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A leitura da “Caracterização empresarial do concelho de 
Esposende” permite-nos uma radiografia da atividade 
empresarial do Concelho de Esposende, fundamental 
para podermos antecipar os grandes desafios, em ter-
mos de competitividade, que os agentes económicos e 
em particular as empresas, enfrentam e assim assumir-se 
como informação de base, ou ponto de partida, para a 
tomada de decisão.

A sua análise detalhada, permite-nos corroborar a rele-
vância para a economia de Esposende de setores como 
o comércio ou o turismo, com um maior número de em-
presas, mas também a de uma atividade industrial, cada 
vez mais forte, composta por empresas que têm o mer-
cado internacional como principal destino da sua pro-
dução e contribuem, em larga medida, para que o setor 
da indústria seja responsável por mais de 300 milhões 
de euros (40%) do volume de negócios das empresas não 
financeiras do concelho e que ascende já a cerca de 800 
milhões de euros.

O resultado do inquérito realizado aos empresários, que é 
parte do presente estudo, é também muito enriquecedor 
e permitem-nos perceber que entre as prioridades de in-
vestimento para os próximos anos, para além do investi-
mento em ativos fixos, foram identificados: Recursos Hu-
manos (65 %); Marketing (59%); ou Sistemas de Gestão 

(23%). De valorizar também o facto de apenas 3,8% dos 
agentes económicos que responderam negarem qualquer 
intenção de investir ao longo dos próximos 5 anos, o que 
é bem revelador do compromisso e da vontade no pro-
gresso e na prosperidade de Esposende.

Também relevante o facto de a esmagadora maioria das 
empresas considerar a “localização estratégica” de Espo-
sende como a maior vantagem competitiva do território, 
enquanto que apenas 1,0% dos inquiridos afirmou que 
este indicador não constitui um ativo interessante para os 
agentes económicos. Este sentido de resposta é bastan-
te animador para os agentes do território e deve ser re-
forçado em termos de políticas de incentivo à captação e 
fixação de empresas, pessoas e projetos para o território.

A ACICE - Associação Comercial e Industrial do Concel-
ho de Esposende – congratula-se com os resultados do 
presente trabalho, agardecendo à equipa que o elaborou 
e a todos os agentes envolvidos, empresas, empresários 
e desde logo a todos os seus Associados, na certeza que 
com este trabalho dá o seu contributo para o fomento da 
atividade económica e para a melhoria da competitivi-
dade do setor empresarial de Esposende e de todo o seu 
território.  

Desejamos que seja útil a todos.

MENSAGEM DE ABERTURA

José Albino Lima Faria

Presidente da Direção

ACICE - Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende 
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No âmbito da Prioridade de Investimento (PI) 3.1. – “Pro-
moção do espírito empresarial facilitando nomeadamente 
o apoio à exploração económica de novas ideias e incen-
tivando a criação de novas empresas, inclusive através de 
incubadoras de empresas”, inserida no Programa Opera-
cional Regional do Norte 2014 – 2020, a Associação Co-
mercial e Industrial do Concelho de Esposende (ACICE) 
decidiu realizar o estudo “Caracterização empresarial do 
Concelho de Esposende”. O trabalho integra o projeto 
“Esposende Empreendedor” e pretende estabelecer uma 
caracterização do concelho de Esposende na sua vertente 
sociodemográfica, económica e empresarial.

Dada a falta de dados atualizados que caracterizem o 
tecido empresarial do concelho de Esposende, a ACICE 
considerou de suma importância desenvolver um diag-
nóstico que permita ajudar os agentes do território na sua 
tomada de decisões. 

O estudo teve como principal ferramenta a análise de da-
dos obtidos junto de fontes primárias (inquérito) e fontes 
secundárias (estatísticas) em duas perspetivas distintas: 

1) uma dimensão mais macro, com vista ao enquadra-
mento de Esposende entre os demais concelhos do Cáva-
do, região Norte e Portugal; 

2) uma dimensão mais específica, relativa à situação en-
dógena de Esposende, analisando de forma comparativa 
a situações das suas freguesias. 

“Esposende Empreendedor” (www.esposende.pt), é um 
projeto promovido pela ACICE, apoiado no âmbito do 
Portugal 2020 e Norte 2020 e que tem como objetivo 
principal a criação de um ecossistema empreendedor, de 
base local, em Esposende.

A ACICE é uma associação empresarial sem fins lucrativos 
que abrange os diversos sectores de atividade relaciona-
dos com o comércio, a indústria, o turismo e os servi-
ços. Conta, neste momento, com mais de meio milhar de 
associados, distribuídos pelos sectores de atividade atrás 
referidos. 

nota té cnica
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1. objetivos & metodologia

O trabalho aqui apresentado pretende caracterizar o te-
cido empresarial do concelho de Esposende. A análise 
encontra-se dividida em duas partes, no final das quais 
encontramos as conclusões: 

• Enquadramento inicial de caracterização do território 
de Esposende, do ponto de vista geográfico, demográfico, 
social, de escolarização e de infraestruturas e serviços. 
Este primeiro capítulo permite-nos apresentar alguma 
informação base antes de passarmos para a análise apro-
fundada da dimensão económica e empresarial do terri-
tório. 

• Caracterização do tecido económico e empresarial. 
Aqui, a análise de informação relativa ao tecido empre-
sarial do concelho de Esposende, é realizada em duas 
dimensões: 

1- Uma dimensão macro/regional de comparação de Es-
posende face à situação nos demais concelhos do Cáva-
do, região Norte e Portugal; 

2 - Uma dimensão micro/interna, circunscrita às fregue-
sias do concelho, que nos permite comparar e mapear as 

“A análise divide-se entre o “Enquadra-
mento inicial de caracterização do territó-
rio de Esposende” e a “Caracterização do 
tecido económico e empresarial”. 
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ENQUADRAMENTO

Caracterização do território de Esposende, do ponto de vista geográfico, 
demográfico, social, de escolarização e de infraestruturas e serviços.

CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO-EMPRESARIAL

DIMENSÃO MICRO/INTERNA

Comparação entre freguesias do concelho 
de Esposende.

DIMENSÃO MACRO/REGIONAL

Comparação entre Esposende e os restantes 
concelhos da sub-região do Cávado, região 

Norte e Portugal.

empresas dentro do próprio concelho. Em ambas as di-
mensões, os indicadores analisados são os mesmos (e.g. 
principais setores de atividade, Valor Acrescentado Bruto, 
volume de negócios, pessoal ao serviço, entre outros).

Tendo em conta os objetivos estabelecidos de caracteri-
zação do tecido empresarial do concelho de Esposende, 
foram várias as fontes utilizadas para a elaboração deste 
trabalho. Em concreto, foi privilegiado o recurso a fontes 
primárias (inquérito realizado a empresas do concelho de 
Esposende) e a fontes secundárias (principalmente, dados 
do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Plataforma 
Sabi). 

Na informação com origem no INE foram utilizados da-
dos relativos aos Censos 2011 e às últimas previsões exis-
tentes, na sua maioria relativas ao ano de 2016. Apesar 
de apenas os primeiros poderem ser considerados como 
dados oficiais, referem-se a uma realidade com sete anos 
que já sofreu, inevitavelmente, bastantes alterações. Rela-
tivamente aos dados mais recentes do INE, embora sejam 
previsões, podem aproximar-se mais da realidade atual, 
em comparação com a informação dos Censos 2011. 
Posto isto, podemos admitir a possibilidade de existência 
de inconsistências na informação aqui apresentada, ten-
do em conta que se torna difícil possuir informação que 
seja, simultaneamente, definitiva e atualizada.

No que respeita à plataforma Sabi, e de modo a fazer-se 
o mapeamento do tecido empresarial de Esposende, foi 
feita uma análise a uma amostra de 1103 empresas do 
concelho que nos permitiu identificar a distribuição do 
número de empresas, dos postos de trabalho, do volume 
de negócios gerado, bem como a sua distribuição por Có-
digo de Atividade Económica (CAE) e por freguesia. Adi-
cionalmente, foram analisados também os mercados alvo 
(interno, comunitário e extra-comunitário), identificando 
os CAE e freguesias responsáveis.

Além da contextualização económica e empresarial do 
concelho de Esposende realizada com base em dados 
estatísticos, foi também realizado um questionário aos 
associados da ACICE. Mais do que caracterizar o tecido 
empresarial a partir de indicadores estatísticos, como é o 
caso da sua localização, CAE, volume de negócios, entre 
outros, o questionário realizado objetivou obter informa-
ção específica sobre a gestão da sua atividade e posicio-
namento estratégico. Assim, neste capítulo será analisada 
a visão das empresas em relação a pontos como a sua 
posição internacional, propriedade intelectual, fatores 
determinantes para a evolução, áreas de investimento, 
vantagens competitivas do território, entre outros fatores 
relevantes. 
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Enquadramento
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Mapa 1 Enquadramento geográfico do concelho de Esposende.
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Mapa 2 Enquadramento geográfico das 
freguesias do concelho de Esposende.

1A NUTS III Cávado é composta por seis concelhos: Amares, Barcelos, 
Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde.

2.1. Geografia

Esposende é uma cidade portuguesa do Norte de Portu-
gal. O município localiza-se no distrito de Braga, na re-
gião do Minho, Norte de Portugal, sub-região do Cávado 
(Mapa 1). É um dos seis concelhos que compõe a NUT III 
Cávado1, que se estende por uma área de 1246 km2 e uma 
população de cerca de 410 mil habitantes (Censos, 2011). 
É limitado a norte por Viana de Castelo, a leste por Bar-
celos, a sul pela Póvoa de Varzim e a oeste pelo Oceano 
Atlântico. É o único dos 14 concelhos do distrito de Braga 
que possui território litoral, com 18 km de costa.

O concelho de Esposende abrange uma área total de 
95,41 km2 e é formado por nove freguesias distintas: An-
tas, União das Freguesias de Apúlia e Fão, União das 
Freguesias de Belinho e Mar, União das Freguesias de 
Esposende, Marinhas e Gandra, União das Freguesias 
de Fonte Boa e Rio Tinto, Forjães, Gemeses, União das 
Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos e Vilã Chã 
(Mapa 2). A União das Freguesias de Esposende, Mari-
nhas e Gandra é a que apresenta a maior superfície geo-
gráfica (17,31 km2), sendo a freguesia de Gemeses a de 
menor dimensão (5,57 km2), como podemos comprovar 
na Tabela 1.

Em 2016, Esposende permanece o segundo concelho 
mais densamente populado da NUTS III, com 355,8 ha-
bitantes por km2. 

Tabela 1 Dimensão geográfica, em km2, das freguesias do concelho de Esposende. | Fonte: INE, 2018.

Antas

Belinho e 
Mar

Vila Chã

Esposende, 
Marinhas e

Gandra

Palmeira
de Faro

e Curvos

Gemeses

Fonte Boa
e Rio Tinto

Apúlia
e Fão

Forjães

Viana
do Castelo

Póvoa
de Varzim

Barcelos

FREGUESIAS

Antas

Forjães

Gemeses

Vila Chã

União das Freguesias de Apúlia e Fão

União das Freguesias de Belinho e Mar

União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto

União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos

DIMENSÃO EM KM2

9,07

8,30

5,57

8,50

16,29

8,95

17,31

10,38

11,04
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Na perspetiva da acessibilidade, Esposende apresenta ex-
celentes condições para a aproximação e fixação de em-
presas e população. No acesso rodoviário, Esposende é 
servida por três eixos principais de circulação: 

‣ A28 - Autoestrada do Norte Litoral, o eixo principal, que 
faz a ligação ao Norte (Viana do Castelo e Galiza) mas 
também ao Sul (Porto e Área Metropolitana);

‣ A11 - Auto-Estrada do Baixo Minho, garante a ligação 
com as principais cidades do distrito de Braga: Barcelos, 
Braga e Guimarães; 

‣ EN 13 - Estrada do Entre-Douro-e-Minho, utilizada so-
bretudo para ligações internas no concelho. 

Encontra-se, assim, garantida a ligação às principais zo-
nas limítrofes estratégicas. O que permite, por exemplo, 
que um considerável nível da população que trabalhe na 
Área Metropolitana do Porto possa residir em Esposende.

No seu acesso marítimo Esposende usufrui da proximida-
de ao porto de mar da cidade de Viana do Castelo, a 25 
km, e ao porto de mar de Leixões, a cerca de 40 km. Já 
ao nível dos transportes aéreos, o concelho localiza-se 
a uma curta viagem de cerca de 30 minutos do segun-
do maior aeroporto português, o Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, mas também do Aeródromo de Braga. O Aero-
porto de Vigo, localiza-se a cerca de uma hora de distân-
cia (110 km). 

Apesar de terem existido projetos para a construção de 
eixos ferroviários que passassem em Esposende, como 
por exemplo a Linha do Cávado que faria a ligação a Bra-
ga, estes nunca se concretizaram. A falta de uma ligação 
ferroviária, tal como acontece em várias outras cidades 
do país, representa um forte handicap à mobilidade re-
gional e ao trânsito de mercadorias. O acesso ferroviário 
mais próximo situa-se na linha do Minho (Viana do Caste-
lo e Barcelos) e na Estação da Póvoa de Varzim (Metro do 
Porto). Para a realização do transporte de mercadoria por 
via ferroviária, as empresas de Esposende estão limitadas 
às estações de Darque, Barcelos e Nine, pertencentes à 
linha do Minho.

2.2. População

2.2.1. População residente

Com cerca de 34 mil habitantes, Esposende é o 4º conce-
lho mais populoso da NUTS III Cávado, correspondendo a 
8,4% da população da sub-região (Gráfico 1). Braga lide-
ra a tabela com cerca de 181,2 mil habitantes, enquanto 
que Terras de Bouro é o menos populoso, com 6,5 mil 
residentes. Destaca-se também o facto de ser o segundo 
concelho da sub-região com maior densidade populacio-
nal, com 356,1 habitantes por km2 em 2017.

A população residente em Esposende registou um ligei-
ro decréscimo nos últimos cinco anos, passando de 34,3 

Gráfico 1 População residente nos concelhos do Cávado, região Norte e Portugal, em milhares, em 2016. 
Fonte: INE, 2018.
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Tabela 2 Evolução da população residente em Esposende, Norte e Portugal, entre 2011 e 2016. | Fonte: INE, 2018.

Tabela 3 Evolução da população residente em Esposende, Norte e Portugal, em percentagem, entre 2012 e 2016. | 
Fonte: INE, 2018.

Tabela 4 Distribuição da população residente em Esposende, por Freguesia do concelho, em 2014, 2015 e 2016. 
Fonte: INE, 2018.

mil habitantes em 2011 para 33,9 mil em 2016 (Tabela 
2). Embora a um ritmo inferior, Esposende acompanha a 
tendência de queda populacional da região Norte (NUTS 
II) e de Portugal (NUTS I), (Tabela 3).

A análise da distribuição da população residente2 pelas 
nove freguesias permite-nos avaliar a sua a heterogenei-
dade demográfica. Segundo os Censos de 2011, últimos 
dados oficiais, as freguesias com mais residentes são 
também as maiores em termos de dimensão geográfica: 
União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, 
com 11,1 mil pessoas e União de Freguesias de Apúlia e 

Fão, com 7,3 mil pessoas. No entanto, a União de Fre-
quesias de Palmeira de Faro e Curvos é a que mais cres-
ceu (7,42%) entre 2001 e 2011 (Tabela 4). 

Portugal

Norte

Esposende

2011

10 542 398

3 687 224

34 371

2012

10 487 289

3 666 234

34 286

2013

10 427 301

3 644 195

34 250

2014

10 374 822

3 621 785

34 125

2015

10 341 330

3 603 778

34 040

2016

10 309 573

3 584 575

33 947

Portugal

Norte

Esposende

2012

-0,52%

-0,57%

-0,25%

2013

-0,57%

-0,60%

-0,10%

2014

-0,50%

-0,61%

-0,36%

2015

-0,32%

-0,50%

-0,25%

2016

-0,31%

-0,53%

-0,27%

2 Cf. ‘Índice de definições´

Esposende

Antas

Forjães

Gemeses

Vila Chã

União das Freguesias de Apúlia e Fão

União das Freguesias de Belinho e Mar

União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto

União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos

2014

33 325

2 163

2 577

1 115

1 410

7 166

3 527

10 401

1 974

2 992

2015

34 254

2 221

2 767

1 078

1 419

7 301

3 199

11 111

1 944

3 214

2016

2,79%

2,68%

7,37%

-3,32%

0,64%

1,88%

-9,30%

6,83%

-1,52%

7,42%
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2.2.2. Pirâmide etária

O concelho de Esposende apresenta uma pirâmide etária 
perfeitamente condizente com a sua situação num país 
desenvolvido (Gráfico 2). O aumento da longevidade e a 
baixa natalidade, leva a que haja uma grande percenta-
gem de população acima dos 15 anos (85,2%) e pouca 
população jovem (14,8%).

85 e mais anos

80 - 84 anos

75 - 79 anos

70 - 74 anos

65 - 69 anos

60 - 64 anos

55 - 59 anos

50 - 54 anos

45 - 49 anos

40 - 44 anos

35 - 39 anos

30 - 34 anos

25 - 29 anos

20 - 24 anos

15 - 19 anos

10 - 14 anos

5 - 9 anos

0-4

10% 10%8% 8%6% 6%4% 4%2% 2%0%

Homens Mulheres

Gráfico 2 Pirâmide etária de Esposende, em 2016. | Fonte: INE, 2018.
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A análise do Índice de Envelhecimento3, permite-nos per-
ceber que em 2016 passou a haver mais idosos do que 
jovens em Esposende (Tabela 5).

A população do concelho tem envelhecido nos últimos 
20 anos. Se em 1996 apenas 69,6 pessoas em cada 100 
tinham mais do que 65 anos, em 2016 este valor subiu 
para 110,5. Apesar desta tendência desfavorável, pode-
mos afirmar que Esposende é um concelho relativamente 
jovem, ficando apenas atrás de Braga na NUTS III Cávado 
e muito acima da média nacional e do Norte do país. Ape-
sar disto, e a partir da análise do Índice de Longevidade4 
a população idosa de Esposende é a segunda menos en-
velhecida do Cávado, só sendo ultrapassada por Braga 
neste indicador.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

1996

111,5

93,3

70

82,8

65,5

64,5

69,6

153

85,4

2006

88,9

67,8

51,7

64,9

45,4

49,1

51,1

100,5

63,4

2016

150,9

146,4

115,6

133,5

120,7

105,4

110,5

240,9

127

Índice de envelhecimento

No que respeita ao Índice de dependência de idosos5, 
percebemos que a população idosa do concelho de Es-
posende tem crescido face à população ativa. Isto porque 
o valor de população com 65 anos por cada 100 pessoas 
em idade ativa tem vindo a aumentar, passando de 16,8 
pessoas em 1996 para 23,8 em 2016 (Tabela 5).

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

1996

45,1

44,2

44,2

46

42,3

44,6

42,9

48,3

45,8

2006

39,6

38,6

38,5

41,1

38

36,6

39,5

42,6

41,1

2016

48,7

47,1

45,9

48,8

45

43,8

44,9

56,9

52,2

Índice de longevidade

3 4 5 Cf. ‘Índice de definições´
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Tabela 5 Índice de envelhecimento, longevidade e dependência de idosos, em 1996, 2006 e 2016. 
Fonte: INE, 2018. 

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

1996

22,7

19

16,2

21,6

14,6

14,5

16,8

30,2

21,9

2006

26,3

22,4

18,4

22,2

17,4

16,4

18,6

37,7

24

2016

32,5

29,1

23,8

26,3

23,5

22,3

23,8

42

27,3

Índice de dependência
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2.2.3. Densidade populacional

Esposende permanece, em 2016, o segundo concelho 
mais densamente populado da NUTS III, com 355,8 ha-
bitantes por km2, sendo apenas ultrapassado por Braga 
(987,9 habitantes por km2) (Tabela 6). Este é um valor 
muito superior ao verificado à média nacional (111,8) e da 
região Norte (168,4).

2.2.4. Migrações

A diferença entre as entradas e saídas por migração au-
mentou entre 2011 e 2016, com vantagem para as saídas, 
muito devido à crise económica que então afetou o país 
e motivou movimentos de emigração (Tabela 7). No caso 
específico de Esposende, o saldo migratório6 passou de 
-10 em 2011 para -119 em 2016.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

111,8

168,4

324,8

221,9

310,6

987,9

355,8

23,6

206

Tabela 6 Densidade populacional (N.º / km2) em Esposende, região Norte e Portugal, em 2016. | Fonte: INE, 2017. 

Tabela 7 Saldo migratório (nº) em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em 2011 e 2016. | Fonte: INE, 2017. 

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2011

-24331

-6307

-282

-60

-185

-40

-10

-63

76

2016

-8348

-13241

-2180

-89

-887

-806

-119

-38

-241

Esposende é o terceiro concelho da NUTS III Cávado no 
que respeita à população estrangeira com estatuto legal 
de residente, acolhendo 350 habitantes em 2016. Braga 
destaca-se por uma larga margem com 4,9 mil habitantes 
estrangeiros, seguida por Barcelos com 743 habitantes 
estrangeiros (Gráfico 3). Enquanto sede de município e 
capital de distrito, Braga, com a presença de equipamen-
tos como a Universidade do Minho (UM) ou de centros de 
investigação como o INL (Laboratório Ibérico Internacio-
nal de Nanotecnologia), oferece múltiplas oportunidades 
de trabalho comparativamente aos restantes concelhos 
do Cávado e região Norte apresentados no Gráfico 3, o 
que justifica, entre outros fatores, a procura dos imigran-
tes estrangeiros por esta cidade.

6 Cf. ‘Índice de definições´
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Gráfico 3 População estrangeira com estatuto legal de residente, em Esposende, restantes concelhos do Cávado e 
região Norte, em 2016. | Fonte: INE, 2018

Gráfico 4 Evolução da população estrangeira com estatuto legal de residente, em Esposende, entre 2012 e 2016. 
Nota: O gráfico contempla população estrangeira oriunda da União Europeia 28 e Extra União Europeia 28. 
Fonte: INE, 2018.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Braga Barcelos Vila
Verde

Esposende Amares Terras
de Bouro

A população estrangeira com estatuto legal de residente 
em Esposende, diminui de 380 pessoas, em 2012, para 
350, em 2016 (Gráfico 4).

2012 2013 20152014 2016

380

337
313 320

350
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2.2.5. Escolarização e analfabetismo

Esposende apresenta posições variáveis de taxa bruta de 
escolarização7, dependendo do nível de ensino em aná-
lise (Tabela 8). Ao nível do pré-escolar, Esposende é o 
segundo concelho da NUTS III Cávado com a menor taxa 
bruta de escolarização, 91,6%. Isto pode significar uma 
de duas coisas: 1) que existem muitas crianças residentes 
no concelho que não frequentam aí o ensino pré-esco-
lar; 2) muitas crianças do concelho de Esposende, com 
idade para frequentar o pré-escolar, não o fazem, visto 
este grau de ensino não integrar o ensino obrigatório. A 
primeira explicação pode estar ligada ao facto de muitos 
pais trabalharem nas regiões limítrofes (Braga ou Área 
Metropolitana do Porto) e preferirem levar as crianças 
para perto de si. Nos níveis básico e secundário, Espo-
sende apresenta resultados alinhados com a média.

Relativamente à taxa de analfabetismo8, os últimos da-
dos disponíveis são os referentes aos Censos de 2011. A 
partir da análise destes dados, observamos que a taxa de 
analfabetismo no concelho de Esposende (4,28%) era in-
ferior à média nacional (5,22%), à média da região Norte 
(5%) e da NUTS III Cávado (4,49%) (Gráfico 5).

Novamente, apenas Braga consegue melhores resultados 
do que Esposende neste indicador. Na análise detalhada 
de analfabetismo consoante o género, podemos perce-
ber que a percentagem de mulheres analfabetas (6,19%) 
é quase o triplo da dos homens (2,13%). Este cenário está 
em linha com o que se verifica em Portugal, região Norte 
e outros concelhos do Cávado.

7 8 Cf. ‘Índice de definições´
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NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

Pré-escolaridade

91,1

95,5

97,6

86,9

97

100,6

91,6

102,4

94,6

Ensino básico*

109,6

109,3

105,3

94,6

99,1

114,3

98,7

113,9

94,4

Ensino secundário

114,7

112

113

67,3

86,1

146,3

92,8

38,5

97,2

Ano letivo de 2014/2016: taxa bruta de escolarização

3

6

9

12

15

Portugal Norte AmaresCávado Barcelos Braga Esposende Terras
de Bouro

Vila Verde

Total Homens Mulheres

Tabela 8 Taxa bruta de escolarização, por níveis de ensino, em Esposende, Cávado, região norte e Portugal. 
Nota: No caso do ensino básico, os dados são referentes ao ano letivo 2014/2016. | Fonte: INE, 2018.

Gráfico 5 Taxa de analfabetismo (%) por local de residência (à data dos Censos 2011) e sexo; Decenal. 
Fonte: INE, 2018.
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Em 2016, Esposende disponibilizava à sua população 56 
infraestruturas escolares, nos vários níveis de ensino (do 
pré-escolar ao ensino secundário), menos três que no 
ano de 2009. Esta redução terá de ser compreendida à 
luz da política de concentração dos estabelecimentos e 
agrupamentos escolares. As infraestruturas relativas ao 
1º ciclo do ensino básico passaram de 24 para 20, entre 
2009 e 2016 (menos quatro), mas as do ensino secundá-
rio aumentaram de duas para três (mais uma), conforme 
observado na Tabela 9. Nos restantes níveis de ensino o 
número de infraestrutras manteve-se inalterado. Existem, 
em média, 1,65 escolas por cada 1000 habitantes, um va-
lor acima da média nacional, da região Norte e da NUTS 
III Cávado.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2009

6 981

2 553

302

20

91

104

23

8

56

2016

6 014

2 064

260

7

83

104

23

8

35

2009

5 865

2 208

264

16

88

87

24

8

41

2016

4 314

1 448

200

6

69

80

20

4

21

2009

1 159

370

42

1

10

20

4

2

5

2016

1 209

398

44

1

11

21

4

2

5

2009

1 515

521

58

3

15

25

6

2

7

2016

1 486

504

60

2

15

28

6

2

7

2009

927

312

32

2

9

15

2

2

2

2016

963

345

33

1

11

15

3

1

2

13 986

4 759

597

17

189

248

56

17

70

1,36

1,33

1,48

0,09

1,61

5,26

1,65

0,93

10,67

Pré-escolar Ensino básico:
1º ciclo

Ensino básico:
2º ciclo

Ensino básico:
3º ciclo Nº total 

de
escolas

Nª esco-
las p/ mil

habitantes

Ensino
secundário

Tabela 9 Infraestruturas escolares em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em 2009 e 2016. 
Fonte: INE, 2018.

Escola Básica António Rodrigues Sampaio, Esposende
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Tabela 10 Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional em Esposende, Cávado, 
região Norte e Portugal, em 1997 e 2016. | Fonte: Pordata, 2018.

Gráfico 6 Distribuição do poder de compra pelos municípios da NUTS III Cávado, em 2013.  
Fonte: Pordata, 2018.

2.2.6. Desemprego

Entre 1997 e 2016, verificou-se um aumento do núme-
ro de desempregados inscritos no centro de emprego e 
formação profissional em Esposende de 50,7%, passando 
em termos absolutos de 832,9, em 1997, para 1255,1, em 
2016 (Tabela 10). Numa análise por faixas etárias, pode-
mos constatar que o número de desempregados diminuiu 
na faixa entre os 25 e os 34 anos, mas aumentou na faixa 
a partir dos 35 até aos 55 anos. A tendência de cresci-
mento verificou-se tanto na perspetiva da região Norte 
como na sub-região do Cávado.

NUTS II

NUTS III

Municípios

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

1997

152 374,20

11 965,90

564,40

2 309,20

6 766,00

832,90

357,60

1 135,80

2016

219 363,00

18 486,10

1 005,80

3 904,10

9 999,20

1 255,10

411,20

1 910,80

1997

35 908,20

3 233,50

178,70

593,00

1 726,30

221,50

109,10

405,00

2016

27 865,00

2 467,20

157,80

656,30

1 083,30

194,70

52,50

322,60

1997

41 420,10

3 665,80

156,90

606,90

2 199,60

241,30

114,40

346,80

2016

40 204,30

3 727,10

190,60

745,30

2 073,40

236,50

80,40

400,80

1997

31 792,60

2 336,10

125,10

438,30

1 342,50

181,80

67,90

180,50

2016

43 175,30

3 843,30

201,50

670,80

2 239,80

247,10

80,00

404,10

1997

23 688,70

1 655,10

69,80

359,20

945,10

123,50

41,80

115,80

2016

53 356,40

4 121,00

229,70

807,30

2 304,00

248,50

116,90

414,60

1997

19 564,70

1 075,40

33,90

311,80

552,60

64,90

24,40

87,80

2016

54 761,90

4 327,60

226,30

1 024,30

2 298,60

328,30

81,30

368,80

Total > 25 anos 25-34 35-44 45-54 >55 anos

2.2.7. Poder de compra

O concelho de Esposende agrega 7,9% do poder de com-
pra da NUTS III Cávado (Gráfico 6). Braga e Barcelos, 
por sua vez, são os concelhos que em 2013 agregaram 
a maior percentagem de poder de compra, distribuindo 
entre si 78,2% do mesmo. 

Braga

Barcelos

Vila Verde

Esposende

Amares

Terras de Bouro

53%

26%

9%

8%
4%

1%
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2.3. Infraestruturas e serviços

2.3.1. Saúde

Esposende possui um rácio de profissionais de saúde 
(médicos e enfermeiros) por 1000 habitantes inferior à 
média da região do Cávado, apesar de ter a segunda me-
lhor performance relativa no contexto da NUT III Cávado 
(Tabela 11). Em 2016 havia 3,70 médicos e 3,80 enfer-
meiros para cada 1000 habitantes, valores de cerca de 
metade dos verificados em Braga, o maior aglomerado 
urbano da região.

No que respeita ao número de insfraestrutras de saú-
de, Esposende possui dois hospitais, ambos privados, 

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2011

4,10

3,80

3,20

1,30

1,50

5,40

2,30

0,40

1,00

2016

4,90

4,80

4,40

2,50

2,20

7,10

3,70

1,10

1,30

2011

6,10

6,10

5,30

3,60

4,20

7,40

2,80

3,10

2,80

2016

6,70

6,70

6,00

4,70

4,70

8,10

3,80

3,70

3,20

Médicos Enfermeiros

um centro de saúde e oito farmácias (Tabela 12). Braga 
e Barcelos lideram também neste indicador na NUTS III 
Cávado, o que se justifica desde logo pelo número de ha-
bitantes e dimensão relativa dos mesmos.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2015

0,02

0,02

0,03

0,01

0,03

0,11

0,06

0,00

0,15

2012

0,04

0,03

0,02

0,01

0,02

0,06

0,03

0,05

0,15

2016

0,30

0,26

0,22

0,02

0,23

0,79

0,24

0,16

1,68

Hospitais Centros de saúde Farmácias

Tabela 11 Profissionais de saúde por 1000 habitantes (nº), em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em 
2011 e 2016. | Fonte: INE, 2018.

Tabela 12 Infraestruturas de saúde em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal.| Fonte: INE, 2018.
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Tabela 13 Galerias de arte e outros espaço de exposições temporárias e Museus em Esposende, Cávado, região 
Norte e Portugal, em 2016.

2.3.2. Cultura 

Esposende assume a dinamização cultural e a preserva-
ção do património, material e imaterial, como fundamen-
tais à afirmação da sua identidade e à sua projeção ao 
nível regional e nacional. A sua estratégia de intervenção 
tem passado por fomentar a dinamização em áreas trans-
versais com particular ênfase, entre outras, nas áreas da 
dança, música, teatro, poesia e folclore.  

Segundo a informação disponibilizada pelo INE, existem 
em Esposende: 2 galerias de arte / exposição temporá-
rias; 15 coleções visitáveis (paróquias); 1 Centro Interpre-
tativo e 3 museus - Museu Marítimo de Esposende; Casa 
Museu Viana de Lima – Casa das Marinhas e o Museu 
Municipal de Esposende, embora possamos identificar 
outros (Tabela 13).

O Museu Municipal de Esposende, a comemorar os seus 
25 anos de existência (fundado em 1993) tem revelado 
um grande dinamismo, tendo acolhido desde a sua aber-
tura e segundo dados fornecidos pelo Museu, mais de 
400 mil visitantes, 30 mil alunos e apresentado mais de 
40 exposições.

Igualmente relevante é a Rede de museus de Esposen-
de, formalizada em 2017 e que junta já 24 instituições: 3 
museus (Museu Marítimo, Museu Municipal e Casa Viana 
de Lima); 5 núcleos museológicos, (Sargaceiros de Apúlia, 
Santa Casa da Misericórdia de Fão, Santa Casa da Mise-
ricórdia de Esposende, Bombeiros Voluntários de Fão e 
Bombeiros Voluntários de Esposende), 15 coleções visi-
táveis (paróquias) e um Centro Interpretativo, prevendo-
-se que se juntem os Museus do Junco, em Forjães e do 
Sargaço, em Apúlia assim que entrem em funcionamento.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

1038

286

24

3

3

14

2

0

2

388

111

13

0

3

7

3

1

0

Galerias de arte/ 
exposições temporárias Museus

Museu Municipal de Esposende



32 | 82   CARACTERIZAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE

Em 2016 foram realizadas três exposições temporárias de 
arte e apresentadas 103 obras nas galerias e espaços de 
exposições temporárias de Esposende. 

A valorização da cultura em Esposende encontra-se tam-
bém traduzida na dinâmica do investimento municipal no 
domínio cultural. Em 2015 Esposende foi responsável 
pelo segundo maior investimento em artes do espetáculo 
(609 mil euros), representando um quarto do investimen-
to total da NUTS III Cávado, tendo sido apenas ultrapas-
sada por Braga com 1,3 milhões de euros de investimen-
to (Tabela 14). A maior percentagem do investimento do 
concelho foi destinado à Música (212 mil euros) e ao En-
sino das Artes do espetáculo (202,5 mil euros).

A análise da execução orçamental do Município nos dois 
anos seguintes, 2016 e 2017, permite-nos perceber a 
continuidade dessa aposta na cultura.

Tabela 14 Despesas em artes do espetáculo (€), por domínio cultural, em Esposende, Cávado, região Norte e Portu-
gal, em 2015. | Fonte: INE, 2018.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

93 887,40€

22 521,68€

2 399,40€

17,50€

322,53€

1 295,65€

609,37€

34,40€

119,94€

21 837,13€

5 171,89€

586,58€

0,00€

278,99€

0,00€

212,66€

0,00€

94,94€

2 473,26€

882,98€

18,05€

0,00€

8,35€

0,00€

6,70€

3,00€

0,00€

14 232,25€

3 395,86€

52,06€

0,00€

4,40€

0,00€

47,66€

0,00€

0,00€

15 852,36€

2 628,81€

91,08€

7,50€

0,00€

0,00€

83,58€

0,00€

0,00€

2 762,19€

1 305,81€

227,53€

0,00€

0,00€

0,00€

202,53€

0,00€

25,00€

26 561,42€

4 096,67€

8,56€

0,00€

8,56€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

10 168,80€

5 039,65€

1 415,54€

10,00€

22,24€

1 295,65€

56,25€

31,40€

0,00€

Total Música Dança Teatro

Multidiscipli-
nares (várias
modalidades

de espetáculo)

Ensino das
artes do

espetáculo

Recintos de
espetáculo

(construção e
manutenção)

Outras
atividades ñ

especificadas

2015
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Museu Municipal de Esposende
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2.3.3. Património

A riqueza patrimonial de Esposende tem origem na sua 
história milenar. Devido à sua posição estratégica, Espo-
sende assumiu-se como um ponto de fixação populacional 
desde cedo, resultando na existência de um forte testemu-
nho arqueológico da era pré-histórica. Podemos encon-
trar alguns exemplos de antigas povoações da Idade do 
Cobre ou Ferro, como é o caso do Castro de S. Lourenço, 
em Vila Chã, ou o Castro dos Desamparados, em Palmei-
ra de Faro. Resquícios do período romano estão também 
presentes, como é exemplo a Villa Romana em Antas. 

Na era medieval, a população de Esposendi vivia inti-
mamente ligada ao mar e aos setores dele dependen-
tes, como é o caso da pesca, do comércio marítimo e da 
construção naval. Inevitavelmente, o Oceano Atlântico e 
os Rios Cávado e Neiva representaram, desde sempre, 
importantes fontes de riqueza e desenvolvimento da po-
pulação.

A época dos descobrimentos foi de elevada importância 
para Esposende. Em 1572, o rei D. Sebastião concede 
o título de Vila ao “lugar” de Esposende, oferecendo-lhe 
uma maior autonomia e sede administrativa do concelho. 
A partir desta fase, têm lugar algumas das construções 
arquitetónicas mais importantes e que ainda hoje podem 
ser contempladas.

Resultado de todo este percurso, Esposende reúne hoje 
um espólio diversificado de património cultural e edifica-
do, elencado na Tabela 15.

“A riqueza patrimonial de Esposende tem 
origem na sua história milenar. A cidade 
reúne hoje um espólio diversificado de 
património cultural e edificado.“

Largo Fonseca Lima (esquerda) e Quinta da Barca (direita).
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Freguesia

Antas

Forjães

Gemeses

Vila Chã

União das Freguesias
de Apúlia e Fão

União das Freguesias
de Belinho e Mar

União das Freguesias
de Esposende, Marinhas
e Gandra

União das Freguesias
de Fonte Boa e Rio Tinto

União das Freguesias
de Palmeira de Faro
e Curvos

Património cultural e edificado

Menir; Inscrição Medieval; Igreja Paroquial e cruzeiro; Capela da Senhora do Rosário; Capela de Santa
Tecla; Capela da Sr.ª dos Remédios; Quinta de Belinho; Quinta Velha; Azenhas do Neiva; Villa Romana.

Menir de Infia; Igreja Paroquial; Capela de S. Roque; Capela da Senhora da Graça; Solar de Pregais;
Quinta de Curvos; Escolas Rodrigues Faria/Centro Cultural de Forjães (painéis de azulejo de Jorge Colaço);
Alminhas; Cruzeiros; Azenhas do Neiva; Fontes e Lavadouros Públicos.

Igreja Paroquial; Capela da Senhora do Lago; Casa da Quinta da Torre; Casa das Eiras; Casa do Visconde
de Fervença; Alminhas e Cruzeiros.

Anta da Portelagem; Anta do Rapido; Anta da Cruzinha; Castro de S. Lourenço; Igreja Paroquial; Capela
de S. Lourenço; Alminhas e Cruzeiros.

Apúlia

Cruzeiro da Agra dos Mouros; Igreja Paroquial; Capela de S. Bento; Capela de Nossa Senhora do Amparo;
Capela da Senhora da Caridade, Capela da Senhora da Guia, Capela da Senhora da Boa Viagem e Moinhos
de vento.

Fão

Cemitério Medieval das Barreiras; Facho da Senhora da Bonança; Igreja Paroquial; Igreja da Misericórdia;
Templo do Bom Jesus; Capela de Santo António da Fonte; Capela da Senhora da Bonança; Capela da
Senhora da Lapa; Núcleo Museológico da Misericórdia; Ponte Luís Filipe; Casa dos Carneiros.

Belinho

Igreja paroquial; Capela da Senhora da Guia; Cruzeiro; Capela de Santo Amaro; Fontes do Calvário;
Capelinhas da Procissão de Passos; Alminhas e Cruzeiros.

Mar

Estátua-menir de Mar; Igreja Velha; Igreja Paroquial; Fonte das Quatro Bicas, Cruzeiros e Alminhas.

Esposende

Igreja Matriz; Igreja da Misericórdia e Capela dos Mareantes; Capela de Nossa Senhora da Saúde;
Capela do Senhor dos Aflitos; Capela de S. João; Pelourinho; Arquitetura Ventura Terra (Teatro Club,
Palacete Nélia, Hospital); Museu; Paços do Concelho.

Marinhas

Igreja Paroquial; Capela da Senhora da Saúde; Capela da Senhora das Neves; Capela de S. João;
Capela de S. Roque; Capela de S. Sebastião; Capela de S. Bento; Moinhos de Abelheira; Forte de
S. João Batista (foz do Cávado).

Gandra

Igreja Paroquial; Capela e Cruzeiro de Nossa Senhora de Guadalupe e Alminhas.

Fonte Boa

Igreja Paroquial com seu órgão de tubos, Fonte do Couto; Cruzeiro e Alminhas.

Rio Tinto

Igreja paroquial; Capela dos Reis Magos; Paredão do encanamento do Cávado e Forno de Cal.

Palmeira de Faro

Dólmen de Cimo de Vila; Castro do Senhor dos Desamparados; Sepultura Cavada na Rocha (medieval);
Igreja Paroquial; Capela de Santo António; Capela do Senhor dos Desamparados; Casa de Manuel de
Boaventura.

Curvos

Igreja paroquial; Capela de S. Torcato e S. Miguel; Capela do Senhor dos Aflitos; Alminhas e Cruzeiros.

Tabela 15 Património cultural e edificado de Esposende, por freguesia. | Fonte: Município de Esposende, 2018.
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Moinhos de Apúlia
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Castro de São Lourenço (acima) e restinga de Esposende (abaixo).
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Os bens imóveis de património cultural existentes em Es-
posende correspondem a 8,06% daqueles que existem na 
sub-região do Cávado (Tabela 16), dividindo-se em seis 
monumentos e quatro sítios.

O concelho usufrui também de um vasto património na-
tural, tanto em terra como em mar, que contribui para o 
fortalecimento do turismo de natureza. Como exemplo 
podemos apontar o Parque Natural Litoral Norte, que se 
estende desde a Foz do Neiva até à Apúlia, ideal para a 
prática de birdwatching (observação de aves). O conce-

lho possui condições excelentes para a prática de diversas 
modalidades náuticas, no rio e no mar, como os passeios 
de barco, mergulho subaquático, canoagem, vela, wind-
surf, paddle surf, surf, bodyboard e kitesurf. Na Tabela 
17 encontramos o elencar do património natural de Es-
posende, dividido por freguesia.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

Total

4716

1366

124

14

23

59

10

7

11

Monumentos

3408

1023

83

9

16

41

6

2

9

Conjuntos

561

161

17

4

2

10

0

1

0

Sítios

747

182

24

1

5

8

4

4

2

Tabela 16 Bens imóveis de património cultural em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em 2016. 
Fonte: INE, 2018.

Rio Cávado
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Freguesia

Antas

Forjães

Gemeses

Vila Chã

União das Freguesias
de Apúlia e Fão

União das Freguesias
de Belinho e Mar

União das Freguesias
de Esposende, Marinhas
e Gandra

União das Freguesias
de Fonte Boa e Rio Tinto

União das Freguesias
de Palmeira de Faro
e Curvos

Património natural

Estuário do Rio Neiva

Margens do Rio Neiva

A Barca do Lago, nas margens do Cávado, constituiu-se como um local de grande atração

Miradouro de S. Lourenço

Apúlia

A praia de Apúlia, pelas suas condições naturais e propriedades terapêuticas que lhe são atribuídas,
é muito procurada na época balnear

Fão

Praias, Estuário do Rio Cávado e o Pinhal de Ofir

Belinho

Miradouro da Senhora da Guia.

Mar

Praias Oceânicas

Esposende

Estuário do Rio Cávado

Marinhas

Marinhas é apontada ainda pela beleza das suas praias e sobretudo pelos Moinhos da Abelheira,
que no passado tiveram um papel importante na economia da freguesia.

Gandra

Margens do Rio Cávado

Fonte Boa

Alto da Senhora da Graça e a praia fluvial no Rio Cávado.

Rio Tinto

Marachão

Palmeira de Faro

Miradouro do Monte Faro.

Curvos

Miradouro de Curvos

Tabela 17 Património natural de Esposende, por freguesia. | Fonte: Município de Esposende, 2018.



40 | 82   CARACTERIZAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE



    41 | 82

Caracterização 
do tecido económico 
e empresarial



42 | 82   CARACTERIZAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE

3. caracterização do tecido económico e empresarial

3.1. Principais setores de atividade

Esposende, pelas suas condições naturais e em particular 
pela sua localização geoestratégica e a qualidade de vida 
que oferece é, hoje, um destino com argumentos muito 
fortes para a localização de investimentos e para atração 
de pessoas e projetos.

Além disso, a sua atividade económica encontra-se numa 
fase positiva de afirmação, em particular nos setores in-
dustral, turismo e serviços.  

No setor primário, Esposende possuia uma forte tradição 
agrícola que assentava, essencialmente, em pequenos 
produtores de milho, vinho, batata e feijão e na criação 
de gado bovino. Em algumas freguesias, também a pes-
ca era essencial ao sustento das famílias assim como a 
apanha do sargaço (algas do mar usadas para fertilizar os 
campos). 

Atualmente, apesar de o setor primário ter vindo a per-
der importância relativa, tanto na região como no páis, 
permanece importante, contabilizando-se 540 empresas 
(13% do total) no concelho em 2016 (Tabela 18).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Construção

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Indústrias transformadoras

Alojamento, restauração e similares

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Atividades de saúde humana e apoio social

Educação

Outras atividades de serviços

Em valor

4 211

845

540

419

398

378

352

333

261

214

177

Em %

100%

20%

13%

10%

9%

9%

8%

8%

6%

5%

4%

Tabela 18 N.º de empresas em Esposende, nos dez principais CAEs do concelho, em 2016. | Fonte: INE, 2018.

No setor secundário, o desenvolvimento do tecido indus-
trial do concelho, apesar de ser um fenómeno relativa-
mente recente, tem já uma expressão muito considerável. 
Como podemos ver na Tabela 18, existem 378 empre-
sas ligadas à atividade de “Indústrias transformadoras”9. 
Dentro destas, a indústria do vestuário é a que tem um 
maior número de empresas (176). 

Existem hoje em Esposende várias unidades industriais 
que têm o mercado internacional como principal destino 
da sua produção e contribuem, em larga medida, para 
que o setor da indústria seja responsável por mais de um 
terço do volume de negócios das empresas não financei-
ras do concelho, cujo total era próximo dos 800 milhões 
de euros.

O setor terciário é aquele que mais empresas agrega no 
concelho (Tabela 18). O maior número de empresas per-
tence ao setor do “Comércio” (845), principalmente no 
retalho, correspondente a 13,3% do total do tecido em-
presarial de Esposende. O setor da “Construção”também 
possui um número expressivo de empresas no concelho 
(cerca de 10% do total). 

9 No caso das “Indústrias Extrativas”, não incluídas nesta tabela, contabi-
lizaram-se a existência de seis empresas em 2016.
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Gráfico 7 Nº de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico nos municípios da NUTS III Cávado, em 2016. 
Fonte: INE, 2018.

Os resultados relativos à distribuição das empresas por 
freguesia revelam a existência de uma grande concentra-
ção de empresas na União das Freguesias de Esposende, 
Gandra e Marinhas, cerca de 50,3% (Gráfico 9). Em se-
gundo lugar, com 17,3% das empresas temos a União das 
Freguesias da Apúlia e Fão, seguida de Forjães, com 7,2% 
e a União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos 
(6,9%). Em conjunto estas freguesias concentram cerca 
de 83% das empresas do concelho de Esposende.

3.1.1. Turismo

Ainda dentro do setor terciário, tem vindo a ser reforça-
do o posicionamento do concelho como hub turístico no 
contexto do Norte de Portugal, como vimos anteriormen-
te no presente trabalho, muito graças às suas condições 
naturais e à riqueza patrimonial. O Turismo constitui um 
setor importante para o território e tem um forte impacto 
na economia local. Graças à aposta na melhoria de in-
fraestruturas turísticas, na acessibilidade do concelho e 
na comunicação do território será de esperar que o setor 
continue a ganhar protagonismo nos próximos anos. Em 
2016 já existiam 352 empresas dentro das atividades de 
“Alojamento, restauração e similares”.

Braga

483,956

Terras
de Bouro

121,252

Barcelos

35,776

Esposende

106,735

Amares

33,183

Vila Verde

14,725

Esposende é o terceiro concelho da NUTS III Cávado com 
maior número de dormidas nos estabelecimentos de alo-
jamento turístico, tendo registado 106,7 mil em 2016, um 
aumento de mais de 20 mil dormidas face ao ano ante-
rior (Gráfico 7). Braga lidera neste indicador, com mais 
de 483 mil dormidas no mesmo ano, à frente de Terras 
de Bouro, que registou 121 mil dormidas, cerca de um 
quarto do registado na cidade de Braga. 
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NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

2,8

2,8

1,8

1,9

2,2

1,9

1,7

2,5

2,0

Tabela 20 Estadia média (N.º de dias), por NUTS, em 2016. | Fonte: INE, 2018.

Tabela 19 Origem dos turistas alojados em Esposende, em número e percentagem, em 2016. | Fonte: INE, 2018.

1

2

3

4

5

Total

Estrangeiro

Portugal

França

Espanha

Alemanha

Reino Unido

Países Baixos

106 735

67 616

38 547

20 128

13 637

6 724

6 367

6 217

100,0%

63,3%

36,7%

18,9%

12,8%

6,3%

6,0%

5,8%
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Gráfico 8 Estabelecimentos hoteleiros (N.º), por tipo, em Esposende, em 2016. | Fonte: INE, 2017.

Gráfico 9 Distribuição percentual das empresas de Esposende, por freguesia, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.

1 2 3 4 5

Hotéis

Pensões

Hotéis-apartamentos

Apartamentos turísticos

Antas

1,6%

União das
Freguesias

de Esposende,
Marinhas e

Gandra

União das
Freguesias de
Apúlia e Fão

União das
Freguesias
de Belinho

e Mar

Forjães Gemeses União das
Freguesias de
Fonte Boa e

Rio Tinto

União das
Freguesias de
Palmeira de 

Faro e Curvos

Vila Chã

4,1%

7,2%

3,5%

17,3%

3,9%
5,2%

6,9%

50,3%
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TOTAL

Indústrias transformadoras

Indústria do vestuário

Indústrias da madeira e da cortiça

Indústrias alimentares

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Construção

Promoção imobiliária

Engenharia civil

Atividades especializadas de construção

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Comércio por grosso

Comércio a retalho

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Alojamento, restauração e similares

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Atividades de saúde humana e apoio social

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Indústrias extrativas

Transportes e armazenagem

Atividades imobiliárias

Outras atividades de serviços

Educação

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

 Esposende 

274 079 105,00

89 276 390,00

31 657 565,00

4 420 448,00

1 523 437,00

53 661 718,00

48 898 322,00

40 801 810,00

2 283 724,00

5 812 788,00

25 997 241,00

4 500 478,00

17 840 604,00

12 235 200,00

11 460 548,00

7 064 484,00

5 095 546,00

3 706 920,00

1 669 082,00

1 553 674,00

2 039 694,00

1 393 697,00

1 363 913,00

1 203 493,00

Em %

100,0%

32,6%

11,6%

1,6%

0,6%

19,6%

17,8%

14,9%

0,8%

2,1%

9,5%

1,6%

6,5%

4,5%

4,2%

2,6%

1,9%

1,4%

0,6%

0,6%

0,7%

0,5%

0,5%

0,4%

3.2. Valor acrescentado bruto

Apesar de existirem em menor número, as empresas do 
setor das “Indústrias transformadoras” produzem a maior 
percentagem de valor acrescentado bruto10 do concelho, 
mais de 89 milhões de euros em 2016 (Tabela 21). Den-
tro do grupo da indústria, a “Indústria do vestuário” é a 
mais importante, valendo por si só, 11,6% de todo o VAB 
do concelho. O setor da energia (eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio) e da “Construção” possuem 
um VAB de, respetivamente, 53,6 e 48,8 milhões de eu-
ros no mesmo ano. 

Tabela 21 Valor acrescentado bruto por CAE, em euros, em Esposende, em 2016. 
Nota: Não foi encontrada informação para as Secções “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição”; “Atividades de informação e de comunicação”. | Fonte: INE, 2018.

3.3. Volume de negócios

Em termos de volume de negócios11, as “Indústrias trans-
formadoras” são as principais criadoras de valor, com 
299,5 milhões de euros em 2016 (Tabela 22). Apesar de 
apresentar um VAB inferior a outros setores, como vimos 
na Tabela 21, o setor do comércio destaca-se como tendo 
o segundo maior volume de negócios do concelho, 187 
milhões de euros em 2016.

10 11 Cf. ‘Índice de definições´
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Tabela 22 Volume de negócios por CAE, em Esposende, em 2016. 
Nota: Não foi encontrada informação para as Secções “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição”; “Atividades de informação e de comunicação”. | Fonte: INE, 2018.

TOTAL

Indústrias transformadoras

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Construção

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Alojamento, restauração e similares

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Transportes e armazenagem

Atividades de saúde humana e apoio social

Atividades imobiliárias

Indústrias extrativas

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

Outras atividades de serviços

Educação

2015

710 393 949

291 557 872

172 853 843

71 347 847

61 673 212

25 587 203

17 698 739

12 551 713

8 685 210

10 070 796

7 601 628

6 806 985

4 793 087

2 777 873

2 267 340

1 551 912

 2016

755 412 021

299 541 367

187 418 963

85 171 353

66 540 723

29 660 554

18 022 989

12 026 290

10 676 923

8 218 513

7 742 007

4 870 368

4 697 180

2 946 996

2 340 800

1 698 153
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A distribuição do volume de negócios gerado pelas em-
presas, por CAE, permite-nos identificar quais os setores 
de atividade responsáveis pela geração de valor no con-
celho (Gráfico 10). Os cinco principais setores foram, em 
conjunto, responsáveis por 88,5% do volume de negócios 
do concelho.

Em termos de distribuição geoespacial, encontramos uma 
grande concentração do volume de negócios na União de 
Freguesias de Esposende, Gandra e Marinhas, que é res-

Indústrias
transformadoras

Comércio por grosso
e a retalho;

reparação de veículos
automóveis e

motociclos

Eletricidade, gás,
vapor, água quente e

fria e ar frio

Construção Alojamento,
restauração e 

similares

39,7%

24,8%

11,3%
8,8%

3,9%

Gráfico 10 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, nos cinco principais CAE, 
em 2016. | Fonte: INE, 2018.

Gráfico 11 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, por freguesia, em 2016. 
Fonte: Sabi, 2017.

ponsável por 61,7%, a que se segue a União de Fregue-
sias de Apúlia e Fão com 15,6%, Forjães com 6,1% e a 
União de Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos com 
5,8%. Em conjunto estas freguesias são responsáveis por 
89,2% do volume de negócios de Esposende (Gráfico 11).

 3.4. Pessoal ao serviço

O setor da “Construção” é o maior empregador do con-
celho de Esposende, agregando 4503 trabalhadores em 

1,6%

Antas União das
Freguesias

de Esposende,
Marinhas e

Gandra

União das
Freguesias de
Apúlia e Fão

União das
Freguesias
de Belinho

e Mar

Forjães Gemeses União das
Freguesias de
Fonte Boa e

Rio Tinto

União das
Freguesias de
Palmeira de 

Faro e Curvos

Vila Chã

6,1%
0,2% 1,9%

15,6%

2,7%

61,7%

4,3% 5,8%
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TOTAL

Construção

Indústrias transformadoras

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Alojamento, restauração e similares

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Atividades de saúde humana e apoio social

Educação

Outras atividades de serviços

Atividades imobiliárias

Transportes e armazenagem

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Indústrias extrativas

2015

13 271

4 078

3 066

1 895

801

762

632

492

294

244

212

175

141

116

46

45

 2016

14 185

4 503

3 189

1 999

854

817

654

550

327

236

215

181

145

137

47

46

   

Tabela 23 Pessoal ao serviço nas empresas de Esposende, por CAE, em 2016. 
Nota: Não foi encontrada informação para as Secções “Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição”; “Atividades de informação e de comunicação”. | Fonte: INE, 2018.

2016 (Tabela 23). As “Indústrias transformadoras” têm 
3189 trabalhadores, ocupando o segundo lugar da Tabe-
la, embora com um ligeiro aumento em comparação com 
o ano anterior. Em terceiro lugar encontramos o setor do 
“Comércio”, que em 2016 empregava 1999 funcionários.
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Na análise da distribuição percentual de postos de tra-
balho encontramos uma elevada concentração geoespa-
cial em duas zonas do concelho. A União de Freguesias 
de Esposende, Gandra e Marinhas lidera com cerca de 
54,5% dos postos de trabalho existentes no concelho. 
Segue-se a União das Freguesias de Apúlia e Fão, com 
20,7% (Gráfico 12). Em conjunto, estas duas freguesias 
concentram 75,2% dos postos de trabalho de Esposende.

3.5. Taxa de sobrevivência

Em 2016, a taxa de sobrevivência das empresas nascidas 
em Esposende dois anos antes12 foi de 59,02%, um valor 
muito próximo da média da região Norte (52,98%) e su-
perior à NUTS III Cávado (55,17%) e a Portugal (48,55%) 
(Tabela 24). Em comparação com 2012, quando a taxa de 
sobreviviência era de 62,32%, podemos dizer que existiu 
uma evolução negativa deste indicador, o que revela uma 
menor preparação das empresas para sobreviver à bar-
reira dos “dois anos”.

Antas União das
Freguesias

de Esposende,
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Gandra
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Freguesias de
Apúlia e Fão

União das
Freguesias
de Belinho

e Mar

Forjães Gemeses União das
Freguesias de
Fonte Boa e

Rio Tinto

União das
Freguesias de
Palmeira de 

Faro e Curvos

Vila Chã

2,7%
4,9% 3,9%

20,7%

0,5% 2,1%
4,7% 5,9%

54,5%

Gráfico 12 Distribuição percentual dos postos de trabalho em Esposende, por freguesia, em 2016.  
Fonte: Sabi, 2017.

12 Cf. ‘Índice de definições´
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Tabela 24 Taxa de sobrevivência (%) das empresas nascidas dois anos antes em Esposende, Cávado, região Norte e 
Portugal, em 2012 e 2016. | Fonte: INE, 2018.

Gráfico 13 Distribuição do volume de negócios das empresas de Esposende, por mercado, em 2016. 
Fonte: Sabi, 2017.  

3.6 . Comércio interno

Ao analisar os mercados alvo das empresas do concelho 
(Gráfico 13), observamos que cerca de 60,2% do volume 
de negócios destas empresas é direcionado para o mer-
cado nacional, sendo os restantes 39,8% destinados à ex-
portação. Destes, 31,9% partem para o mercado comuni-
tário e 7,9% para o mercado extra-comunitário.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2012

55,56

60,14

60,43

65,12

63,06

58,01

62,32

56,38

60,57

2016

48,55

52,98

55,17

58,46

58,90

51,70

59,02

50,00

58,33

Mercado
Interno

Mercado
Comunitário

Mercado
Extracomunitário

60,2%

31,9%

7,9%
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O volume de negócios direcionado para o mercado in-
terno (Gráfico 14) é em grande parte gerado na União de 
Freguesias de Esposende, Gandra e Marinhas, cerca de 
61,6%. Em segundo lugar encontramos a União de Fregue- 
sias de Apúlia e Fão com 14,6% e, em terceiro, a União 
de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto com 6,6%. Em 
conjunto estas duas uniões de freguesias são responsáveis 
por 76,2% do volume de negócios para o mercado nacional.

Ao analisar os setores de atividade responsáveis pelo vo-
lume de negócios para o mercado nacional, encontramos, 

em primeiro lugar, as “Indústrias transformadoras”, com 
33,9%, seguidas pelo setor do “Comércio por grosso e 
a retalho” em segundo, com 25,7%, e em terceiro o se-
tor da “Construção”, com 12,1% (Gráfico 15). Destaca-
mos ainda o setor da “Eletricidade, gás, vapor, etc.”, com 
10,4% e, por fim, “Alojamento, restauração e similares” 
com 5,4%. Em conjunto, estes cinco setores de ativida-
de foram responsáveis por 87,5% do volume de negócios 
para o mercado interno.

2,7% 3,0%
0,3% 1,8%
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Freguesias

de Esposende,
Marinhas e

Gandra

União das
Freguesias de
Apúlia e Fão

União das
Freguesias
de Belinho

e Mar

Forjães Gemeses União das
Freguesias de
Fonte Boa e

Rio Tinto

União das
Freguesias de
Palmeira de 

Faro e Curvos

Vila Chã

14,6%

4,3%

61,6%

6,6% 5,0%

Gráfico 14 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, para o mercado interno, por 
Freguesia, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.
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Gráfico 15 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, para o mercado interno, por 
CAE, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.

Tabela 25 Exportações de bens em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em euros, em 2011 e 2016. 
Fonte: INE, 2018.

Indústrias
transformadoras

Comércio por
grosso e a retalho

Construção Electricidade Alojamento, 
restauração e

similares

Outros

33,9%

25,7%

12,1%
10,4%

5,4%

12,5%

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2011

42 828 033 392,00

16 022 002 164,00

1 737 681 513,00

11 536 025,00

596 846 565,00

935 060 673,00

150 248 225,00

54 304,00

43 935 721,00

2016

50 022 262 509,00

20 453 083 859,00

2 083 703 373,00

20 952 774,00

722 346 182,00

1 112 502 250,00

183 017 537,00

76 217,00

44 808 413,00

3.7. Comércio internacional

No que respeita ao comércio internacional, em 2016 as 
empresas do concelho de Esposende exportaram 183 mi-
lhões de euros, representando 8,8% das exportações da 
NUTS III Cávado, valor este que aumentou quando em 
comparação a 2011 (150 milhões de euros) (Tabela 25).
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No que concerne aos principais produtos exportados pe-
las empresas de Esposende, consagrados na Tabela 26, 
encontramos no TOP 3 as “Matérias têxteis”, as “Máqui-
nas e aparelhos” e os “Metais comuns”. Em conjunto, 
estes produtos são responsáveis por quase 94% das ex-
portações totais das empresas do concelho, num valor de 
171 milhões de euros, em 2016. Dentro do setor têxtil, 
a maior parte das exportações corresponde a “Vestuário 
e seus acessórios, de malha”, com 65 milhões de euros 
vendidos ao exterior. Nos “Metais comuns e suas obras”, 
destacam-se as exportações de alumínio (18,33 milhões 
de euros) e de cobre (11,64 milhões de euros). As expor-
tações do ferro rondam os 7 milhões de euros.

Ao observar a distribuição por freguesias do volume de 
negócios destinado ao mercado comunitário (Gráfico 16), 
encontramos novamente a União de Freguesias de Es-
posende, Gandra e Marinhas num destacado primeiro 
lugar com cerca de 62,7% do volume de negócios gerado 
em 2016. A União de Freguesias de Apúlia e Fão e For-
jães aparecem muito próximas em segundo em terceiro 

183 017 537,00

72 235 716,00

62 776 422,00

36 568 299,00

3 151 744,00

2 814 717,00

1 426 258,00

1 313 510,00

804 987,00

633 062,00

588 359,00

Total

Matérias têxteis e suas obras

Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação
ou de reprodução de som,  aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens
e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Metais comuns e suas obras

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de
espartaria ou de cestaria

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes;
produtos cerâmicos; vidro e suas obras

Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas

Mercadorias e produtos diversos

Plástico e suas obras; borracha e suas obras

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou
cartão para reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras

Produtos do reino vegetal

Tabela 26 Principais produtos exportados pelas empresas de Esposende, em euros, em 2016. 
Nota: Com base na Nomenclatura combinada. | Fonte: INE, 2018.

lugar sendo responsáveis, respetivamente, por 13,6% e 
13,4%. Em conjunto, estas freguesias foram responsáveis 
por 89,7% do volume de negócios destinado ao mercado 
comunitário.

O volume de negócios destinado ao mercado comunitário 
(31,9% do volume de negócios total) foi gerado maiorita-
riamente por apenas dois setores de atividade - as “In-
dústrias transformadoras”, com 80,7%, e a “Construção”, 
com 16,2% - que em conjunto acumulam 96,9% do total 
(Gráfico 17).
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Gráfico 16 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, para o mercado comu-
nitário, por freguesia, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.

Gráfico 17 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, para o mercado comu-
nitário, por CAE, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.

Indústrias
transformadoras

Comércio por
grosso e a retalho

Construção Transporte e
armazenagem

Indústrias
extrativas

Outros

80,7%

16,2%

1,1% 0,8% 0,4% 0,8%
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O volume de negócios destinado ao mercado extra-co-
munitário (7,9% do volume de negócios total) foi origina-
do maioritariamente por empresas localizadas em três 
freguesias: em primeiro lugar, pela União de Freguesias 
de Esposende, Gandra e Marinhas, com 61,7%; em se-
gundo, pela União de Freguesias de Apúlia e Fão com 
23,7%; e, por fim, pela União de Freguesias de Palmeira 
de Faro e Curvos, com 10,4%. Em conjunto estas três 
freguesias foram responsáveis por 95,8% do volume de 
negócios direcionado para o mercado extra-comunitário 
(Gráfico 18).

No lado das importações, consideradas na Tabela 27, Es-
posende acumulou 72,5 milhões de euros em 2016, um 

0% 1,1% 0,2% 1,8% 1,1%0%
Antas União das
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União das
Freguesias de
Palmeira de 

Faro e Curvos

Vila Chã

23,7%

61,7%

10,4%

Gráfico 18 Distribuição percentual do volume de negócios das empresas de Esposende, para o mercado extra-co-
munitário, por Freguesia, em 2016. | Fonte: Sabi, 2017.

valor inferior ao registado cinco anos antes, em que as 
importações corresponderam a aproximadamente 115 
milhões de euros. Esta situação reflete-se numa balança 
comercial positiva, de aproximadamente 36 milhões de 
euros em 2011 e de 111 milhões de euros, em 2016.

Já no que respeita aos principais produtos importados, 
encontramos em primeiro lugar e por uma larga margem, 
os “Metais comuns e suas obras”, com um valor corres-
pondente a 43 milhões de euros em 2016 (Tabela 28). A 
este grupo de produtos seguem-se as matérias têxteis e 
os plásticos e borrachas, que juntos reuniram no respeti-
vo ano cerca de 15,5 milhões de euros.
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Tabela 27 Importações de bens em Esposende, Cávado, região Norte e Portugal, em euros, em 2011 e 2016. 
Fonte: INE, 2018.

Tabela 28 Principais produtos importados pelas empresas de Esposende, em 2016. 
Nota: Com base na Nomenclatura combinada. | Fonte: INE, 2018.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

Municípios

Portugal

Portugal

Norte

Cávado

Amares

Barcelos

Braga

Esposende

Terras de Bouro

Vila Verde

2011

59 551 441 805,00

12 813 407 095,00

1 058 678 737,00

15 532 510,00

213 785 668,00

676 966 511,00

114 993 591,00

2 565 570,00

34 834 887,00

2016

61 242 879 697,00

14 687 235 678,00

1 099 466 992,00

20 909 047,00

252 449 637,00

725 436 890,00

72 530 822,00

757 398,00

27 383 198,00

72 530 822,00

43 322 664,00

8 752 181,00

6 837 887,00

3 555 916,00

2 790 407,00

1 959 503,00

1 803 778,00

1 752 541,00

812 589,00

421 676,00

Total

Metais comuns e suas obras

Matérias têxteis e suas obras

Plástico e suas obras; borracha e suas obras

Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som
em televisão, e suas partes e acessórios

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos
cerâmicos; vidro e suas obras

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria
ou de cestaria

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para
reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras

Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas

Produtos minerais

Mercadorias e produtos diversos
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3.8. Fatores de competitividade 

Segundo os respondentes ao inquérito realizado, os fa-
tores externos que mais afetam a atividade das empresas 
são os “Pagamentos ao Estado”, avaliados por 66% das 
empresas como tendo um impacto elevado (Gráfico 19). 
Outros indicadores, como a concorrência e a procura pe-
los seus produtos, são também considerados pelas em-
presas como muito importantes na sua atividade. Além 
destes, encontramos fatores apelidados como muito im-
pactantes na atividade das empresas, como é o caso do 
“Crédito disponível” e do “Financiamento”.

Nos fatores internos às empresas, o “Reforço da presença 
na internet” é considerado como o indicador mais pre-
ponderante sobre a sua atividade, tendo sido apontado 
como tendo “Muito impacto” por 50% dos respondentes 
(Gráfico 20). Outros indicadores são também destacados 
como tendo um forte impacto na atividade de um grupo 
significativo de empresas, como é o caso da “Diversifica-
ção de produtos/serviços”, “Disponibilidade de mão de 
obra qualificada” e “Inovação”. 

Por outro lado, a “Internacionalização” é registada por 
44% dos inquiridos como não possuindo impacto sobre a 
atividade das empresas. No mesmo sentido, a “Presença 

Pagamentos ao Estado

Financiamento

Concorrência

Procura

Crédito disponível

10% 20% 30% 40% 100%50% 60% 70% 80% 90%

1 2 3 4 5

Gráfico 19 Fatores externos às empresas, em termos de impacto na sua atividade. Legenda: 1 – Sem impacto. 
5 – Muito impacto. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.

em feiras nacionais e internacionais” é referida por 29% 
dos respondentes como não possuindo impacto sobre a 
sua atividade. Esta tendência de respostas enquadra-se 
no facto de a produção do tecido empresarial de Es-
posende estar ainda maioritariamente orientada para o 
mercado nacional (60,2%), como se constatou anterior-
mente neste trabalho. Quanto às relações económicas in-
ternacionais, o concelho manifesta-se como um território 
com pouca abertura, particularmente quando compara-
do com o nível de exportações nacionais que atingiram 
em 2017, correspondentes a 42% do PIB português.

No que diz respeito à evolução das empresas até aos dias 
de hoje, 72% dos inquiridos considera que a “Introdução 
de novos produtos/serviços” foi o fator mais determi-
nante (Gráfico 21). Também a “Qualificação dos recursos 
humanos” e a “Implementação da estratégia” foram con-
sideradas como impactantes no percurso das empresas 
por, respetivamente, 70% e 69% dos inquiridos. Por outro 
lado, as “Dificuldades de financiamento” e a “Contração 
da procura” apenas foram apontadas como determinan-
tes por 12% e 13% das empresas, respetivamente, embo-
ra tenham sido dos efeitos mais negativos da crise finan-
ceira e económica que assolou o país.
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Gráfico 20 Fatores internos às empresas, em termos de impacto na sua atividade. Legenda: 1 – Sem impacto. 
5 – Muito impacto. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.

Gráfico 21 Fatores determinantes para a evolução da empresa. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.
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3.9. Áreas de investimento

Em termos de investimento, devemos salientar que os ati-
vos corpóreos “Instalações” são a área onde as empresas 
mais apostaram (78,1%) (Gráfico 22), com os “Equipa-
mentos e certificações” realçados como áreas de inves-
timento nos últimos cinco anos. Verificou-se também um 
esforço de investimento em ativos não materiais, como 
os “Recursos Humanos”, “Marketing” e os “Sistemas de 
Gestão”, 65,7%, 59,0%, e 23,8%, respetivamente. Uma 
parte relevante do investimento realizado terá sido en-
quadrado em sistemas de incentivos ao investimento, na-
cionais e comunitários.

Nos próximos cinco anos, a maior parte das empresas in-
quiridas irá apostar no investimento em bens materiais, 
nomeadamente na modernização das instalações (70,5%) 
e de equipamentos (64,8%) (Gráfico 23). A aposta no 
“Marketing digital”, na “Formação profissional”, e no “De-
senvolvimento de novos produtos” também tem particular 
relevância para as empresas inquiridas, o que demonstra 
uma forte valorização da inovação e da competitividade. 
Por outro lado, 16,2% das empresas mostra interesse 
no investimento em “Estudos de Mercado” e 24,8% em 
“Certificação em sistemas de gestão”. De valorizar o facto 
de apenas 3,8% das empresas negarem qualquer vontade 
de investir nos próximos cinco anos.

“Os ativos corpóreos (“Instalações”) são 
a área onde as empresas mais apostaram 
(78,1%), nos últimos cinco anos.”
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Abordagem Internacional
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Gráfico 23 Áreas de investimento estratégico nos próximos 5 anos.| Fonte: Inquérito às empresas, 2017.

Gráfico 22 Áreas de maior investimento nos últimos 5 anos. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.
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Igualmente relevante, é o facto de cerca de quatro quintos 
(78%) das empresas de Esposende não possuírem marca 
própria (Gráfico 24). Este dado confirma que ainda existe 
um caminho a percorrer no sentido de conferir às empre-
sas uma estratégia de diferenciação e de reconhecimento 
do papel das marcas. De salientar que a venda de produ-
ção sem marca própria, acaba por se revelar, na maioria 
dos casos, uma fraqueza, uma vez que diminui o potencial 
de valor incorporado pela empresa. Assim sendo, reco-
menda-se a avaliação de um reposicionamento e esforço 
de marketing por parte das empresas do concelho de Es-
posende nestas matérias. Igualmente relevante é o facto 
de a quase totalidade de empresas (97%) não possuir pa-
tentes próprias (Gráfico 25). A realidade mostra-nos que 
o esforço de inovação é, quase sempre, acompanhado de 
um aumento no registo de patentes.

3.10. Vantagens competitivas de Esposende

A fim de se estabelecer a sua ligação ao território, foi in-
quirido quais consideravam ser as vantagens competitivas 
do concelho de Esposende para os seus agentes econó-
micos (empresas já aí localizadas e potenciais investido-
res) (Gráfico 26). A esmagadora maioria das empresas 
respondentes considera que a “Localização estratégica” 
do concelho é uma das maiores vantagens competitivas 
do território, enquanto que apenas 1,0% dizem que este 
indicador não é um ativo relevante para os agentes eco-
nómicos. 

O indicador “Estabilidade e Segurança” foi apontado por 
61,9% das empresas respondentes como “Importante” 
ou “Muito importante” para a competitividade do territó-
rio. Os restantes indicadores possuem respostas bastan-
te neutras. Por exemplo, no que respeita à mão de obra 
qualificada disponível, 43,8% dos respondentes afirma 
ser “Indiferente”. Os “Incentivos (fiscais e municipais)” fo-
ram o indicador ao qual os respondentes atribuíram um 
menor nível de importância enquanto vantagem compe-
titiva do território. 

Sim

Não

3%

97%

Sim

Não

22%

78%

Gráfico 24 Empresas com marca própria, no concelho 
de Esposende. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.

Gráfico 25 Empresas com patente própria, no concelho 
de Esposende. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.
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Gráfico 26 Vantagens competitivas que Esposende oferece às empresas instaladas e potenciais investidores. 
Legenda: 1 – Sem impacto. 5 – Muito impacto. | Fonte: Inquérito às empresas, 2017.

“A ‘Localização estratégica’ do concelho de 
Esposende é uma das maiores vantagens 
competitivas do território.”
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Conclusões
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• Com 34 mil habitantes em 2016, Esposende é o 4º con-
celho mais populoso do Cávado. Apesar disso, tem-se re-
gistado um ligeiro decréscimo na população residente ao 
longo dos últimos cinco anos.

• A União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gan-
dra é a que agrega mais residentes (11,1 mil pessoas). 

• Em 2016, Esposende permaneceu o segundo concelho 
mais densamente populado do NUTS III, com 355,8 hab./
km2, um valor muito superior à média nacional e região 
Norte. 

• Apesar da tendência de envelhecimento da população, 
Esposende é um concelho jovem, ficando apenas atrás de 
Braga na NUTS III Cávado e muito acima da média nacio-
nal e do Norte do país.

• O concelho de Esposende agrega 7,9% do poder de 
compra da NUTS III Cávado.

• Esposende possui um rácio de profissionais de saúde 
(médicos e enfermeiros) por 1000 habitantes inferior à 
média da região do Cávado, apesar de ter a segunda me-
lhor performance da NUT III Cávado.

• O Turismo constitui um setor estratégico para o conce-
lho e possui um grande impacto na economia local. 2016 
foi um ano muito importante para este setor por duas ra-
zões: em primeiro lugar, verificou-se um aumento consi-
derável do número de dormidas nos estabelecimentos de 
alojamento turístico face a 2015 (acréscimo de mais de 
20 mil); em segundo, houve uma inversão da origem dos 
turistas que ficaram em Esposende, passando estes a ser 
maioritariamente estrangeiros (63,3%). 

• No âmbito do território de Esposende, a União de Fre-
guesias de Esposende, Gandra e Marinhas, Apúlia e For-
jães representam as principais zonas de concentração de 
dinâmica económica e empresarial. 

• Embora o setor terciário seja a área de atividade com 
maior número de empresas, é a Indústria que mais valor 
cria para o tecido económico e empresarial. Este facto 
é confirmado pelo VAB das empresas do setor terciário.

4. conclusões
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radiografia do tecido empresarial de esposende 
(exportações 2017 e restantes dados 2016)

4071
empresas

14 185
trabalhadores

274 milhões €
valor acrescentado

Comércio

  21%

Agricultura

  14%

Construção

  10%

Construção

  32% 

Indústria

  22%

Comércio

  14%

Indústria

    33%

Energia

    20%

Construção

   18%

755 milhões €
volume de negócios

182 milhões €
exportações

Indústria 

 40%

Comércio

 25%

Construção

 11%

Têxtil

  39%

Máquinas

  29%

Metais

  26%
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• Com uma atividade industrial cada vez mais forte, Es-
posende é composto por empresas que têm o mercado 
internacional como principal destino da sua produção e 
contribuem, em larga medida, para que o setor da indús-
tria seja responsável por mais de 300 milhões de euros 
(40%) do volume de negócios das empresas não financei-
ras do concelho e que ascende já a cerca de 800 milhões 
de euros.

• O setor da construção é o maior empregador do conce-
lho de Esposende, sendo responsável por 32% dos postos 
de trabalho em 2016 (4503). Sendo que mais de metade 
(54,5%) desses postos de trabalho se encontram localiza-
dos na freguesia de Esposende, Gandra e Marinhas.

• O tecido empresarial do concelho de Esposende per-
manece muito orientado para o mercado interno (60,2%). 
O reforço do posicionamento de internacionalização deve 
ser uma aposta estratégica para a melhoria da competiti-
vidade das empresas. Este caminho já está a ser traçado, 
tendo-se verificado, entre 2011 e 2016, um aumento de 
22% das exportações, tendo passado de 150 para 183 
milhões de euros.

• O mercado internacional representa 39,8% do volume 
de negócios das empresas, sendo que 80% deste valor 
é exportado para o mercado comunitário. Os principais 
produtos exportados pelo concelho de Esposende são 
bens industriais, em específico matérias têxteis, máquinas 
e equipamentos e metais.  

• No mapeamento do comércio pelas freguesias de Es-
posende, sabemos que Esposende, Gandra e Marinhas 
é aquela que domina as vendas no mercado interno e 
externo, sempre com mais de 60% do share, enquanto 
que as restantes freguesias apresentam valores muito 
similares (normalmente abaixo de 10%). No caso do co-
mércio extracomunitário existe uma maior concentração 
em apenas três freguesias que agrupam mais de 95%: Es-
posende, Gandra e Marinhas (61,7%), Apúlia (23,2%) e 
Palmeira de Faro (10,4%).

• Taxa de cobertura das importações: entre 2011 e 
2016, Esposende viu diminuir as suas importações de 
114,9 para 72,5 milhões de euros, contribuindo para o 
reforço de uma balança comercial do concelho positi-
va (tal como acontece no Cávado e no Norte do país). 
Entre os principais produtos importados aparecem os 
“Metais comuns e suas obras”. 

• As empresas apontam os “Pagamentos ao Estado” como 
o fator externo com maior impacto sobre na sua ativida-
de. Nos fatores internos, o “Reforço da presença na inter-

net” é considerado como o indicador mais preponderante 
sobre a atividade, seguido pela “Diversificação de produ-
tos/serviços”, “Disponibilidade de mão-de-obra qualifica-
da” e “Inovação”. Por outro lado, as empresas atribuem 
uma reduzida importância ao fator “Internacionalização” 
em relação à sua atividade. Esta tendência de respostas 
enquadra-se no facto de a produção do tecido empresa-
rial de Esposende estar ainda maioritariamente orientada 
para o mercado nacional.

• As empresas de Esposende afirmam que a “Introdução 
de novos produtos/serviços” e a “Qualificação dos Recur-
sos Humanos” foram os fatores determinantes para o seu 
crescimento, desde a sua constituição.

• Relativamente às áreas de investimento existiu, nos úl-
timos cinco anos, uma aposta clara em ativos corpóreos 
(instalações e equipamentos). No entanto, verifica-se 
também um investimento relevante em ativos não ma-
teriais como os “Recursos Humanos”, “Marketing” e os 
“Sistemas de Gestão”. Muito do investimento realizado 
terá sido enquadrado em sistemas de incentivos ao inves-
timento, nacionais e comunitários.

• Nos próximos cinco anos, a maior parte das empresas 
irá apostar no investimento em bens materiais, nomea-
damente na modernização das instalações (70,5%) e de 
equipamentos (64,8%). A aposta no “Marketing digital”, 
na “Formação profissional”, e no “Desenvolvimento de 
novos produtos” também tem particular destaque para as 
empresas inquiridas, o que demonstra uma forte valori-
zação da inovação e competitividade.

• A maioria das empresas inquiridas afirma não possuir 
marca própria nem patentes. Este dado confirma que ain-
da existe um caminho a percorrer no sentido de conferir 
às empresas uma estratégia de diferenciação e reconhe-
cimento. De salientar que a venda de produção sem mar-
ca acaba por se revelar, na maioria dos casos, uma fra-
queza, por diminuir o potencial de valor incorporado pela 
empresa. Assim sendo, recomenda-se a avaliação de um 
reposicionamento de marketing por parte das empresas 
de Esposende.

• A esmagadora maioria das empresas respondentes 
considera que a “Localização estratégica” do concelho 
é uma das maiores vantagens competitivas do território, 
enquanto que apenas 1,0% afirma que este indicador não 
constitui um ativo interessante para os agentes económi-
cos. Este sentido de resposta é bastante animador para 
os agentes políticos do território e deve ser reforçado em 
termos de políticas de incentivo à captação e fixação de 
empresas.
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“A esmagadora maioria das empresas respondentes 
considera que a “Localização estratégica” do concelho é 
uma das maiores vantagens competitivas do território.”
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5. anexo

Questionário ao tecido empresarial de Esposende

No âmbito do projeto Esposende Empreendedor será produzido um diagnóstico estratégico ao tecido empresarial do 
concelho de Esposende. Uma parte fundamental desse trabalho é a realização de uma radiografia atualizada ao tecido 
empresarial local. A resposta a este questionário, que lhe tomará apenas três minutos, é um contributo fundamental 
para a concretização deste objetivo. 

Agradecemos a colaboração. 

A equipa Esposende Empreendedor
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Identificação Pessoal

Identificação e caracterização

Dimensão da Empresa

Nome*

Designação Social*

Morada*

E-mail*

E-mail*

Website*

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)*

Classificação da Atividade Económica (CAE)*

Cargo na Empresa*

Telefone*

Telefone*

Nº de trabalhadores? * Possui certificado PME (conferido pelo IAPMEI)? *

Ano de início da atividade*

Código Postal*

Freguesia*

Setor de atividade*

Se sim, qual a dimensão da empresa indicada no certificado?

Telemóvel*

 o Palmeira de Faro e Curvos

 o Vila Chã

 o Antas

 o Apúlia e Fão

 o Belinho e Mar

 o Indústria

 o Micro Empresa

 o Forjães

 o Gemeses

 o Pequena Empresa

 o Sim  o Não

 o Média Empresa  o Grande Empresa

 o Comércio  o Serviços  o Turismo  o Construção Civil

 o Esposende, Marinhas 
e Gandra (Cidade)

 o Fonte Boa e Rio Tinto

Questionário ao tecido empresarial de Esposende

*Obrigatório
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Mercado

Volume de negócios em 2016:

Se positivo, qual foi o intervalo?

Resultado Líquido em 2016: *

A empresa tem caráter familiar? *

Vende no mercado interno? *

Se não, equaciona iniciar o processo de internacionalização no curto prazo?

Tem marcas próprias?

Tem patentes registadas?

Se sim, qual foi o peso relativo das exportações no VN em 2016?

Se sim, qual foi o modo de entrada no mercado externo?

Se sim, para que mercados externos vende?

Vende no mercado interno? *

Possui planos de contingência para a sucessão? *

Se sim, quais:

Se sim, quais:

 o < 49.999€

 o 50.000€ a 199.999€

 o Até 9.999€

 o 10.000€ a 24.999€

 o <10%

 o 10% - 24%

 o Exportações indiretas 
(via intermediário)

 o Europa

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Positivo  o Negativo

 o 200.000€ a 499.999€

 o 500.000€ a 999.999€

 o 25.000€ a 49.999€

 o 50.000€ a 149.999€

 o 25% - 49%

 o 50% - 74%

 o Exportações diretas

 o América do Norte

 o 1.000.000€ a 4.999.999€

 o > 5.000.000€

 o 150.000€ a 249.999€

 o 250.000€ a 499.999€

 o 75% - 100%

 o > 500.000€

 o Investimento Direto Estran-
geiro (IDE)

 o América do Sul  o África  o Ásia
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Estratégia da Empresa

Fatores que afetam a atividade da empresa : * 1 - Não afeta 5 - Afeta muito

Como avalia os seguintes fatores em termos de impacto na sua atividade? * 1 - Sem impacto 5 - Muito impacto

Como avalia os seguintes fatores em termos de impacto na sua atividade? * 

Como avalia os seguintes fatores em termos de impacto na sua atividade? * 

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o Recursos Humanos

 o Marketing

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o Abordagem internacional

 o Novos produtos

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o Novos processos

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

Crédito disponível

Procura

Concorrência

Financiamento

Pagamentos ao Estado

Crédito disponível

Procura

Concorrência

Financiamento

Pagamentos ao Estado

Inovação

Reconhecimento de marca

Internacionalização

Formação profissional

Mercado regional/nacional

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada

Reforço da presença na internet

Presença em feiras nacionais/internacionais

Diversificação de produtos/serviços

Reforço das parcerias de cooperação

Implementação da estratégia

Introdução de novos produtos/serviços

Qualificação dos recursos humanos

Evolução favorável da envolvente externa

Redução dos custos

Investimento

Aumento da concorrência

Dificuldades de financiamento

Contração da procura
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Beneficiou de incentivos (nacionais ou comunitários) ao investimento? *

Quais as áreas estratégicas de investimento para os próximos 5 anos? *

Quais as suas expectativas em relação ao desenvolvimento da sua empresa? *

A sua empresa possui alguma Certificação? *

A sua empresa possui alguma Certificação? *

Sugestões:

 o Modernização das instalações

 o Modernização de equipamentos

 o Desenvolvimento de novos 
produtos

 o Melhoria os processos de gestão 
e organização na empresa

 o Sistema de Gestão da Qualidade

 o Sistema de Gestão Ambiental

 o Muito Boas

 o Sim  o Não

 o Sim  o Não

 o Marketing digital

 o Admissão de pessoal

 o Certificação em sistemas de 
gestão

 o Desenvolvimento de novos 
produtos

 o Formação profissional aos 
colaboradores

 o Estudos de mercado

 o Sistema de Gestão da Higiene e Segurança no Trabalho

 o Sistema de Responsabilidade Social

 o Boas  o Normais  o Pessimistas

Como valoriza as vantagens competitivas que Esposende oferece às empresas instaladas e a potenciais investidores? *
1 - Muito Mau 5 - Muito Bom

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 1

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 2

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 3

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 4

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

 o 5

Localização estratégica

Mão-de-obra qualificada disponível

Infra-estruturas empresariais/industriais adequadas

Ecossistema Empreendedor atrativo

Incentivos (fiscais e municipais) atrativos

Estabilidade e Segurança

Localização estratégica

Mão-de-obra qualificada disponível

Infra-estruturas empresariais/industriais adequadas

Ecossistema Empreendedor atrativo

Incentivos (fiscais e municipais) atrativos

Estabilidade e Segurança
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Muito obrigado pelo seu contributo.

A sua resposta foi registada com sucesso. 

Os resultados deste questionário serão integrados no diagnóstico estratégico ao tecido empresarial de Esposende e 
ficarão brevemente disponíveis para consulta em www.esposendeempreendedor.pt e em www.acice.pt. 

A equipa Esposende Empreendedor

http://www.esposendeempreendedor.pt
www.acice.pt
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Índice de Definições

Densidade populacional
Relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfí-
cie desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro 
quadrado).

Índice de dependência de idosos
O índice de dependência de idosos é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 
100 pessoas em idade activa, ou seja, com 15 a 64 anos. Um valor inferior a 100 signi-
fica que há menos idosos do que pessoas em idade activa.

Índice de envelhecimento
O índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 
pessoas menores de 15 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do 
que jovens.

Índice de longevidade
O índice de longevidade é o número de pessoas com 80 e mais anos por cada 100 pes-
soas com 65 e mais anos. Quanto mais alto é o índice, mais envelhecida é a população 
idosa.

População residente
Indivíduos que residem no seu habitual local de residência por um período contínuo de 
pelo menos 12 meses prévios à data de referência, ou que chegaram ao seu local de 
residência habitual durante os 12 meses antes da data de referência com a intenção de 
aí permanecerem por um período não inferior a um ano.

Saldo migratório
O saldo migratório é a diferença entre o número de pessoas que imigram e o número de 
pessoas que emigram.

Taxa bruta de escolarização
Relação percentual entre o número total de alunos matriculados num determinado ciclo 
de estudos (independentemente da idade) e a população residente em idade normal de 
frequência desse ciclo de estudo.

Taxa de analfabetismo
Taxa definida tendo como referência a idade a partir da qual um indivíduo que acompa-
nhe o percurso normal do sistema de ensino deve saber ler e escrever. Considera-se que 
essa idade corresponde aos 10 anos, equivalente à conclusão do ensino básico primário.

Taxa de sobrevivência (%) das empresas nascidas dois anos antes
Quociente entre o número de empresas ativas em n, que tendo nascido em n-t sobrevi-
veram t anos, e o número de nascimentos reais em n-t.

Valor acrescentado bruto
O valor acrescentado bruto (VAB) é a riqueza gerada na produção, descontando o valor 
dos bens e serviços consumidos para a obter, tais como as matérias-primas.

Volume de negócios
O volume de negócios é o montante obtido por uma empresa com a venda de bens e a 
prestação de serviços, excluindo impostos.
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