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O mapa da esquerda reflete o grau de cobertura do abastecimento de água, salientando o grau de uniformização que já existia em 2001 na prestação deste serviço à 
população. 
No mapa da direita podemos ver onde ocorreram encerramentos de estabelecimentos de ensino, do básico ao secundário. Ainda neste mapa constatamos que os territórios 
mais "sacrificados" foram os que se localizam no Minho, em Trás-os-Montes e na Beira Alta. 



 

 
Como se pode verificar no mapa da esquerda, comparativamente ao anterior podemos, concluir que na última década houve de facto uma convergência na disponibilização deste 
serviço essencial à população portuguesa. 
Comparativamente, sobre o mapa do encerramento de estabelecimentos de ensino, obviamente que podemos concluir que a deslocalização das comunidades escolares levou a 

um envelhecimento diurno acentuadíssimo das populações locais, situação que provocou o esmorecimento das populações locais, pois de dia não há crianças. 



 

 

No cartograma da esquerda verificamos que em 2001, 70% da população portuguesa tinha saneamento básico. 
No cartograma da direita é possível ver os Municípios onde, de acordo com a atual proposta do Ministério da Justiça, os respetivos tribunais poderão encerrar. 



 

 
No mapa da esquerda pode-se verificar, relativamente ao anterior, que houve uma uniformização na cor do mapa, circunstância que indicia a convergência que houve na 
disponibilização de saneamento básico aos portugueses. A taxa de cobertura em 2009 era de 78% enquanto em 2001 era de 70%. 
No que diz respeito ao mapa da direita é possível constatar o vazio que o encerramento de tribunais vai provocar, situação que vai criar desequilíbrios locais. 



 

 
A intervenção dos Municípios tem-se diversificado, a título de exemplo podemos nomear a cultura e o desporto. 
Em 1999 o investimento médio dos Municípios nestes setores estratégicos rondou um milhão e oitocentos mil euros, sendo possível observar no mapa da esquerda que nesta 
altura eram, sobretudo os municípios das áreas metropolitanas que realizavam os maiores investimentos. 
No mapa, à direita, relativo ao encerramento de Hospitais, Centros de Saúde e Extensões de Saúde constatamos que foi em Trás-os-Montes, no Minho, em Lisboa e Lezíria do 
Tejo e no litoral Alentejano onde ocorreram mais encerramentos. 



 

 
O mapa da esquerda relativo ao investimento dos Municípios em atividades culturais e desportivas em 2010, permite-nos aferir, pelo seu escurecimento, que de 1999 para 2010 os 
Municípios perceberam que estas são áreas estratégicas, quer para a qualidade de vida dos cidadãos, quer para dinamizar as economias locais, através do fomento do turismo. 
Já o mapa da direita permite-nos aferir que a administração Central também no setor da saúde inverteu o ciclo dos cuidados de saúde de proximidade, aumentando 
significativamente as distâncias que as populações têm de percorrer para aceder a este serviço público fundamental. 



 

 
O mapa da esquerda evidência mais uma vez uma uniformização nacional na prestação do serviço de recolha de resíduos, enquanto que o mapa à direita, reflete a distância 

relativa a que os territórios estão dos maiores centros de decisão nacionais, Lisboa e Porto, permitindo-nos ver que em 1995 uma grande percentagem do território tinha uma 

fraca acessibilidade aos centros de decisão. 



 

 O mapa da direita, permite-nos percecionar o insucesso das políticas da Administração Central no setor rodoviário, pois após 15 anos e muitos milhões de euros 
investidos continuamos a ter um país desforme. 
A este prepósito à muito que a ANMP tem alertado para a necessidade de se rever o Plano Rodoviário Nacional em vigor, que atualmente tem 18 anos. 
Qualquer planeador sabe que a vida útil de um plano é de 5 a 7 anos, dez anos no máximo. 
Porque é que o PRN ainda não foi revisto? 
Entre 2006 e 2007 a ANMP elaborou um relatório que alertava para o facto do PRN, então com 13 anos, estar obsoleto. 
Também alertava para a necessidade de alterar o paradigma para o setor das vias rodoviárias, pois a médio longo prazo seria financeiramente insustentável. 



 

  
De acordo com a Organização das Nações Unidas, deverá existir um bombeiro profissional por cada mil habitantes. 
O mapa da esquerda, reflete os dados do INE sobre esta matéria, indiciando que na maioria dos Municípios existem bombeiros a mais. 
A reestruturação dos serviços postais levou a que num grande número de Municípios já só haja uma estação de correios, como podemos ver no mapa da direita. 
Parece-nos que este modelo está errado, em virtude de as áreas em questão estarem povoadas por pessoas idosas, com fracos níveis de escolarização, com elevados índices 
de info-exclusão. 



 

 A questão é importantíssima para o País, pois em termos práticos pode-se ver o impacto que tem tido na qualidade das águas balneares, que em 2001 permitiu que fosse 
atribuída a bandeira azul a 96 praias enquanto que em 2012 este certificado de qualidade foi atribuído a 275 praias. 
Sabendo-se como o turismo de sol e praia é estratégico para Portugal, enquanto fonte de entrada de divisas e gerador de emprego o esforço dos Municípios em prol de um 
melhor ambiente tem tido resultados assinaláveis. 



 

 
Os Municípios desde de há já algum tempo que tentam contrariar os desequilíbrios da distribuição da população no território nacional.  
Porém, e contra estas medidas o Estado Central tem levado à prática políticas completamente descoordenadas, que têm impactos diretos e significativos, 
precisamente na distribuição da população no território nacional. 
Chama-se a Vossa especial atenção para a circunstância do mapa da direita não ter em conta os familiares dos profissionais da educação, saúde e justiça que 
deixam de desempenhar as respetivas funções nos Municípios, assim como não reflete os impactos no conjunto de serviços/atividades que são também afetados 
com a perda de funcionários da educação/saúde e justiça. 



 

 
Como está descrito no slide salienta-se a similaridade entre estes dois mapas. 
O mapa da direita reflete a diminuição direta de habitantes decorrentes do encerramento de serviços de saúde, educação e justiça. 



 

 
Efetivamente o problema da litoralização da população portuguesa agudizou-se de tal modo durante a última década, que passou-se à metropolização da população, como se 

pode ver no mapa à direita, existem Municípios localizados no litoral de Portugal continental que registaram um decréscimo populacional de 2001 para 2011 (Figueira da Foz, 

Mira, Cantanhede,…., já não é um problema só do interior). 



 

Apuramento do resultados das políticas da administração central. 
Para tal foram considerados: o encerramento dos estabelecimentos de ensino, de unidades de saúde e de tribunais, bem como um índice de altitude, elaborado partir da 
classificação da ONU para as áreas de montanha, assim como o índice de interioridade administrativa já analisado. 
Da conjugação de todos estes indicadores obteve-se uma seriação dos Municípios, que nos permitiu relocalizá-los geograficamente a partir das respetivas posições geográficas 
iniciais. 

 



 

Como resultado obteve-se o cartograma desforme do território nacional que está abaixo. 
Temos ainda de referir que não realizámos esta tarefa para os indicadores apresentados para os Municípios porque como mostrámos, as políticas da Administração Local têm, 
tendencialmente, levado a que haja uma uniformização, uma convergência nacional na prestação dos serviços, ao contrário das políticas descoordenadas dos Ministérios da 
República Portuguesa. 

 Nota metodológica: A posição relativa dos Municípios foi alterada longitudinalmente consoante o percentil / índice / “classificação” que se obteve na sequência da análise feita aos resultados 

práticos decorrentes das políticas de reestruturação das redes de ensino, saúde, justiça, infraestruturas rodoviárias. 



 

 Os mapas acima refletem igualmente o percentil / índice / “classificação” que está representada no anterior cartograma. 
O mapa da esquerda é relativo aos Municípios com percentil / índice / “classificação” negativo. O mapa da direita inclui todos os Municípios do Continente. 

Importa ainda referir que este mapa destorcido resultou do aumento ou da diminuição dos territórios dos Municípios consoante a respetiva percentil / índice / “classificação”. 
Salienta-se a desarmonia/espaço desarticulado que resultou das políticas desenvolvidas pela Administração Central no território nacional. 



 

 

 

 

 

 


