
Resumo 

Através da análise dos movimentos pendulares casa-trabalho dos residentes na Área Metropolitana 

do Porto, concluiu-se ser o concelho do Porto o centro polarizador de fluxos e também a emergência 

de novas centralidades: Maia e Matosinhos. Verificou-se terem uma função fundamentalmente 

habitacional os concelhos de Vila Nova de Gaia, Valongo e Gondomar e existir uma débil integração 

dos concelhos de Espinho, Vila do Conde e Póvoa de Varzim na Área Metropolitana do Porto. A 

análise dos movimentos permite-nos, ainda, apontar como características dominantes do padrão de 

mobilidade presente na Área Metropolitana do Porto, a predominância dos movimentos 

intraconcelhios, um relacionamento entre concelhos assente nas relações de contiguidade, a 

concentração dos movimentos em "horas de ponta", a maior densificação populacional diurna de 

certas freguesias e a maior densificação nocturna de outras. Foi ainda possível a agregação das 

freguesias, segundo determinadas características, em quatro grupos. Confirmou-se o domínio do 

automóvel nas viagens casa-trabalho.  

Evidenciam-se as vantagens dum tratamento estatístico mais fino do que a agregação dos dados, por 

exemplo, nas matrizes de origem/destino. Os resultados foram obtidos utilizando métodos estatísticos 

usuais e sistematicamente sujeitos a processos de validação.  

Abstract 

The analysis of data on commuting from home to work in the Metropolitan Area of Porto, leads us to 

the conclusion that Porto is a centre of flows and that Matosinhos and Maia are becoming important 

centres too. We realised that Vila Nova de Gaia, Valongo and Gondomar are mainly residential areas 

and that Espinho, Vila do Conde and Póvoa de Varzim present a weak integration in the Metropolitan 

Area of Porto.  

Existing data also allows us to point out the prevailing characteristics of the existing mobility pattern of 

the Metropolitan Area of Porto, such as: the predominance of movements within the "concelhos"1, a 

relationship between the areas based on contiguous proximity relations, the concentration of 

movement in the rush hour, the greater density of population during daytime in some places and 

during night-time in others. It was also possible to group “freguesias”2 into four sets according to 

specific characteristics. It became clear the predominance of the motor car as the main means of 

transportation to go to work. The advantages of a statistical treatment beyond simple aggregation 

were also evident. The results were achieved by means of usual statistical methods constantly 

subjected to validation processes.  


