, apesar de poder jantar e dormir num abrigo
noturno, é obrigada a sair na manhã seguinte.
Ficam assim excluídos do conceito de pessoa sem-abrigo:
 As pessoas a viverem em edifícios abandonados;
 As pessoas que, não tendo um alojamento que possa ser classificado de residência habitual, no momento censitário
estavam presentes em alojamentos coletivos como hospitais, centros de acolhimento com valência residencial,
casas de abrigo, etc…
 As pessoas que, apesar de não terem uma residência habitual, no momento censitário se encontravam em
alojamentos de amigos ou familiares;
 As pessoas a viverem em abrigos naturais, por exemplo grutas.
População urbana População residente nas áreas predominantemente urbanas. Notas: Ver conceito "ÁREA
PREDOMINANTEMENTE URBANA" Fonte(s): Deliberação n.º 488/98, DR 210/98, SÉRIE II de 11-09-1998 - 158ª Deliberação do CSE,
de 03-06-1998 Fonte. INE, I.P.

Preço máximo de aquisição (de fogos para realojamento) A aquisição de habitações e partes acessórias das mesmas e a
aquisição , no todo ou em parte, de empreendimentos habitacionais de custos controlados, construídos ou a construir,
incluindo as partes acessórias das habitações e os espaços destinados a equipamento social, quando a respetiva aquisição
se justifique por razões sociais e ou urbanísticas, estão sujeitas aos preços máximos fixados para cada ano por portaria
conjunta dos membros do Governo com a tutela das finanças e da habitação. Fonte: IHRU
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Pré-diagnóstico Documento preparatório do Diagnóstico que apresenta os primeiros resultados de levantamento de
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Normalmente resulta das primeiras recolhas efetuadas pelos parceiros e deve
privilegiar a discussão participada por todos, apontando áreas prioritárias do conhecimento a aprofundar na fase posterior,
do Diagnóstico.
Prestações Sociais São transferências, pecuniárias ou em espécie, às famílias ou particulares, efetuadas pelos regimes de
proteção social e destinadas a atenuar o encargo que representa para os beneficiários a proteção contra um certo número
de riscos ou necessidades. No sistema central, as prestações sociais referem-se exclusivamente às prestações pecuniárias,
aos reembolsos e ao fornecimento direto de bens e serviços. Trata-se, em qualquer caso, de prestações diretas porque se
supõe um aumento do rendimento disponível (ajustado) do beneficiário.
Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBp.m.) O Produto Interno Bruto a preços de mercado representa o
resultado final da atividade de produção das unidades residentes. Corresponde à soma dos valores acrescentados brutos a
preços de mercado dos diferentes ramos acrescida do IVA onerando os produtos e dos impostos ligados à importação. O
produto interno bruto a preços de mercado representa o resultado final da atividade de produção das unidades produtivas
residentes. Pode ser definido de outras três formas: 1) o PIBpm é igual à soma dos valores acrescentados brutos dos
diferentes sectores institucionais ou ramos de atividade, aumentada dos impostos menos os subsídios aos produtos (que
não sejam afetados aos sectores e ramos de atividade). É igualmente o saldo da conta de produção total da economia; 2) o
PIBpm é igual à soma dos empregos finais internos de bens e serviços (consumo final efetivo, formação bruta de capital),
mais as exportações e menos as importações de bens e serviços; 3) o PIB é igual à soma dos empregos da conta de
exploração do total da economia (remunerações dos trabalhadores, impostos sobre a produção e importações menos
subsídios, excedente bruto de exploração e rendimento misto do total da economia). Deduzindo ao PIBpm o consumo de
capital fixo, obtém-se o Produto Interno Líquido a preços de mercado (PILpm).
Profissão É o ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um determinado título ou
designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que concorrem para a mesma finalidade e que
pressupõem conhecimentos semelhantes.
PCAAC Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem
por mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Entre outras atividades, o PNUD produz
relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de vida das populações, bem como
executa projetos que contribuam para melhorar essas condições de vida, nos 166 países onde possui representação. É
conhecido por elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como por ser o organismo internacional que
coordena o trabalho das demais agências, fundos e programas das Nações Unidas - conjuntamente conhecidas como
Sistema ONU - nos países onde está presente.
Além disso, o PNUD dissemina os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, conjunto de 8 objetivos, 22 metas e 48
indicadores para o desenvolvimento do mundo, a serem cumpridos até 2015, definidos pelos países membros da ONU em
2000, e monitora o progresso dos países rumo ao seu alcance. Os 8 ODM são:
1. A redução pela metade da pobreza e da fome
2. A universalização do acesso à educação primária
3. A promoção da igualdade entre os gêneros
4. A redução da mortalidade infantil
5. A melhoria da saúde materna
6. O combate ao HIV/AIDS, malária e outras doenças
7. A promoção da sustentabilidade ambiental
8. O estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que
tem por mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Entre outras atividades, o PNUD produz
relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de vida das populações, bem como
executa projetos que contribuam para melhorar essas condições de vida, nos 166 países onde possui representação. É
conhecido por elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como por ser o organismo internacional que
coordena o trabalho das demais agências, fundos e programas das Nações Unidas - conjuntamente conhecidas como
Sistema ONU - nos países onde está presente. Além disso, o PNUD dissemina os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
conjunto de 8 objetivos, 22 metas e 48 indicadores para o desenvolvimento do mundo, a serem cumpridos até 2015,
definidos pelos países membros da ONU em 2000, e monitora o progresso dos países rumo ao seu alcance. Os 8 ODM são:
1. A redução pela metade da pobreza e da fome
2. A universalização do acesso à educação primária
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3. A promoção da igualdade entre os gêneros
4. A redução da mortalidade infantil
5. A melhoria da saúde materna
6. O combate ao VIH/AIDS, malária e outras doenças
7. A promoção da sustentabilidade ambiental
8. O estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento
Critérios de avaliação: A partir do relatório de 2010, o IDH combina três dimensões:
 Uma vida longa e saudável: Expectativa de vida ao nascer
 O acesso ao conhecimento: Anos Médios de Estudo e Anos Esperados de Escolaridade
 Um padrão de vida decente: PIB (PPC) per capita
Até 2009, o IDH usava os três índices seguintes como critério de avaliação:
 Índice de educação: Para avaliar a dimensão da educação o cálculo do IDH considera dois indicadores. O primeiro,
com peso dois, é a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade — na maioria dos países, uma
criança já concluiu o primeiro ciclo de estudos (no Brasil, o Ensino Fundamental) antes dessa idade. Por isso a
medição do analfabetismo se dá, tradicionalmente a partir dos 15 anos. O segundo indicador é a taxa de
escolarização: somatório das pessoas, independentemente da idade, matriculadas em algum curso, seja ele
fundamental, médio ou superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade. Também entram
na contagem os alunos supletivo, de classes de aceleração e de pós-graduação universitária, nesta área também
está incluído o sistema de equivalências Rvcc ou Crvcc, apenas classes especiais de alfabetização são descartadas
para efeito do cálculo.
 Longevidade: O item longevidade é avaliado considerando a expectativa de vida ao nascer. Esse indicador mostra
a quantidade de anos que uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de referência, deve viver. Reflete
as condições de saúde e de salubridade no local, já que o cálculo da expectativa de vida é fortemente influenciado
pelo número de mortes precoces.
 Rendimento ou Renda: É calculado tendo como base o PIB per capita (por pessoa) do país. Como existem
diferenças entre o custo de vida de um país para o outro, a renda medida pelo IDH é em dólar PPC (Paridade do
Poder de Compra), que elimina essas diferenças.
Metodologia: No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD começou a usar um novo método de cálculo do
IDH. Os três índices seguintes são utilizados:
1. Expectativa de vida ao nascer (EV)
2. Índice de educação (EI)
3. Índice de Anos Médios de Estudo (IAME)
4. Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE)
5. Índice de renda (IR)
IDH é a média geométrica dos três índices anteriores normalizados
Programa de Luta contra a Pobreza Programa de iniciativa comunitária que teve por fim apoiar a luta contra a pobreza e
exclusão social, promovendo a solidariedade e a integração económica e social dos grupos e pessoas económica e
socialmente menos favorecidas, residentes sobretudo nas áreas urbanas. Em Portugal o Programa apoiou em três fases (I,
II e III) alguns projetos de combate à pobreza urbana e exclusão social, promovidos nomeadamente pelos centros regionais
de segurança social e pelas IPSS. Um dos exemplos mais conhecidos é o da intervenção social no Bairro de S. João de Deus
no Porto, com 300 famílias ciganas e africanas a viver em barracas. Ver "IPSS". Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida à nascença é o número médio de anos que um grupo de indivíduos
nascidos no mesmo ano pode esperar viver, se mantidas, desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade observadas no
ano de observação. A expectativa de vida no nascimento é também um indicador de qualidade de vida de um país, região
ou localidade. Pode também ser utilizada para aferir o retorno de investimentos feitos na melhoria das condições de vida e
para compor vários índices, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). É calculada considerando-se, além das
taxa de mortalidade geral e infantil segundo a classe de renda, o acesso a serviços de saúde, saneamento, educação,
cultura e lazer, bem como os índices de violência, criminalidade, poluição do local onde vive a população.
Quantil de ordem p (Percentil e Quartil) Chama-se quantil de ordem p, 0<p<1, ou percentil 100p% ao valor Qp tal que
100p% dos elementos da amostra são iguais a Qp e os restantes são maiores ou iguais a Qp. Os quantis de ordem 0.25 e
0.75 chamam-se, respetivamente, 1º e 3º quartis.
Quebra de Série Ruturas nas séries cronológicas estatísticas ocorrem quando há uma alteração nos padrões para a
definição observando uma variável ao longo do tempo. Tais mudanças podem ser o resultado de uma mudança de um
único ou a combinação de várias alterações em qualquer ponto no tempo de observação da variável. As causas específicas
de quebras em uma série de tempo estatística incluem mudanças em: classificações utilizadas, definições da variável,
cobertura, etc. Os órgãos de estatística e usuários de séries temporais de dados para a pesquisa económica para analisar e
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interpretar os acontecimentos económicos e sociais e condições de importância muito alta para a continuidade e
consistência dos dados ao longo do tempo. No entanto, deve salientar-se que a ocorrência de quebra de séries de tempo
pode não ser necessariamente comprometer a fiabilidade de uma série de tempo. Os órgãos de estatística
frequentemente aplicam um certo número de técnicas para assegurar a continuidade de uma série de tempo. Finalmente,
o impacto de uma quebra de série de tempo é muitas vezes uma questão de avaliação por parte do utilizador e depende
do uso (s) para o qual os dados são colocados. Fonte: Dados estatísticos e troca de metadados (SDMX) - BIS, BCE, Eurostat,
BIRD, FMI, OCDE e UNSD - Vocabulário Comum Metadados.
Quociente de mortalidade entre as idades exatas X E (X + N) Probabilidade de um indivíduo que atingiu a idade x falecer
antes de atingir a idade (x+n). Notas: esta função é representada na tábua de mortalidade como nqx. Fonte(s): Siegel,
Jacob S. e David A. Swanson (eds.), "Methods and Materials of Demography", EUA, California, 2004, pp. 301-307. Fonte. INE,
I.P.

Rácio ou Razão Proporção entre dois valores. Forma concisa de mostrar a relação entre duas grandezas que pode ser
expressa sob a forma de um quociente ou percentagem. Um rácio é expresso formalmente separando as duas grandezas
com dois pontos (:) ou, por vezes, com um símbolo de divisão (/) usado em vez dos dois pontos. Para se calcular um rácio é
necessário que o divisor não seja zero. Em alguns casos o rácio poderá também perder o significado perante um
numerador zero ou negativo. Rácio ou Razão vem do latim ratio e significa a divisão ou o quociente entre dois números A e
B, denotada por x/y ou x:y (quociente), ou percentagem %. Proporção, intensidade ou grau entre dois valores. A razão
entre um número x e um número y é o quociente obtido através da divisão do primeiro pelo segundo. Forma concisa de
mostrar a relação entre duas grandezas que pode ser expressa sob a forma de um quociente ou percentagem. Um rácio é
expresso formalmente separando as duas grandezas com dois pontos (:) ou, por vezes, com um símbolo de divisão (/)
usado em vez dos dois pontos. Para se calcular um rácio é necessário que o divisor não seja zero. A razão do número x para

Rácio S80/S20 Indicador de desigualdade na distribuição do rendimento, definido como o rácio entre a proporção do
rendimento total recebido pelos 20% da população com maiores rendimentos e a parte do rendimento auferido pelos 20%
de menores rendimentos. Início de vigência 13-02-2009 (INE)
Rácio S90/S10 Indicador de desigualdade na distribuição do rendimento, definido como o rácio entre a proporção do
rendimento total recebido pelos 10% da população com maiores rendimentos e a parte do rendimento auferido pelos 10%
de menores rendimentos. Início de vigência 13-02-2009 (INE)
Reagrupamento familiar Direito que permite a um cidadão estrangeiro residente solicitar a vinda de familiares para se
reunirem a ele em território nacional. Para o efeito são considerados o cônjuge, filhos a cargo, com menos de 21 anos ou
incapazes, filhos adotados, ascendentes a cargo e irmãos menores sob tutela. Instituto Nacional de Estatística, I.P.
Recenseamento ou Censos Estudo científico de um universo de pessoas, instituições ou objetos físicos com o propósito de
adquirir conhecimentos, observando todos os seus elementos, e fazer juízos quantitativos acerca de características
importantes desse universo.
Recenseamento de população Segundo a definição da ONU "um recenseamento de população pode ser definido como o
conjunto das operações que consistem em recolher, agrupar e publicar dados demográficos, económicos e sociais relativos
a um momento determinado ou em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território".
Em Portugal, as primeiras contagens populacionais ocorreram com D. Afonso III (1260–1279) e D. João I (1421–1422),
apenas com a contagem dos homens aptos para a guerra («Rol de Besteiros»).
A primeira contagem populacional de âmbito geral seria feita apenas em 1527, no reinado de D. João III, incluindo já os
fogos, do que resultou um recenseamento de 1 262 376 portugueses;
A «Contagem de Homens Válidos» ou «Resenha de Gente de Guerra» de 1636–1639 (sob Filipe III);
O «Censo do Marquês de Abrantes» de 1732–1736 (sob D. João V);
O «Censo de Pina Manique» de 1776–1798 (sob D. Maria I).
Só no século XIX apareceram as primeiras contagens da população semelhantes ao recenseamento atual:
A 1ª Censo de 1801, foi feita com base em números fornecidos pela Igreja via autoridades das paróquias, que mantinha
registos detalhados do percurso dos indivíduos (batismos, casamentos, óbitos). Assim, os dados refletiam a organização
eclesiástica da altura (dioceses, isentos e paróquias), tendo a Coroa solicitado a reordenação dos dados segundo as
circunscrições administrativas de então (províncias, comarcas e concelhos).
Apesar do reforço dos poderes e da presença do Estado a seguir às Reformas Liberais (que dividiu o país em províncias,
distritos, concelhos e freguesias), a máquina administrativa continuou débil ao nível local, pelo que no censo de 1849 foi
ainda necessário recorrer aos párocos como fonte primária de informação.
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O I Recenseamento Geral da população portuguesa, regendo-se pelas orientações internacionais da época (Congresso
Internacional de Estatística de Bruxelas de 1853), realizar-se-ia apenas em 1864, marcando o início dos recenseamentos da
época moderna. Embora as orientações seguidas indicassem já que os recenseamentos deveriam ser realizados a cada 10
anos, o censo seguinte apenas se realizou em 1878, seguindo-se-lhe o de 1890. A partir de então os recenseamentos da
população têm vindo a realizar-se, com algumas exceções (ditadas por diferentes circunstâncias), em intervalos regulares
de 10 anos[2][7]: 1900, 1911[8], 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981[9], 1991, 2001 e
2011.http://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
Reconhecimento, validação e certificação de competências Processo que dá oportunidade a todos os jovens e adultos, maiores
de 18 anos, empregados e desempregados, sem a escolaridade básica de 9 anos ou sem a escolaridade de 12 anos, de verem
reconhecidas, validadas e certificadas as competências e conhecimentos que, nos mais variados contextos, foram adquirindo e
desenvolvendo ao longo da vida. A todos os que concluem o processo de reconhecimento, validação e certificação de
competências é atribuído um certificado equivalente, para todos os efeitos legais, aos diplomas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico ou ao ensino secundário.
Relação de feminidade dos alunos diplomados do ensino superior Relação percentual entre o número de alunos do sexo
feminino diplomados no ensino superior e o total de alunos diplomados no ensino superior.
Relação de feminidade dos alunos inscritos no ensino superior Relação percentual entre o número de alunos do sexo feminino
inscritos no ensino superior e o total de alunos inscritos do ensino superior.
Relação de feminidade no ensino secundário Relação percentual entre o número de alunos do sexo feminino no ensino
secundário e o total de alunos do ensino secundário.
Retenção Consiste na manutenção do aluno abrangido pela escolaridade obrigatória, no ano letivo seguinte, no mesmo ano de
escolaridade que frequenta, por razões de insucesso ou por ter ultrapassado o limite de faltas injustificadas
Regime de Propriedade do Alojamento Tipologia de entidades proprietárias do alojamento. Os alojamentos poderão ser
propriedade dos seus ocupantes ou de outras entidades: particulares/empresas privadas, Estado ou instituições públicas
autónomas, empresas públicas, autarquias locais, caixas e outras instituições sem fins lucrativos ou cooperativas de
habitação. Fonte: IHRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,
Regimes da Segurança Social Instrumentos jurídicos do sistema de segurança social para efetivação do direito à
segurança social previsto na Constituição da República. Atualmente existem o regime dos trabalhadores por conta de
outrem, o regime dos trabalhadores independentes, o regime do seguro social voluntário, todos eles fazendo parte do
regime geral da segurança social, e ainda o regime não contributivo e equiparados. Cobrem as eventualidades de doença,
maternidade, doenças profissionais, desemprego, encargos familiares, invalidez, velhice e morte. A amplitude da proteção
varia conforme o regime de que se trata. Além do anteriormente referido, existe ainda como regime fechado o regime
regulamentar rural, que cobre as eventualidades invalidez, velhice, morte e encargos familiares (dos pensionistas
agrícolas). (metainformação – INE)
Relação de masculinidade Quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino e os do sexo feminino
(habitualmente expresso por 100 mulheres).
Renda apoiada Regime de renda cujo valor é calculado com base na taxa de esforço aplicada ao agregado/família do
arrendatário e que tem por limite um preço técnico correspondente à renda condicionada aplicável à habitação. Notas:
incluem-se os arrendamentos das habitações do Estado, seus organismos autónomos e institutos públicos, bem como os
das adquiridas ou promovidas pelas Regiões Autónomas, pelos municípios e IPSS com comparticipações a fundo perdido
concedidas pelo Estado. Fonte (s): Decreto-Lei n.º 321-B/90, DR 238, SÉRIE I - 1º SUPLEMENTO de 1990-10-15; artigo 82.º, mantido em vigor pela Lei nº 6/2006, de 27 de
fevereiro, até à publicação de novo regime

Renda livre Regime de renda cujo valor inicial é estipulado por livre negociação entre as partes. Notas: o quantitativo da
renda deve constar no contrato de arrendamento Fonte (s): Decreto-Lei n.º 321-B/90, DR 238, SÉRIE I - 1º Suplemento de 1990-10-15; artigo 78º, mantido em vigor pela
Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, até à publicação de novo regime

Renda Montante despendido mensalmente, pela ocupação de um alojamento em regime de arrendamento, ou seja, o
quantitativo devido mensalmente ao senhorio pela utilização do alojamento.
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Residência habitual Local onde o indivíduo passa o seu período diário de descanso ou possui a maior parte dos seus
haveres. Para a maioria da população a aplicação deste princípio não suscita dúvidas. No entanto, deve ter em atenção as
seguintes situações particulares:
 Os indivíduos que possuam mais do que um local de residência, consideram-se residentes naquele onde vivem a
maior parte do ano, ou onde têm a maior parte dos seus haveres.
 Os indivíduos que vivem fora da residência familiar por razões de trabalho (em Portugal ou no estrangeiro), mas que
todas ou quase todas as semanas voltam a casa, consideram-se residentes no local onde residem as respetivas
famílias ou onde têm os seus haveres. Por exemplo os professores deslocados.
 Os estudantes do ensino básico e secundário que se encontram deslocados da residência da família e, no momento
censitário, estão presentes em internatos, residências estudantis ou casas particulares, terão sempre residência
habitual no alojamento onde reside a respetiva família. Por exemplo as crianças que estudam num colégio em
regime de internato.
 Os estudantes do ensino superior que se encontram deslocados da residência familiar e que não trabalham devem
ser considerados residentes no alojamento onde reside a respetiva família, desde que o local de estudo seja em
território nacional.
 O estudante que frequenta um estabelecimento de ensino superior no estrangeiro, há mais de um ano ou com a
intenção de lá permanecer por um período mínimo de um ano, é considerado residente no estrangeiro, e como tal,
não deve ser recenseado na residência da família.
 Os estudantes deslocados que possuem uma atividade remunerada, independentemente do local ou nível de ensino
que frequentam, serão sempre considerados residentes no alojamento que ocupam no local de estudo e não na
residência da respetiva família.
 Os indivíduos que declarem que alteraram definitivamente a sua residência devem ser considerados residentes na
sua atual residência;
 As pessoas em viagem, no momento censitário, são consideradas residentes no local onde habitam as respetivas
famílias ou onde tenham os seus haveres.
 Uma criança que alterna a sua residência entre dois alojamentos (por exemplo após o divórcio dos pais) deve ser
considerada na família onde passa a maior parte do tempo, considerando-se aí a sua residência habitual. Quando a
criança passa o mesmo tempo com ambos os pais, a sua residência habitual é considerada na família onde se
encontra no momento censitário. Esta mesma regra aplica-se no caso das pessoas idosas que “circulam” pelas casas
dos filhos.
 Os indivíduos que vivem em instituições e que no momento censitário já lá se encontravam ou têm perspetivas de lá
continuar a viver 12 ou mais meses, devem ser considerados residentes nessas instituições. Por exemplo: reclusos,
idosos em lares, internados em clínicas, hospitais ou hospícios não são considerados residentes no alojamento da
respetiva família, mas na instituição onde se encontram.
 Os indivíduos nacionais, ausentes a trabalhar no estrangeiro há menos de um ano e sem a intenção de lá residirem
por um período superior a um ano, são considerados residentes no local onde residem habitualmente as respetivas
famílias.
 A população embarcada, ou seja, os indivíduos que trabalham na marinha mercante ou frotas de pesca e que
residem, habitualmente, a bordo de embarcações ou aqueles que estão embarcados há mais de um ano, serão
considerados residentes nos portos onde estejam matriculados os navios. Aqueles que estão ausentes há menos de
um ano são considerados residentes no local onde residem as respetivas famílias, desde que a intenção da ausência
seja por um período inferior a um ano.
 A população nómada e os sem-abrigo considerar-se-ão residentes no local onde se encontram à data do
recenseamento.
Rendimento segundo a economia clássica é a remuneração dos fatores de produção: salários (remuneração do fator
trabalho), aluguéis (remuneração do fator terra), juros e lucros (remuneração do capital).
Rendimento Disponível das Famílias soma dos rendimentos pessoais do agregado familiar durante o período a
contabilizar: valor líquido de todos os rendimentos provenientes do trabalho (salários e ganhos obtidos da atividade por
conta própria), dos rendimentos privados resultantes de investimentos e de receitas líquidas de propriedades, tais como
juros recebidos sobre depósitos deduzidos de impostos pagos em empréstimos e dividendos; transferências que
receberam entre agregados familiares, transferências sociais recebidas em dinheiro, incluindo pensões de velhice;
excluindo fluxos extraordinários ligados a transferências de capital ou a mudanças no volume/valor dos seus bens.
(metainformação – Eurostat)

Rendimento Equivalente Medida de rendimento que tem em conta as diferenças na dimensão e composição dos
agregados. É obtido pela divisão do rendimento de cada agregado pela sua dimensão em termos de “adultos
equivalentes”. “Adultos equivalentes” é uma unidade de medida da dimensão dos agregados que resulta da aplicação da
escala modificada da OCDE. Esta escala atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado; 0,5 aos restantes adultos
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e 0,3 a cada criança, dentro de cada agregado. Consideram-se adultos para efeito deste cálculo os indivíduos com 14 e
mais anos. O rendimento equivalente é atribuído a cada membro do agregado. (meta informação – INE)
Rendimento Social de Inserção (RSI) Prestação incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de
modo que confira às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam
para a satisfação das suas necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária. O
montante da prestação do rendimento social de inserção foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho,
passando a ser definido da seguinte forma: o montante da prestação do rendimento social de inserção é igual à diferença
entre o valor do rendimento social de inserção correspondente à composição do agregado familiar e a soma dos
rendimentos daquele agregado. O montante da prestação a atribuir varia em função da composição do agregado familiar
do titular do direito ao rendimento social de inserção e de acordo com as seguintes regras: a) Pelo requerente, 100 % do
montante da pensão social; b) Por cada indivíduo maior, 70 % do montante da pensão social; c) Por cada indivíduo menor,
50 % do montante da pensão social (Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho). (meta informação – INE)
Rendimentos de propriedade ou empresa Abrange os indivíduos cuja principal fonte de rendimentos consista em rendas
de propriedades, juros, lucros, dividendos, direitos de autor, etc.
Rendimentos provenientes de apoio social Abrange as pessoas cujo principal meio de subsistência é assegurado através
do Estado, Organismos Públicos ou Instituições Particulares de Solidariedade Social, através de subsídios, equipamentos
sociais ou outros, ou seja, indivíduos cuja principal fonte de sobrevivência seja a assistência, que pode ou não ser fornecida
em regime de internato;
Rendimentos provenientes de outras situações São aqui classificadas as pessoas que não estão integradas em nenhuma
categoria de rendimento, como por exemplo, aquelas que vivem de dádivas, bolsas de estudos, etc.
Rendimentos provenientes de outro subsídio temporário Incluem-se os subsídios temporários por motivo de acidente,
doença, maternidade, etc., e que não se encontram abrangidos pelos subsídios indicados anteriormente.
Rendimentos provenientes de reforma/pensão Abrange as pessoas que vivem principalmente de uma pensão de
reforma, pré-reforma ou aposentação por velhice, pensão de reserva, de invalidez, pensão vitalícia por acidente de
trabalho ou doença profissional, pensão social, etc.
Rendimentos provenientes de rendimento social de inserção Prestação integrada no subsistema de solidariedade (não
contributivo), aliada a um programa de inserção, em que a prestação é atribuída a quem se encontre em situação de grave
carência económica e social e manifeste disponibilidade ativa para o trabalho, formação profissional ou qualquer outra
ação destinada a apoiar e preparar a sua integração laboral e social.
Rendimentos provenientes de subsídio de desemprego Abrange as pessoas que estão desempregadas e vivem
principalmente de subsídios relacionados com o desemprego, nomeadamente subsídio de desemprego, subsídio social de
desemprego, subsídio de desemprego parcial, entre outros.
Rendimentos provenientes de subsídio por acidente de trabalho ou doença profissional Abrange os indivíduos que estão
temporariamente impossibilitados de trabalhar e recebem um subsídio por acidente de trabalho ou doença profissional.
Rendimentos provenientes do trabalho Abrange as pessoas que vivem principalmente do seu trabalho, remunerado ou
não.
Saldo Migratório Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um
determinado país ou região, num dado período de tempo. O saldo migratório pode também ser calculado pela diferença
entre o acréscimo populacional e o saldo natural.
Saldo natural Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, num dado período de tempo. Fórmula de
cálculo: SN(0,t) = NV(0,t) - Ob(0,t); NV(0,t) - Nados vivos entre os momentos 0 e t; Ob(0,t) - Óbitos entre os momentos 0 e
t. Conceito(s) Sinónimo(s): EXCEDENTE DE VIDAS} ; SALDO FISIOLÓGICO} Fonte. INE, I.P.
Saldo Natural ou Excedente Vidas Diferença entre o número de nados-vivos ocorrido num determinado ano e o número
de óbitos ocorrido no mesmo ano.
Secção Estatística Unidade territorial, correspondente a uma área contínua da Freguesia, com cerca de 315 alojamentos,
destinados à habitação. Constitui a área de trabalho do recenseador.
- 63 -

Conselho Local de Ação Social de Carrazeda de Ansiães  Conceitos, Definições e Nomenclaturas PA  DS  PDS

Separação de pessoas e bens (ÁREA TEMÁTICA: JUSTIÇA) Modificação da relação matrimonial que atinge as relações de
caráter patrimonial e pessoal entre os cônjuges, sem que se verifique a dissolução do casamento. Extinguem-se os deveres
de coabitação e assistência. Quanto aos efeitos patrimoniais, eles são idênticos aos que provêm da dissolução do
casamento. A situação de separação pode terminar ou pela reconciliação dos cônjuges ou pela dissolução do casamento
(por morte de um dos cônjuges ou por conversão da separação em divórcio). Pode ser decretada litigiosamente ou por
mútuo consentimento. Aprovado pelo Conselho Superior de Estatística desde 05-06-2003 Conceito Homónimo: Separação
Judicial de Pessoas e Bens Fonte: Código Civil (CC); Artigos 1767.º e seguintes PRATA, Ana - Dicionário Jurídico. 3ª Edição. Coimbra: Almedina,1992; pág. 485 INE, I.P. Conceito Sinónimo:
Separação Legal de Pessoas e Bens}

Separação judicial de bens (ÁREA TEMÁTICA: JUSTIÇA) Providência concedida pela lei a qualquer dos cônjuges contra o
cônjuge administrador dos seus bens próprios e/ou dos bens comuns quando, em virtude da má administração, estiver em
perigo de perder o que é seu. A sentença que decreta a separação judicial de bens obriga à partilha do património comum,
passando o regime de bens do casamento a ser o da separação. A separação judicial de bens é irrevogável. Fonte: Código Civil (CC);
Artigos 1767.º e seguintes PRATA, Ana - Dicionário Jurídico. 3ª Edição. Coimbra: Almedina,1992; 1º §: PRATA, Ana - Dicionário Jurídico. Lisboa: Moares Editores,1980; pág. 484

Separado, mas ainda legalmente casado Pessoa que, depois de contrair matrimónio, se separou do cônjuge mas não foi
reconhecida a dissolução do casamento pelo Tribunal ou pela Conservatória do Registo Civil. O seu estado civil legal
permanece casado.
Serviço cívico ou serviço comunitário Serviço que se traduz na participação em tarefas úteis e necessárias à coletividade e
que é exclusivamente de natureza civil. Notas: incluem-se o voluntariado e o trabalho ao serviço da comunidade imposto
pelo tribunal como cumprimento de uma pena. Fonte(s): Eurostat. Description of target variables: cross-sectional and
longitudinal - EU/SILC 065, 2010 operation. (Version December 2009); adaptado Conceito Sinónimo: SERVIÇO
COMUNITÁRIO Fonte. INE, I.P.
Serviço de segurança social Serviço público que visa assegurar aos cidadãos o acesso à proteção social garantida pelo
Estado.
Serviço de apoio à vítima Serviços confidenciais, que promovem e contribuem para a informação, proteção e apoio aos
cidadãos vítimas de infrações penais. Fonte: INE Início: 13-04-2012 Fonte: Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Sistema Conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado. (do grego "combinar", "ajustar",
"formar um conjunto"). Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. O sistema é um conjunto de órgãos
funcionais, componentes, entidades, partes ou elementos e as relações entre eles, a integração entre esses componentes
pode se dar por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de energia, enfim, ocorre comunicação entre
os órgãos componentes de um sistema. A boa integração dos elementos componentes do sistema é chamada sinergia,
determinando que as transformações ocorridas numa das partes influenciará todas as outras. A alta sinergia de um
sistema faz com que seja possível a este cumprir sua finalidade e atingir seu objetivo geral com eficiência; por outro lado se
houver falta de sinergia, pode implicar em mau funcionamento do sistema, vindo a causar inclusive falha completa, morte,
falência, pane, queda do sistema etc. Vários sistemas possuem a propriedade da homeostase, que em poucas palavras é a
característica de manter o meio interno estável, mesmo diante de mudanças no meio externo. As reações homeostáticas
podem ser boas ou más, dependendo se a mudança foi inesperada ou planejada. Em termos gerais, sistemas podem ser
vistos de duas maneiras: através da análise, em que se estuda cada parte de um sistema separadamente a fim de
recompô-lo posteriormente; através de uma visão holista, em que se entende que o funcionamento do sistema como um
todo, constitui um fenômeno único, i.e., irredutível em suas partes (Fonte: http://pt.wikipedia.org)
Sistema De Aprendizagem Sistema de formação inicial de jovens que tenham ultrapassado a idade limite de escolaridade
obrigatória e que preferencialmente não tenham mais de 25 anos, candidatos ao 1.º emprego, que tenham concluído o 1.º,
2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou o ensino secundário. Visa assegurar o desenvolvimento de capacidades e competências,
bem como a aquisição de conhecimentos, em regime de alternância em empresas e centros de formação, necessários ao
exercício de uma profissão. Confere uma certificação escolar com equivalência ao 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou ao
ensino secundário e uma qualificação profissional de nível 1, 2, 3 e 4, permitindo ainda o prosseguimento de estudos de
nível pós-secundário não superior e superior.
Sistema de Informação Consiste num dispositivo de recolha, gestão e circulação de informação com base num conjunto de
indicadores incluídos no Diagnóstico. Trata-se de um instrumento de comunicação/informação privilegiado entre os
parceiros que integram a rede social e com a população, regularmente atualizável.
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Sítio classificado Área cuja definição visa a salvaguarda paisagística de determinadas ocorrências naturais e/ou
construídas de interesse cultural, científico, técnico ou outros.
Sobremortalidade Masculina Designação utilizada para qualificar o excesso de mortalidade masculina em relação à
feminina.
Sociedade civil ÁREA TEMÁTICA: JUSTIÇA; EMPRESAS Sociedade constituída por duas ou mais pessoas que se obrigam a
contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certa atividade económica, que não seja de mera fruição, a
fim de repartirem os lucros resultantes dessa atividade. INE - Início: 24-05-1994 Fonte: código civil (CC); artigo 980.º
Sociedade civil ÁREA TEMÁTICA: SOCIEDADE E AÇÃO SOCIAL - refere-se à totalidade das organizações e instituições cívicas
voluntárias que formam a base de uma sociedade em funcionamento, por oposição às estruturas apoiadas pela força de
um estado (independentemente de seu sistema político): ONGs (Organizações Não Governamentais), entidades
filantrópicas, OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, organizações sem fins lucrativos e outras formas
de associações civis sem fins lucrativos. http://pt.wikipedia.org/
Sociedade das Nações também conhecida como Liga das Nações, foi uma organização internacional, a princípio idealizada
em 28 de abril de 1919, em Versalhes, nos subúrbios de Paris, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra
Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. Sua última reunião ocorreu em abril de 1946. Um dos pontos do
amplo tratado referiu-se à criação de uma organização internacional, cujo papel seria o de assegurar a paz. Em 28 de
Junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que na sua I Parte estabelecia a Sociedade das Nações, cuja Carta foi
nessa data assinada por 44 Estados. O Conselho da Sociedade das Nações reuniu-se pela primeira vez em Paris a 16 de
Janeiro de 1920, seis dias depois da entrada em vigor do Tratado de Versalhes. A sede da organização passou em
Novembro de 1920 para a cidade de Genebra, na Suíça. Em setembro de 1939, Adolf Hitler, o ditador nazista da Alemanha,
desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, tendo fracassado em manter a paz no mundo, foi dissolvida.
Estava extinta por volta de 1942. Porém, em 18 de abril de 1946, o organismo passou as responsabilidades à recémcriada Organização das Nações Unidas, a ONU. Sua criação foi baseada na proposta de paz conhecida como Catorze
Pontos, feita pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson, em mensagem enviada ao Congresso dos Estados Unidos
em 8 de janeiro de 1918. Os Catorze Pontos propunham as bases para a paz e a reorganização das relações
internacionais ao fim da Primeira Guerra Mundial, e o pacto para a criação da Sociedade das Nações constituíram os 30
primeiros artigos do Tratado de Versalhes. Curiosamente, com a recusa do Congresso estadunidense em ratificar o Tratado
de Versalhes, os Estados Unidos não se tornaram membro do novo organismo. Eram cinco membros permanentes e seis
rotativos, tendo estes o mandato vencido em três anos, com a possibilidade de reeleição.
Solteiro Estado civil do individuo que nunca se casou ou que teve o casamento anulado. Início: 13-04-2012 Fonte. INE, I.P.
Somatório

representa, de forma abreviada, uma soma.

Sondagem Estudo científico de uma parte de uma população com o objetivo de estudar atitudes, hábitos e preferências da
população relativamente a acontecimentos, circunstâncias e assuntos de interesse comum.
Sondagem estudo estatístico em que se estuda uma amostra da população
STATUS É o lugar ou posição que a pessoa ocupa na estrutura social (veja ESTRUTURA SOCIAL), de acordo com o julgamento
coletivo ou consenso de opinião do grupo. Portanto, o status é a posição em função dos valores sociais correntes na sociedade.
Pode apresentar-se como status legal e/ou social. Status legal é uma posição caracterizada por direitos (reivindicações pessoais
apoiadas por normas) e obrigações (deveres prescritos por normas), capacidades e incapacidades, reconhecidas pública e
juridicamente, importantes para a posição e as funções na sociedade. Status social: abrange características da posição que não
são determinados por meios legais. Portanto, difere do status legal por ser mais amplo e abarcar outras características de
comportamento social além das estipuladas por lei. Além de legal e social, os status podem ser atribuídos ou adquiridos. Status
atribuído: é independente da capacidade do indivíduo; é-lhe atribuído mesmo contra a sua vontade, em virtude do seu
nascimento. Status adquirido: depende do esforço e do aperfeiçoamento pessoal. Por mais rígida que seja a estratificação de
uma sociedade (veja ESTRATIFICAÇÃO) e os numerosos status atribuídos, há sempre a possibilidade de o indivíduo alterar o seu
status através de habilidade, conhecimento e capacidade pessoal. Esta conquista do status deriva, portanto, da competição (veja
COMPETIÇÃO) entre pessoas e grupos, e constitui vitória sobre os demais. Outras formas de status são: Status principal, básico
ou chave (é o status mais significante para a sociedade, já que as pessoas possuem tantos status quantos forem os grupos de que
participam); status posicional (aparece quando determinados aspetos - família, educação, ocupação e rendimento - e alguns
índices exteriores - modos de falar, maneiras de se portar etc. - caracterizam um indivíduo como representante de determinado
grupo ou classe social, sendo portador de certo prestígio. Portanto, é a posição social atribuída pelos valores convencionais
correntes na sociedade ao grupo ou categoria - veja CATEGORIA - do qual o indivíduo é um representante); status pessoal (é a
posição social real determinada pelas atitudes e comportamentos daqueles entre os quais o indivíduo vive e se movimenta,
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fazendo com que pessoas, com idêntico status posicional, tenham, mercê das suas qualidades particulares, diferentes status
pessoais). http://www.prof2000.pt
Subsecção Estatística Unidade territorial que identifica a mais pequena área homogénea de construção ou não, existente
dentro da secção estatística. Corresponde ao quarteirão nas áreas urbanas, ao lugar ou parte do lugar nas áreas rurais ou a
áreas residuais que podem ou não conter unidades estatísticas (isolados).
Suevos Grupo de povos germanos, parte dos quais migraram à Hispânia durante as Invasões bárbaras, fundando um reino
na antiga província romana da Galécia (atual norte de Portugal e Galiza) que duraria entre 409 e 585 d.C., data em que foi
anexado pelos Visigodos

TIPAU 2009
Tipologia de áreas urbanas TIPAU 2009 A Tipologia de áreas urbanas, para fins estatísticos, foi objeto de revisão em 2009.
A 8.ª (2008) Deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística publicada no Diário da República, 2ª série, n.º
188, de 28 de setembro de 2009, aprovou assim a referida tipologia bem como a sua aplicação a todas as freguesias do
País, substituindo a anterior versão de 1998.
A nova TIPAU 2009 consiste, à semelhança da versão de 1998, numa classificação tripartida das freguesias do território
nacional em Áreas predominantemente urbanas (APU), Áreas mediamente urbanas (AMU) e Áreas
predominantemente rurais (APR). Para além de permitir a classificação do território nacional nas três categorias acima
enunciadas, segundo o seu grau de urbanização, permite ainda definir “População urbana” como a população residente
em APU (conceito 3915) e identificar e delimitar áreas urbanas com designação própria, enquanto conjuntos de freguesias
APU contíguas, confinados ao limite do município.
A TIPAU 2009 está disponível em duas versões distintas: uma estática, reportada à geografia utilizada para difusão dos
Censos de 2001 (versão V00522), e outra floating, que integra atualizações posteriores ocorridas no Código da Divisão
Administrativa (versão V00017). Esta versão floating tem por data de referência inicial 31/12/2002 e classifica
provisoriamente as alterações do Código da Divisão Administrativa que ocorram posteriormente à geografia de difusão dos
Censos de 2001. As atualizações posteriores a 31/12/2002 só são consideradas à data de 31/12 de cada ano. No caso de
extrações para datas ao longo do ano é considerada sempre a geografia de 31/12 do ano anterior.
A metodologia seguida para a construção da TIPAU 2009 assentou numa abordagem desenvolvida ao nível da subsecção e
secção estatísticas dos Censos de 2001, pautando-se por quatro fases:
- Na 1º fase privilegiou-se a análise de critérios de carácter morfológico, estudando a efetiva ocupação do solo através da
densidade populacional (à escala da secção estatística) e da pertença ao Lugar (à escala da subsecção estatística);
- A 2ª fase consistiu na análise do território tendo em conta a informação contida nos Planos Municipais de Ordenamento
do Território, permitindo assim tipificar as subsecções estatísticas em duas categorias: solo urbano (conceito 3102) e solo
não urbano;
- A 3ª fase baseou-se na conjugação dos resultados da aplicação dos critérios morfológicos (primeira fase) e da aplicação
dos critérios de ordenamento e planeamento da Segunda fase, numa única classificação de subsecções estatísticas em três
categorias:
Espaço Urbano (conceito 7251)
Subsecção estatística que contempla um dos seguintes requisitos: 1) tipificada como "solo urbano", de acordo com os
critérios de planeamento dos Planos Municipais de Ordenamento do Território; 2) integra uma secção com densidade
populacional superior a 500 habitantes por Km2; 3) integra um lugar com população residente igual ou superior a 5.000
habitantes.
Espaço Semiurbano (conceito 7250)
Subsecção estatística tipificada como "solo não urbano", de acordo com os critérios de planeamento dos Planos Municipais
de Ordenamento do Território, que não foi incluída previamente na categoria de espaço urbano, e contempla, pelo menos
um dos seguintes requisitos: 1) integra uma secção com densidade populacional superior a 100 habitantes por Km2 e
inferior ou igual a 500 habitantes por Km2; 2) integra um lugar com população residente igual ou superior a 2.000
habitantes e inferior a 5.000 habitantes.
Espaço de Ocupação Predominantemente Rural (conceito 7249)
Subsecção estatística tipificada como "solo não urbano", de acordo com os critérios de planeamento assumidos nos Planos
Municipais de Ordenamento do Território, que contempla o conjunto dos seguintes requisitos: 1) não foi incluída
previamente na categoria de espaço urbano ou semiurbano; 2) tem densidade populacional igual ou inferior a 100
habitantes por Km2; 3) não integra um lugar com população residente igual ou superior a 2.000 habitantes.
- A 4ª fase compreendeu a transposição dos resultados ao nível das subsecções estatísticas para as freguesias e a
integração de critérios administrativos e morfológicos à escala da freguesia, permitindo obter a classificação final destas
unidades territoriais:
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Área predominantemente urbana (APU) (conceito 1070) Freguesia que contempla, pelo menos, um dos seguintes
requisitos:
1) o maior valor da média entre o peso da população residente na população total da freguesia e o peso da área na área
total da freguesia corresponde a espaço urbano, sendo que o peso da área em espaço de ocupação predominantemente
rural não ultrapassa 50% da área total da freguesia;
2) a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e tem uma população residente superior a 5.000 habitantes;
3) a freguesia integra total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5 000 habitantes, sendo
que o peso da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da população residente no
lugar, é igual ou superior a 50%.
Notas: a média entre o peso da população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da
freguesia é calculada para os espaços urbanos, semiurbanos e de ocupação predominantemente rural e resulta, em cada
um deles, da média entre as proporções da população residente em cada espaço e a população residente total da
freguesia e as proporções da superfície em cada espaço e a superfície total da freguesia; a avaliação da integração no lugar
resulta de um valor igual ou superior a 50% em, pelo menos, uma das seguintes proporções: população do lugar na
freguesia/população da freguesia (%) ou população do lugar na freguesia/população do lugar (%). Fonte(s): Deliberação n.º 2717/2009,
DR 188, SÉRIE II de 2009-09-28 - 8.ª (2008) deliberação da Secção Permanente de Coordenação Estatística relativa à tipologia de áreas urbanas. Conceito(s) Sinónimo(s): APU} Fonte. INE,
I.P.

Área mediamente urbana (AMU) (conceito 1089)
Freguesia que contempla, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 1) o maior valor da média entre o peso da população
residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia corresponde a Espaço Urbano, sendo
que o peso da área de espaço de ocupação predominantemente rural ultrapassa 50% da área total da freguesia; 2) o maior
valor da média entre o peso da população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da
freguesia corresponde a espaço urbano em conjunto com espaço semiurbano, sendo que o peso da área de espaço de
ocupação predominantemente rural não ultrapassa 50% da área total da freguesia; 3) a freguesia integra a sede da Câmara
Municipal e tem uma população residente igual ou inferior a 5.000 habitantes; 4) a freguesia integra total ou parcialmente
um lugar com população residente igual ou superior a 2.000 habitantes e inferior a 5.000 habitantes, sendo que o peso da
população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da população residente no lugar, é igual ou
superior a 50%.
Área predominantemente rural (APR) (conceito 1084)
Freguesia não classificada como "Área Predominantemente Urbana" nem "Área Mediamente Urbana".
A metodologia de base à TIPAU 2009 distingue-se assim da anterior tipologia, nomeadamente, pela classificação das
freguesias resultar de um trabalho de análise com base em unidades territoriais de menor dimensão (secções e subsecções
estatísticas). Ao mesmo tempo, os critérios quantitativos e qualitativos utilizados na TIPAU 2009 são totalmente objetivos
e, por isso, facilmente operacionalizáveis no futuro.
Os estudos de base à metodologia da TIPAU 2009 foram desenvolvidos no âmbito das competências da Secção
Permanente de Estatísticas de Base Territorial, num grupo de trabalho que envolveu o Instituto Nacional de Estatística, I.P.
(INE), o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), o Ministério da
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), a Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DGOTDU), a Direção Geral da Administração Local (DGAL), o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento
Regional, I.P. (IFDR), as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Continente (CCDR), o Governo
Regional dos Açores (GRA), o Governo Regional da Madeira (GRM), a Associação Nacional dos Municípios Portugueses
(ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Taxa bruta de divórcio Número de divórcios observado durante um determinado período de tempo, normalmente um
ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa pelo número de divórcios por 1 000
habitantes).
Taxa bruta de escolarização - Ensino Básico Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e
a população total residente dos 6 aos 14 anos.
Taxa bruta de escolarização - Ensino Secundário Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino
secundário e a população total residente dos 15 aos 17 anos.
Taxa bruta de mortalidade Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um
ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3)
habitantes). Fórmula de cálculo: TBM = [Ob(0,t) / [(P(0) + P(t)) / 2]] * 10^n ; Ob(0,t) - Óbitos entre os momentos 0 e t;P(0) População no momento 0;P(t) - População no momento t. Fonte. INE, I.P.
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Taxa bruta de natalidade Número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um
ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3)
habitantes). Fórmula de cálculo: TBN = [NV(0,t) / [(P(0) + P(t)) / 2]] * 10^n ;NV(0,t) - Nados-vivos entre os momentos 0 e
t;P(0) - População no momento 0;P(t) - População no momento t. Fonte. INE, I.P
Taxa bruta de nupcialidade Número de casamentos observado durante um determinado período de tempo,
normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de
casamentos por 1 000 habitantes).
Taxa bruta de viuvez Número de casamentos dissolvidos por morte de um dos cônjuges observado durante um
determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente
expressa pelo número de viúvos por 1000 (10^3) habitantes). TBV = [V(0,t) / [(P(0)+ P(t)/2]] * 10^n;V(0,t) - Viúvos entre os
momentos 0 e t; P(0) - População no momento 0;P(t) - População no momento t. Fonte. INE, I.P.
Taxa de crescimento efetivo Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 ou 1 000 habitantes).
Taxa de crescimento natural Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano
civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 ou 1 000 habitantes).
Taxa de fecundidade geral Número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período
(habitualmente expressa em número de nados vivos por 1 000 mulheres em idade fértil).
Taxa de fecundidade na adolescência Número de nados-vivos ocorridos durante o ano de mulheres com idade ≤19 anos,
referido ao efetivo médio de mulheres no grupo etário dos 15 aos 19 anos desse ano (número de nados-vivos por 1 000
mulheres dos 15 aos 19 anos).
Taxa de analfabetismo ou Analfabetismo Esta taxa foi definida tendo como referência a idade a partir da qual um
indivíduo que acompanhe o percurso normal do sistema de ensino deve saber ler e escrever. Considerou-se que essa idade
correspondia aos 10 anos, equivalente à conclusão do ensino básico primário. Deste modo a fórmula utilizada é a seguinte:
(População residente com 10 e mais anos ('Não sabe ler nem escrever')/ População residente com 10 e mais anos)*100
Taxa de Analfabetismo =
(%)

População com 10 ou mais anos que não sabe ler nem
escrever
População com 10 ou mais anos

X
1000

Taxa de atividade Relação entre a população ativa e a população total
Taxa de crescimento efetivo feminino É o quociente entre o acréscimo populacional de mulheres e a população média
feminina num ano.
Taxa de crescimento efetivo Quociente entre o acréscimo populacional e a população média num determinado ano.
Taxa de crescimento efetivo Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3)
habitantes). Fórmula de cálculo: TCE = [P(t) - P(0) / [(P(0)+P(t)/2]] * 10^nP(0) - População no momento 0;P(t) - População
no momento t Fonte. INE, I.P.
Taxa de crescimento natural Saldo natural durante um certo período de tempo, normalmente o ano, referido à população
média desse período.
Taxa de desemprego Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da população ativa (nº de
desempregados por 100 ativos).
Taxa de crescimento migratório Saldo migratório observado durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3)
habitantes). Fórmula de cálculo: TCM = [SM(0,t) / [(P(0) + P(t)/2]] * 10^n ;SM(0,t) - Saldo migratório entre os momentos 0 e
t; P(0) - População no momento 0;P(t) - População no momento t. Fonte. INE, I.P.
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Taxa de crescimento migratório Saldo migratório durante um certo período de tempo, normalmente o ano, referido à
população média desse período.
Taxa de crescimento natural Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano
civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes).
Fórmula de cálculo: TCN = [SN(0,t) / [(P(0) + P(t)/2]] * 10^n ;SM(0,t) - Saldo natural entre os momentos 0 e t; P(0) População no momento 0;P(t) - População no momento t. Conceito(s) Sinónimo(s): TAXA DE EXCEDENTE DE VIDAS} Fonte.
INE, I.P.

Taxa de escolarização do ensino superior Relação percentual entre os alunos inscritos em cursos de formação inicial no
ensino superior (entre os 18 e os 22 anos) e a população total residente dos 18 aos 22 anos.
Taxa de Fecundidade Geral Número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, referido ao
efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período (habitualmente expressa em número
de nados vivos por 1000 (10^3) mulheres em idade fértil).
Taxa de Fecundidade Geral =

Número de nados-vivos
Efetivo médio de mulheres entre os 15 e os 49 anos

X 1000

Taxa de fecundidade geral Número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período
(habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) mulheres em idade fértil). Notas: Este conceito é
extensível ao cálculo das TAXAS DE FECUNDIDADE POR GRUPOS ETÁRIOS, com a devida aplicação do intervalo etário
considerado (Exemplo: TF15-19 = [NV(0,t) / PMm (15,19)] * 10^n). Fórmula de cálculo: TFG = [NV(0,t) / PMm(15,49)] *
10^n ; NV (0,t) - Nados vivos entre os momentos 0 e t; PMm (15,49) - População média de mulheres entre os 15 e os 49
anos. Fonte. INE, I.P.
Taxa de mortalidade infantil Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano ocorrido durante um certo período de
tempo, normalmente o ano, referido ao número de nados-vivos do mesmo período (habitualmente número de óbitos de
crianças com menos de 1 ano por 1000 nados-vivos).
Taxa de mortalidade Número de óbitos ocorridos durante um certo período de tempo, normalmente o ano, referido à
população média desse período (número de óbitos por mil habitantes).
Taxa de natalidade Número de nados-vivos ocorridos durante um certo período de tempo, normalmente o ano, referido à
população média desse período (número de nados-vivos por mil habitantes).
Taxa de pré-escolarização Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino pré-escolar e a população
total residente dos 3 aos 5 anos.
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (1º ciclo) Percentagem dos efetivos escolares que permanecem, por
razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (1º ciclo), em relação à
totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (2º ciclo) Percentagem dos efetivos escolares que permanecem, por
razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (2º ciclo), em relação à
totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (3º ciclo) Percentagem dos efetivos escolares que permanecem, por
razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (3º ciclo), em relação à
totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (total do básico) Percentagem dos efetivos escolares que permanecem,
por razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos), em
relação à totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (Cursos gerais/científico-humanísticos) Este indicador incide sobre os
alunos que nos 10º e 11º anos obtêm classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao
curso frequentado ou em todas menos duas e os que concluem o 12º ano (geral).
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Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (Cursos tecnológicos) Este indicador incide sobre os alunos que nos 10º
e 11º anos obtêm classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado
ou em todas menos duas e os que concluem o 12º ano (tecnológico).
Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (total) Este indicador incide sobre os alunos que nos 10º e 11º anos
obtêm classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado ou em
todas menos duas e os que concluem o 12º ano (total).
Taxa média anual de crescimento (TMAC) Indica o ritmo de crescimento anual médio permitindo comparações entre
períodos de amplitudes diferentes.
Tabela de frequências Tabela que apresenta a distribuição da variável, isto é, quais os valores ou modalidades que a
variável assume, assim como a frequência com que assume esses valores. As tabelas de frequências e os gráficos
constituem processos de redução de dados
31 Dezembro 2010
Total
0 - 14 Anos
15 - 24 Anos
25 - 64 Anos
65 ou mais anos
Zona Geográfica
HM
H
M HM H
M HM H
M HM
H
M
HM
H
M
Carrazeda de Ansiães 6373 3073 3300 636 296 340 597 323 274 3083 1548 1535 2057 906 1151

Ano
Amedo
Beira Grande
Belver
Carrazeda Ansi.
Castanheiro

1991

2001

2011

411
260
365
1299
761

340
194
361
1605
586

302
144
322
1701
427

Território Económico Por território económico entende-se: a) o território geográfico administrado por um Estado no
interior do qual pessoas, bens, serviços e capital circulam livremente; b) as zonas francas, incluindo entrepostos e fábricas
sob controlo aduaneiro; c) o espaço aéreo nacional, as águas territoriais e a plataforma continental situada em águas
internacionais em relação à qual o país dispõe de direitos exclusivos; d) os enclaves territoriais, i.e., territórios geográficos
situados no resto do mundo e utilizados, em virtude de tratados internacionais ou de acordos entre Estados, por
administrações públicas do país (embaixadas, consulados, bases militares, bases científicas, etc.); e) os jazigos mineiros
(petróleo, gás natural, etc.) situados em águas internacionais fora da plataforma continental do país, explorados por
unidades residentes no território. INE, I.P.
Trabalhador familiar não remunerado É o indivíduo que trabalhou numa atividade económica familiar, sem receber
remuneração, durante 15 ou mais horas na semana de referência.
Trabalhador por conta de outrem É o indivíduo que trabalha por conta de outra pessoa, empresa, Estado, etc., recebendo
dela uma remuneração. As pessoas que recebam através dos chamados “recibos verdes”, ainda que sejam juridicamente
trabalhadores por conta própria, serão classificadas na modalidade “Trabalhador por conta de outrem” desde que se
verifiquem as seguintes condições: local de trabalho fixo dentro de uma organização, subordinação hierárquica efetiva e
horário de trabalho definido. Caso estas condições não se verifiquem serão incluídas na modalidade “Trabalhador por
conta própria.”
Trabalhador por conta própria ou isolado É o indivíduo que trabalha por sua conta ou em sociedade e não tem
habitualmente trabalhadores remunerados.
União de facto (ÁREA TEMÁTICA: JUSTIÇA) Relação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que vivam em
situação análoga à dos cônjuges. Fonte. INE, I.P.
União de facto Situação de duas pessoas que, independentemente do sexo, vivem em situação análoga à dos cônjuges,
sem que sejam legalmente casadas uma com a outra. Fonte. INE, I.P.
Uso do solo. Equipamentos e parques urbanos Classe de espaço que abrange as zonas designadas nos PMOTS como
equipamento, equipamento existente, equipamento proposto.
Uso do solo. Indústria Classe de espaço que abrange as zonas designadas nos PMOTS como indústria, indústria existente,
indústria proposta, indústria extrativa.
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Uso do solo. Turismo Classe de espaço que abrange as zonas designadas nos PMOTS como turismo, turismo existente,
turismo proposto.
Uso do solo. Urbano Classe de espaço que abrange as zonas designadas nos PMOTS como urbano, urbano e urbanizável,
urbanizável, comércio e serviços, comércio e serviços existentes, comércio e serviços propostos, edificação dispersa.
Valor Acrescentado Bruto (VAB) Valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros consumos
no processo produtivo.
Variação homóloga compara o nível da variável entre o período corrente e o mesmo período do ano anterior. Esta taxa de
variação, perante um padrão estável de sazonalidade, não é afetada por oscilações desta natureza, podendo, no entanto,
ser influenciada por efeitos não periódicos localizados num (ou em ambos) dos períodos comparados.
Volume de negócios Valor total da faturação, com exclusão do IVA, realizada pela empresa durante o período de
referência, correspondente à venda de mercadorias, produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios,
resíduos e refugos e à prestação de serviços a terceiros.
Valores aberrantes Valores que se distinguem dos restantes, dando a ideia de não pertencerem ao mesmo conjunto de
dados.
Variação (%) B – A / A x 100 (2011-2001/2001*100) Em matemática uma variação pode ser definida como uma variável a
qual se adicionada outra variável, ou como uma função adicionada a outra função. Pode representar a mudança no valor
de uma grandeza escalar ou no vetor (módulo, direção ou sentido) de uma grandeza vetorial associadas a um ente ou
sistema físico.
Variação populacional (VP) Traduz o "crescimento efetivo da população" (positivo ou negativo).Diferença entre os
efetivos populacionais em dois momentos de observação do tempo (habitualmente dois fins de ano consecutivos).
Fórmula de cálculo: VP = Pt - P0 ou VP = ( NV – Ob ) + ( I – E ); em que Pt: população no momento "t"; P0: população no
momento "0"; NV: total de nados-vivos entre os momentos "0" e "t"; Ob: total de óbitos ocorridos entre os momentos "0"
e "t"; I: total de entradas por migração (imigração) entre os momentos "0" e "t"; e E: total de saídas por migração
(emigração) entre os momentos "0" e "t". A variação populacional também pode ser calculada pela soma algébrica
(somatório) do saldo natural e do saldo migratório. VP = P(t)-P(0)P(t) - População no momento t;P(0) - População no
momento 0. Fonte. INE, I.P.
Variância Medida que se obtém somando os quadrados dos desvios dos dados relativamente à média e dividindo o valor
da soma pelo número de observações menos uma.
Variável aleatória Uma variável aleatória X é uma função que associa a cada ponto do espaço de resultados S, um número
/ Pode ser entendida como uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
Variável Em estatística é um atributo mensurável que tipicamente varia entre indivíduos.
Variável Qualitativa Nominal São aquelas que não podem ser hierarquizadas ou ordenadas, como a cor dos olhos, o local
de nascimento.
Variável Qualitativa Ordinal São aquelas que podem ser colocadas em ordem, por exemplo, a classe social (A,B,C,D, ou E)
e a variável "Peso" medida em 3 níveis (pouco pesados, pesados, muito pesados).
Variável Qualitativa São aquelas que se baseiam em qualidades e não podem ser mensuradas numericamente. Estas ainda
se subdividem em:
Variável Quantitativa Contínua São aquelas que assumem valores dentro de um conjunto contínuo, tipicamente os
números reais. São exemplos, o peso ou a altura de uma pessoa.
Variável Quantitativa Discreta São aquelas que assumem valores dentro de um tempo finito ou enumerável, tipicamente
números inteiros. Um exemplo é o número de filhos de uma pessoa.
Variável quantitativa São aquelas que são numericamente mensuráveis, por exemplo, a idade, a altura, o peso.
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Vila (INE - Vigência: Início: 29-03-2004) Aglomerado populacional contínuo, com um número de eleitores superior a 3000, possuindo
pelo menos, metade dos seguintes equipamentos coletivos: a) Posto de assistência médica; b) Farmácia; c) Casa do Povo,
dos Pescadores, de espetáculos, centro cultural ou outras coletividades; d) Transportes públicos coletivos; e) Estação dos
CTT; f) Estabelecimentos comerciais e de hotelaria; g) Estabelecimento que ministre escolaridade obrigatória; h) Agência
bancária; Notas: Importantes razões de natureza histórica, cultural e arquitetónica poderão justificar uma ponderação
diferente dos requisitos enumerados" (Art.º 14º). Fonte: Lei n.º 11/82, DR 125, Série I de 1982-06-02; artigos 12.º e 14.º
Vila portuguesa Tipicamente, em Portugal, as vilas têm entre 1 000 e 10 000 habitantes, mas motivos históricos e
flutuações populacionais criaram várias exceções a esta regra. Atualmente, a criação de novas vilas (elevadas a partir de
aldeias) encontra-se definida pela lei nº 11/82, de 2 de Junho que, salvo quando há "importantes razões de natureza
histórica, cultural e arquitetónica", estabelece que uma povoação só pode ser elevada a vila se tiver: Mais de 3000
eleitores, em aglomerado populacional contínuo / Pelo menos metade dos seguintes equipamentos coletivos: Posto de
assistência médica / Farmácia / Centro cultural ou outras coletividades / Transportes públicos coletivos / Estação de CTT /
Estabelecimentos comerciais e de hotelaria / Estabelecimento que ministre escolaridade obrigatória / Agência bancária. A
heráldica dos aglomerados urbanos portugueses reflete a diferença entre cidades, vilas e aldeias, com o brasão de armas
de uma cidade encimado por uma coroa com 5 torres, o de uma vila com 4 e o de uma aldeia com 3. http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
Zonas de Pobreza Territorializada ou Círculos de Pobreza Instalada São áreas onde se concentram populações que vivem
em condições de grande precariedade, acumulando vulnerabilidades (desemprego, baixas qualificações profissionais e
escolares, toxicodependência, etc.) e que são elas próprias territórios excluídos, no sentido em que registam um forte
desinvestimento do Estado e dos privados. São normalmente, bairros de barracas, zonas degradadas da cidade, bairros de
habitação social, antigas zonas industriais tornadas obsoletas pelo progresso tecnológico ou zonas rurais desertificadas do
interior. Nestes territórios tendem a gerar-se fenómenos de reprodução geracional da pobreza, devido, em parte, à
interiorização de autoimagens negativas que contribuem para que as pessoas desacreditem nas suas possibilidades de
mudar de vida.
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Fontes: Principais Websites (Sítios eletrónicos)
ALEA: Ação Local Estatística Aplicada (Glossário)



http://www.alea.pt/Html/glossar/html/glossar.html Indicadores demográficos
ANAFRE: Associação Nacional de Freguesias



http://www.anafre.pt/
IHRU: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP,

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/glossario/consultaGlossarioList.jsp
INE: Instituto Nacional de Estatística, I.P. detém, em Portugal, a responsabilidade de assegurar a produção e difusão da informação estatística oficial.

www.ine.pt Conceitos para Fins Estatísticos no Portal de Estatísticas Oficiais do INE

http://smi.ine.pt/ - Sistema de metainformação

http://mapas.ine.pt/download/metadados/bgri11.html BGRI 2011 Base Geográfica de Referenciação da Informação 2011
Infoline Serviço de informação on-line do INE - é um Serviço de Difusão via Internet, disponível desde 1997. Com o Infoline pretende-se manter um canal
de comunicação direto com os utilizadores de informação estatística.



http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
Segurança Social



http://www2.seg-social.pt/
União Europeia ou Comissão Europeia

http://europa.eu/documentation/index_pt.htm
Eurostat - Portal da União Europeia Gabinete de Estatísticas da União Europeia com sede no Luxemburgo; Organismo responsável pela
disponibilização e publicação da informação estatística sobre os países europeus e uma revista mensal (Eurostatistique). A informação fornecida
deverá ser imparcial, fiável e comparável entre os diferentes Estados-membros.

http://europa.eu/documentation/statistics-polls/index_pt.htm
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/partners/european_union/pt/tab_news
Portal da Saúde Pública da União Europeia



http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/io_pt.htm
Dicionário de sociologia



http://www.prof2000.pt
Dicionário estatístico



http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2003/icm24/dicionario.htm#Q
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