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Resumo 

o artigo descreve o conjunto de análises efectuadas de forma a distinguir e 
definir grupos homogéneos, com particularidades discriminativas, no que concer
ne às características de índole demográfica, socioeconómica e de estrutura fundi
ária das freguesias que cobrem o território do Continente e das Regiões Autóno
mas da Madeira e dos Açores. O estudo corresponde a uma pequena parcela do 
projecto desenvolvido para a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) pela 
Universidade Lusíada de Lisboa ("Trabalho da Freguesia - Análise e Resultado"). 

Num primeiro ponto enquadra-se o trabalho e definem-se os objectivos do 
estudo. De seguida, são caracterizados os indicadores que individualizam cada 
freguesia, apresentando-se sinteticamente as fases de recolha e organização da 
informação. No ponto seguinte é descrita a análise estatística efectuada que per
mitiu caracterizar os agrupamentos das freguesias, apresentando-se os resulta
dos considerados relevantes. Finalmente são descritas as principais conclusões 
do estudo. 

Title: Taxonomic Analysis of the Portuguese Parish Councils. 

Summary 

The paper describes the analyses set in order to define clusters for the Por
tuguese parish councils. These groups discriminate particularities, regarding 
demographic, socio economic and agrarian structure. The study covers the Con
tinent and the Autonomous Regions of Madeira and Azores territories. The re
search corresponds to a small parcel of project ("Trabalho da Freguesia - Análise 
e Resultado") developed for National Association of Freguesias (ANAFRE) by 
Lusíada University of Lisbon. 

ln a first point of the document the aim of the work and the objectives are 
defined. ln the following points the key indicators that individualized each one 
of the parish councils and the phases of organization and collection of informa
tion are described. The last two points illustrate the statistic analysis that allowed 
to characterize each cluster and finally the main conclusions of the study are 
presented. 
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I. - Introdução 

o conteúdo do artigo enquadra-se no conjunto de investigações que cons
tituíram o projecto "Trabalho da Freguesia - Análise e Resultado" que foi desen
volvido na Universidade Lusíada de Lisboa de Março de 2009 até inicio de Janei
ro de 2010. Neste trabalho estiveram envolvidos vários docentes da Faculdade 
de Ciências da Economia e da Empresa e alunos das licenciaturas em Gestão da 
Empresa, Gestão de Recursos Humanos e Marketing. O patrocínio financeiro do 
estudo foi suportado pela Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). 

Os principais objectivos do projecto poderão ser enumerados sinteticamen
te nos seguintes pontos: 

• Conhecer o funcionamento, organização e a estrutura de suporte das 
Juntas de Freguesia Nacionais. 

• Conhecer a eficiência destes órgãos autárquicos, atendendo ao tipo de 
recursos que dispõem no desempenho das suas funções. 

• Caracterizar a sua eficácia através do nível de satisfação dos utentes. 
• Desenvolver uma análise custo-beneficio para determinar o beneficio 

gerado a favor dos utentes. 
O trabalho agora apresentado descreve o conjunto de análises estatísticas 

concretizadas de forma a desenvolver uma taxonomia que permitisse classificar 
e agrupar as freguesias do Continente e das Regiões Autónomas da Madeira e 
dos Açores. 

O artigo está organizado do seguinte modo: Inicialmente enumeram-se o 
conjunto de fontes utilizadas de forma a constituir uma base de dados com toda 
a informação disponível que permitisse caracterizar as freguesias nas suas com
ponentes demográficas, socioeconómicas e de estrutura fundiária. São ainda re
feridas as razões que presidiram à escolha do "software" que levou a concretizar 
o tratamento da informação recolhida. 

Num terceiro ponto, descrevem-se o conjunto de análises levadas a cabo 
para caracterizarem e individualizar cada autarquia. Elegeram-se, neste caso e 
através de técnicas estatísticas, as variáveis com maior poder discriminativo. 

Num quarto ponto, caracterizam-se os grupos homogéneos de freguesias, 
utilizando-se métodos específicos de análise multivariada, nomeadamente a 
Análise de Componentes Principais e de "Cluster's" sendo relevados os prin
cipais resultados obtidos. Finalmente, num ultimo ponto, são apresentadas as 
conclusões mais salientes do estudo. 

II. - Breve nota sobre a recolha e tratamento da informação 

De forma a recolher a informação necessária à elaboração deste trabalho, 
recorreu-se a um conjunto de fontes diversificadas. Tal como é referido no ponto 
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seguinte, houve a necessidade de realizar uma cuidada pesquisa de forma a se 
reconhecer qual a informação disponível ao nível autárquico que fosse relevante 
para o desenvolvimento do estudo, qual o seu grau de desagregação, de fidedig
nidade e que lacunas apresentava. Foi também preocupação, na primeira fase 
de recolha, compatibilizar os seus níveis de decomposição de forma a torná-los 
susceptíveis de agregações, eventualmente necessárias, com dimensionalidade 
lógica. 

Na circunstância, recorreu-se aos seguintes organismos que disponibiliza
ram a informação mais recente que possuíam, na área especifica em avaliação: 

• Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). 
• Direcção Geral da Administração Interna (DGAI) . 
• Direcção Geral da Agricultura (DGA). 
• Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL). 
• Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 
• Instituto Nacional de Estatística (INE). 
• Secretariado Técnico para os Assuntos do Processo Eleitoral (STAPE). 
Num passo seguinte foi construída uma base de dados EXCEL, compatível 

com o "software" de tratamento de informação R (R Development Core Team, 
(2011)), (ThiolouseJ, J.; Dray S., (2007)). A opção por este teve em conta os seguin
tes aspectos: 

• Poder ser obtido sem qualquer encargo pecuniário. 
• Funcionar numa grande variedade de plataformas incluindo Windows, 

UNIX e MacOs. 
• Incorporar uma plataforma, sem paralelo, para programação dos mais 

recentes métodos estatísticos. 
• Conter rotinas de estatística avançada, não disponíveis noutros pacotes. 
• Possuir facilidades e capacidades de natureza gráfica poderosas e inova

doras. 
Saliente-se, para terminar este ponto, que o R é considerado com maior rigor 

uma linguagem e um ambiente para cálculo estatístico onde coexistem facilida
des gráficas notáveis. Releve-se que foram estas as circunstâncias que permitiram 
a utilização do método estatístico de formação de grupos empregue. 

III. - Indicadores para uma definição taxonómica das freguesias portuguesas 

Uma classificação taxonómica tem por base a caracterização ou tipificação 
de cada um dos indivíduos sobre os quais virá a incidir a análise. Nesta circuns
tância existe necessidade de individualizar a freguesia (individuo) nas suas múl
tiplas facetas, nomeadamente de índole demográfica, socioeconómica e de es
trutura fundiária. A análise concretizada teve um carácter prático iminente, uma 
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vez que partiu do conhecimento das estatísticas existentes (a nível da freguesia e 
do concelho) elegendo-se posteriormente aquelas que maior significado e poder 
discriminativo poderiam interessar na individualização pretendida. Saliente-se, 
que esta atitude permitiu basear o trabalho em dados existentes, numa tentativa 
de harmonizar uma perspectiva ideal de caracterização com aquela possível. 

Desta forma, foi recolhido o conjunto de estatísticas que se apresenta no 
quadro seguinte (Quadro 1) e cuja fonte de proveniência se indica. Releve-se que 
todas elas cobrem o território do Continente (4066 freguesias) e das Regiões Au
tónomas dos Açores (119 freguesias) e da Madeira (47 freguesias), referindo-se os 
dados aos anos mais recentes de publicação. 

Quadro 1 
Estatísticas Preliminares Consideradas na Análise 

Variáveis Demográficas Unidade Fonte 

Eleitores Habitantes INE* 

População Residente Habitantes INE 

Densidade Populacional Habitantes/Km2 INE 

População 2001 Habitantes INE 

Nível Etário Médio Anos INE 

Variáveis Socioeconómicas Unidade Fonte 

Taxa de Empregabilidade % IEFP** 

Taxa de Empregabilidade Agrícola % IEFP 

Taxa de Desemprego % IEFP 

Taxa de Desemprego Actualizada % IEFP 

Taxa de Analfabetismo % INE 

Taxa de Licenciados % INE 

Rendimento Médio per Capita (Concelho) E/Habitante INE 

Variáveis Fundiárias e de Localização Unidade Fonte 

Área Cultivada Hectares DGA*** 

Área de Baldio Hectares DGA 

Área da Freguesia Km2 INE 

Distância á Sede de Concelho Km INE 

Distância á Capital de Distrito Km INE 
-* Instituto NaCIOnal de EstatIstIca. ** InstItuto de Emprego e Formaçao ProhssIOnal 

*** Direcção Geral da Agricultura. 

Das dezassete variáveis seleccionadas, apenas 8 foram consideradas, resul
tantes da aplicação de métodos de selecção de variáveis (correlação linear sig-
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nificativa que denunciasse dependência e análise em componentes principais). 
Desta análise foram eleitas aquelas discriminadas no Quadro 2: 

Quadro 2 
Variáveis Consideradas na Análise 

Variáveis Demográficas 

População Residente 

Densidade Populacional 

Nível Etário Médio 

Variáveis Fundiárias e de Localização 

Área Cultivada 

Área da Freguesia 

Variáveis Socioeconómicas 

Taxa de Analfabetismo 

Taxa de Licenciados 

Rendimento Médio per Capita 

o conjunto final remete ainda para os seguintes comentários: 

• Admitiu-se que a dicotomia Litoral/Interior poderia conduzir a graus 
diferenciados de desenvolvimento, o que levou a introduzir uma outra 
variável que caracterizasse a distância da freguesia ao litoral (três faixas: 
até 50 Km, de 50 a 100 Km e mais do que 100Km). 

• As variáveis fundiárias e de localização foram agregadas numa única que 
representa a percentagem de área cultivada em relação á área total da fre
guesia . 

• Calculou-se a actividade económica por activo na freguesia, repartindo o 
valor do PIB (por concelho) através da percentagem do número de activos 
da freguesia em relação ao número de activos totais do concelho. 

• Optou-se por um estudo desagregado do Continente e de cada uma das 
Regiões Autónomas (Madeira e Açores). Esta divisão é plenamente justi
ficada pelas características próprias verificadas para cada uma das áreas. 
Aliás esta situação é totalmente suportada pelos resultados que foram ob
tidos quando se incluem e excluem estas Regiões, indicando precisamente 
as particularidades destes territórios. 

Foi possível então, considerar o seguinte conjunto de variáveis de análise: 

• Actividade económica por activo (Aea) (€I Activo). 
• Nível etário médio (Idade) (Anos) . 
• Taxa de analfabetismo (Analf) (%). 
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• Taxa de população licenciada (Licenc) (%). 
• Percentagem de área cultivada (agro-florestal) em relação á área da fre-

guesia (Agroflo) (%). 
• Proximidade do litoral (Lit) (Km). 
• População (Pop) (Habitantes). 
• Área da freguesia (Area) (Km2). 

Torna-se interessante comparar os histogramas obtidos para a população 
das freguesias do Continente (Figura 1) 
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Fig 1 
Histogramas das variáveis discriminativas no Continente 

É assim possível salientar os seguintes pontos: 

• As variáveis Aea, Area e Pop são todas fortemente assimétricas, caracteri
zando as realidades das freguesias, nomeadamente: 
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- Um grande número de freguesias muito pobres. 
- A existência de muitas delas com grande área, pouco povoadas e de fraca 

taxa de licenciados. 
• A variável Analf apresenta uma evolução não assimétrica sugerindo que 

o analfabetismo se encontra espalhado por todo o território continental. 
• A variável Idade é bastante simétrica, no entanto, com um valor médio 

elevado. 
Estas particularidades tornam-se ainda mais salientes ao se verificarem os 

valores das estatísticas mais comuns de cada uma das variáveis (Quadro 3). 

Quadro 3 
Estatísticas das variáveis características das freguesias do Continente 

Variável Mínimo I°Quartil Mediana Média 3° Quartil Máximo 

Aea 0.438 7.770 15.720 36.400 32.630 383.000 

Idade 29.18 37.60 42.25 41.85 45.94 67.70 

Analf 0.013 0.0876 0.134 0.150 0.201 0.536 

LTCENC 0.000 0.ü15 0.026 0.038 0.045 0.421 

Agraflo 0.000 0.861 0.933 0.878 0.978 1.000 

Area 5.156 716.900 1129.000 2198.000 2267.000 41680.000 

Pop 39 418 936 2385 2147 67560 

A variável Ut, que classifica as freguesias em três grupos de acordo com a 
distância ao litoral, toma os valores (%) que se apresentam no Quadro 4. 

Quadro 4 
% de freguesias em função da distância ao litoral 

Interior Centro Litoral 
(mais de 100 Km) (de 50 a 100 Km) (menos de 50 Km) 

40 27 33 

Para a Região Autónoma da Madeira é possível realizar análise idêntica, no 
entanto foi retirada a variável Agroflo uma vez que todo o território é essencial
mente agrícola. Por razões óbvias não se justifica a utilização da dicotomia in
troduzida pela variável Ut. Nesta circunstância, apresenta-se na Figura 2 os his
to gramas das variáveis e no Quadro 5 os parâmetros estatísticos da população. 
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Histograma das variáveis discriminativas para a Região Autónoma da Madeira 

Quadro 5 
Estatísticas das variáveis características das freguesias da Região Autónoma da 

Madeira 

Variável Mínimo 1 ° Quartil Mediana Média 3° Quartil Máximo 

Aea 59.21 79.80 85.57 85.17 93.01 108.97 

Idade 29.91 35.68 38.89 38.11 40.78 47.00 

Analf 0.04 0.13 0.18 0.17 0.21 0.30 

Licenc 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.19 

Area 73.76 739.81 1425.46 1483.32 2167.25 4413.81 

Pop 220.0 890.5 2054.5 3974.7 4256.2 21931.0 

198 Economia & Empresa n .o 13 / 2011 



Análise Taxonómica das Freguesias Portuguesas Pág. 189-220 

Da análise destes elementos são salientes os seguintes pontos: 
• A variável Aea apresenta valores na generalidade superiores aos verifica

dos no Continente, tendo o histograma um desenvolvimento mais simé
trico, o que aponta para uma distribuição mais uniforme pelo território. 

• As variáveis Analf e Licenc têm grandezas preocupantes, verificando-se 
uma incidência significativa da taxa de analfabetismo. 

A variável Idade na Região é razoavelmente inferior à verificada no Conti
nente. 

Na Figura 3 e Quadro 6 são apresentados os resultados obtidos para a Re
gião Autónoma dos Açores (mantendo-se as considerações realizadas para a Ma
deira) . 
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Quadro 6 
Estatísticas das variáveis características das freguesias da Região Autónoma dos 

Açores 

Variável Mínimo l"Quartil Mediana Média 3°Quartil Máximo 

Aea 13.48 19.96 21.76 21.65 23.51 26.44 

Idade 25.56 33.29 36.52 36.46 39.00 49.64 

Analf 0.02 0.07 0.10 0.13 0.21 0.30 

Licenc 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06 0.20 

Area 126 870 1275 1535 2051 5377 

Pop 78 677 1263 2552 2573 52814 

Da observação dos elementos estatísticos das três regiões é possível concluir 
que: 

200 

• A Aea dos Açores apresenta um valor significativamente mais baixo 
quando comparado com aqueles observados na Madeira e no Continente, 
salientando-se, no entanto, uma simetria mais acentuada do que aquela 
constatada no Continente ou mesmo na Madeira. 

• A Idade na última Região considerada tem uma grandeza inferior aos 
valores apresentados no Continente ou na Madeira. 

• O analfabetismo nos Açores é inferior ao verificado no Continente e na 
outra Região Autónoma. Esta variável toma o maior valor na Madeira. 

• A taxa média de licenciados nos Açores é idêntica à verificada na Madeira 
e no Continente. No entanto, a assimetria é significativamente inferior à 
constatada no território continental, apontando para uma certa uniformi
dade de incidência em todo o território (releve-se no Continente que os 
valores mínimo e máximo variam de 0% a 4%, enquanto na Madeira e nos 
Açores situam-se respectivamente entre os 0% e 19% e os 0% e 20%). 

• As áreas médias das freguesias nos Açores são idênticas às da Madeira 
mas inferiores às verificadas no território continental. Ao se observarem 
os valores mínimos e máximo constata-se uma variação relativa muito 
elevada. Este facto é relevado ao serem comparados os valores da média e 
da mediana para os três espaços. 

• A população nos Açores, apresenta uma simetria muito semelhante à 
constatada na Madeira e no Continente, contrastando regiões de popu
lação média a alta com outras muito rarefeitas. Saliente-se ainda o valor 
médio mais baixo verificado para os Açores quando comparado com os 
dois outros territórios. 
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IV. Análise Estatística para uma caracterização taxonómica das freguesias 
portuguesas 

Para se caracterizarem grupos homogéneos de freguesias (agregados de tal 
forma que as coordenadas que definem cada individuo sejam semelhantes) utili
zaram-se as técnicas usuais de estatística multivariada, nomeadamente a Análise 
de Componentes Principais (ACP) (Holmes, S. (2008)), (Mardia, K.Y.; Kent, J.T.; 
Bibby, J.M. (2003)), que permitiu caracterizar cada freguesia através de duas com
ponentes que explicaram a maior parte da variabilidade verificada. Através das 
duas componentes, foi ainda possível projectar as freguesias no 1° plano prin
cipal, obtendo-se assim uma metodologia para as separar. O segundo processo 
empregue foi a Análise de "Cluster's" (AC) que permitiu agregar as freguesias 
de tal forma que aquelas pertencentes à mesma partição fossem tão semelhantes 
quanto possível sendo sempre mais parecidas entre si do que a outros elementos 
de grupos diferentes. O método de agregação utilizado é conhecido como de 
Ward (Ward, J.H. (1963)). 

Na análise efectuada para o Continente e para as Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores foram utilizadas amostras aleatórias de freguesias o que 
permitiu simplificar o volume de informação a manipular, correspondendo aque
las que responderam ao questionário que permitiu conhecer com profundidade 
as suas características e o trabalho desenvolvido junto das populações. Estes re
sultados serão apresentados num próximo trabalho a ser publicado em breve. 

No Continente foi utilizada uma amostra de 483 freguesias. Refira-se que 
esta apresentou estimadores das variáveis caracterizadas no ponto II no que con
cerne ao máximo, mínimo, 1° e 3° quartis, média e mediana semelhantes aos ob
servados para a população. O resultado é apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7 
Parâmetros Estatísticos da Amostra 

Variável Mínimo 1° Quartil Mediana Média 3° Quartil Máximo 

Aea 2.504 9.899 19.170 44.290 38.510 383.300 

Idade 30.66 38.09 41.43 42.43 45.97 61.37 

Analf 0.017 0.088 0.139 0.152 0.210 0.501 

Licenc 0.000 0.017 0.029 0.043 0.054 0.340 

Agrafia 0.000 0.851 0.929 0.857 0.968 0.997 

Área 5.356 716.900 1583.000 3265.000 3703.000 37240.000 

Pap 74 599 1125 3324 2870 62500 

Ao se realizar a ACP ás variáveis continuas características das freguesias do 
Continente, verificou-se que as duas primeiras componentes explicavam respec-
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tivamente 43% e 19% da variabilidade total. Assim o primeiro plano principal 
engloba 62% dessa explicação. As suas estruturas são apresentadas: 

Comp1=.67 Aea+.77Licenc+.56Pop-.62Idade-.70Agroflo-.83Analf 

Comp2=-.41Aea-.21Licenc-.40Pop-.57Idade+.29Agroflo-.47 Area 

Os gráficos (Figura 4 e Figura 5) sugerem a estrutura de ligação entre as 
variáveis e as projecções das freguesias no primeiro plano principal. 
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Associação entre variáveis 
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Fig 5 
Projecção das freguesias no 10 plano principal 

Da observação dos resultados ressalta na primeira representação as ligações 
lineares e não lineares entre as variáveis englobadas na análise, sendo bem visí
veis e marcadas as relações entre: 

• Idade e taxa de analfabetismo. 
• Taxa de analfabetismo e: 

- Taxa de licenciados. 
- Área agro-florestal. 
- População. 

• Taxa de licenciados e área agro-florestal. 
• Área agro-florestal e área. 
• Área e população. 
É de notar ainda a tendência para Aea mais baixos à medida que aumenta a 

Economia & Empresa n.o 13 / 2011 203 



António 5t Aubyn; José Álvaro Assis Lopes; José Loução de Matos; José Manuel Mata Justo 

taxa de analfabetismo ou a área das freguesias, variando de forma inversa quan
do estas duas variáveis diminuem de valor. 

Da análise do segundo gráfico denota-se uma grande concentração de pon
tos junto ao centro do sistema de eixos o que prefigura a existência de muitas 
freguesias com características médias. 

Na Figura 6 são representados os pesos atribuídos a cada variável nas duas 
componentes principais. 

--.. -

Fig 6 
Projecção dos pesos das variáveis nas duas componentes principais 

Verifica-se neste caso uma preponderância dos pesos relativos à primeira 
componente (não sendo estranho que ela explique a maioria da variabilidade ve
rificada, 43% dos 62% totais). Curiosamente a Area é dos pesos mais importantes 
na segunda componente, não figurando como variável significativa na primeira 
componente. Ao se observar a estrutura de cada componente somos conduzidos 
à conclusão que a primeira apresenta valores tanto mais positivos quanto as con
dições de riqueza, de educação e de dimensão demográfica aumentam. Factores 
estes que são contrariados obviamente pelo aumento do nível etário, da percen
tagem de área agro-florestal e do analfabetismo. A primeira componente poderá 
ser assim um bom indicador do desenvolvimento relativo de cada freguesia. 
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Na Figura 7 são representados os graus de intensidade assumidos pelas fre
guesias para as variáveis no primeiro p lano principal. 

Fig 7 
Graus de intensidade assumidos pelas freguesias nas variáveis 

Da sua observação é possível constatar o seguinte: 

• A actividade económica por activo apresenta valores elevados, médios, 
baixos ou muito baixos, sendo predominantes os domínios mais modestos 
desta variável. 

• Na idade verifica-se uma dominância de valores elevados ou médios já 
que existe uma certa rarefacção dos escalões etários mais jovens. 

• O analfabetismo apresenta valores significativos de intensidade nas áreas 
muito elevada e baixa. 

• A taxa de licenciados predominante é baixa, muito baixa ou média, sendo 
raros os escalões de elevada ou muito elevada taxa. 

• A área agro-florestal apresenta valores significativos concentrados nas re-
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giões média/baixa e alta. 
• A área é sobretudo de dimensão média ou alta. 
• A população é predominantemente baixa apresentando, no entanto, al

guns agregados situados nos escalões de densidade elevada. 
De seguida foi aplicado o método de Ward (Ward, J.H.(1963)) para deter

minar o conjunto de grupos homogéneos. Utilizaram-se como instrumentos de 
suporte à análise, nomeadamente o dendograma (Figura 8). 

o 
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Fig 8 
Dendograma 

1 50 200 

Da sua análise julgou-se apropriado estabelecer oito grupos cujas caracterís
ticas são apresentadas no Quadro 8. Desta forma é possível comparar desde já os 
valores médios das variáveis observadas em cada um dos grupos, sendo patente 
o grau de dissemelhança apurado entre os conjuntos constituídos. 
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Quadro 8 
Média das variáveis nos grupos 

~ Grupo 
Aea Idade Analf Licenc Agroflo Area Pop 

1 74.58 38.98 0.09 0.06 0.82 2091 4552 

2 11.62 53.73 0.33 0.01 0.93 3362 626 

3 181.38 35.76 0.11 0.03 0.90 738 1280 

4 187.73 38.78 0.09 0.10 0.77 5210 33952 

5 132.68 41.45 0.05 0.16 0.30 700 7085 

6 14.51 46.33 0.21 0.02 0.94 2932 1322 

7 36.31 46.20 0.22 0.03 0.93 12914 2036 

8 19.34 43.35 0.14 0.03 0.95 1485 898 

É então possível caracterizar cada um dos grupos, resultado esse apresen
tado no Quadro 9. 

~ Aea 
Grupo 

1 a 

2 mb 

3 ma 

4 ma 

5 a 

6 mb 

7 m/b 

8 mb 

Quadro 9 
Caracterização dos grupos 

Idade Analf Licenc 

b b m / a 

a ma mb 

b m / b m 

b b a 

m mb ma 

m/a a b 

m/a a b 

m m m 

Agroflo Area 

m m / b 

a m 

a b 

m a 

b b 

a m/b 

a a 

a b 
, . 

Legenda: mb-mUlto baIXO; b-baIxo; m-medlO; a-alto; ma-mUlto alto. 

Pop 

m / a 

b 

b 

a 

a 

b 

b 

b 

Saliente-se a predominância das características urbanas e semi-urbanas dos 
grupos 1, 3, 4 e 5. Estes são caracterizados por um Aea alto a muito alto, idade 
média a baixa, taxa de analfabetismo baixa a muito baixa e um número de licen
ciados com valores médios a muito altos. Os restantes grupos são essencialmente 
de natureza rural, com graus de desenvolvimento diferenciados. Ao serem pro
jectadas novamente no primeiro plano principal as freguesias e delimitados os 
vários agregados (Figura 9), denota-se uma discriminação significativa. 
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Fig 9 
Representação no primeiro plano principal das freguesias agrupadas 

Metodologia idêntica à utilizada para o Continente foi empregue para a Re
gião Autónoma da Madeira utilizando-se uma amostra aleatória constituída por 
22 freguesias, verificando-se uma aderência significativa em relação ás caracterís
ticas do universo, conforme se apresenta no Quadro 10. 

Quadro 10 
Parâmetros estatísticos da amostra 

Variável Mínimo 10 Quartil Mediana Média 30 Quartil Máximo 

Aea 65.42 79.80 83.99 84.50 91.45 108.85 

Idade 29.91 36.67 39.53 38.84 40.78 47.00 

AnatE 0.04 0.14 0.19 0.18 0.23 0.29 

Licenc 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.19 

Area 73.76 777.45 1301.35 1465.94 2243.80 4413.81 

Pop 220.0 761.2 3089.0 3906.2 4200.8 174404.0 

Ao ser concretizada a ACP às variáveis da amostra, verificou-se que as duas 
componentes principais explicavam 67% da variabilidade, apresentando-se as 
suas estruturas: 

Compl=.94Analf+.6lArea+.23Idade-.88Licenc-.66Aea-.30Pop 

Comp2=.48Pop-.84Idade-.5lAea-.30Licenc-.2lArea-.13Analf 
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As Figuras 10 e 11 sugerem as relações verificadas entre as variáveis e a pro
jecção das freguesias no primeiro plano principal respectivamente. 

Fig 10 
Associação entre variáveis 
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Fig 11 
Projecção das freguesias no 10 plano principal 
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Ao ser analisada a primeira figura verificam-se relações não tão nítidas 
como aquelas aferidas no território continental. São, no entanto, de salientar as 
seguintes correspondências directas (ou inversas): 

• A Aea e a taxa de licenciados. 
• Taxa de analfabetismo com a taxa de licenciados e a Aea. 
• Taxa de licenciados com a área. 
• População com a área. 

Da análise do segundo gráfico denota-se uma dispersão significativa das 
freguesias, o que traduz em relação às variáveis utilizadas um sentido mais difícil 
de agregação, não se notando agrupamentos tão nítidos. 

Na Figura 12 são visíveis os pesos atribuídos a cada variável nas duas com
ponentes principais. 
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Fig 12 
Projecção dos pesos das variáveis nas duas componentes principais 

É possível verificar ao analisar a estrutura de cada componente que a pri
meira explica a parte mais significativa da variabilidade verificada. A primeira 
componente, tal como no Continente, é um indicador significativo do estado de 
desenvolvimento de cada freguesia, dada a composição de pesos que afectam 
cada uma das variáveis. Na segunda componente o maior peso é verificado na 
Idade seguido do que pondera a Pop cujos valores são superiores aos observados 
na primeira componente. 

Na Figura 13 apresentam-se os graus de intensidade para cada freguesia 
depois de projectadas no primeiro plano principal. 
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Fig 13 
Graus de intensidade assumidos pelas freguesias nas variáveis 

Da sua observação é possível concluir: 

• A Aea apresenta valores que se podem situar entre o muito elevado, mé
dio, baixo e muito baixo. 

• A Idade varia entre média e baixa, não se verificando intensidade signifi
cativa em valores etários elevados. 

• A taxa de analfabetismo pode apresentar valores baixos, médios ou altos, 
notando-se contudo uma maior intensidade para valores altos/médios. 

• A taxa média de licenciados apresenta três escalões distintos: Altos, mé
dios e baixos. 

• A população poderá ser caracterizada por cinco características diversas: 
alta, média/ alta, média, baixa e muito baixa. 

• A área situa-se nas categorias de muito alta, alta, baixa e muito baixa. 
• Procedeu-se de seguida à AC conforme se realizou para o Continente. 

Desta forma foram constituídos 5 grupos cujo grau de identidade é paten
te no Quadro 11. 

Quadro 11 
Média das variáveis nos grupos 

~l Aea Idade Analf Licenc Area Pop 
Grupo 

1 79.19 37.31 0.18 0.03 2017 832 

2 80.82 39.97 0.23 0.03 2500 2820 

3 81.73 35.80 0.18 0.03 17723 1354 

4 94.50 40.04 0.23 0.02 1296 1627 

5 97.90 38.82 0.06 0.13 5555 359 

É possível agora distinguir os grupos conforme se apresenta no Quadro 12. 
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Quadro 12 
Caracterização dos grupos de freguesias na Região Autónoma da Madeira 

~ 
Aea Idade Analf Licenc Area Pop 

Grupo 

1 b b m m b b 

2 m m a m b a 

3 m b m m ma m 

4 a m a b mb m/a 

5 ma m b a a mb 

ao ser observado o quadro anterior é possível retirar as seguintes conclusões: 

• O grupo 5 é o que apresenta menor taxa de analfabetismo e maior percen
tagem de licenciados sendo aquele em que se observa maior grandeza de 
Aea. 

• O grupo 4 apresenta um valor de Aea alto embora englobando freguesias 
com características eminentemente rurais. É no entanto de salientar al
guma agricultura intensiva praticada na freguesia da Ilha, na qual estão 
envolvidos jovens agricultores e alguma hotelaria, carpintarias e serralha
rias de alumínio bem como vários serviços localizados em Santana. 

• O grupo 5, curiosamente, é aquele que maior Aea apresenta caracteriza
do, no entanto, por áreas elevadas e muito baixa densidade populacional 
por freguesia, o que faz divergir das particularidades mais urbanas do 
Continente. Releve-se, no entanto, o papel preponderante que o turismo e 
serviços têm nesta região. 

• Os restantes grupos menos desenvolvidos sob o ponto de vista económico 
e social, na generalidade rurais, apresentam algumas singularidades. 

Para a Região Autónoma dos Açores seguiu-se de perto a metodologia que 
foi empregue para os dois restantes territórios, tendo-se utilizado uma amostra 
de 22 freguesias. Os parâmetros estimados para a amostra apresentam, tal como 
nos casos anteriores, uma boa aderência em relação aqueles observados para o 
universo, como se pode constatar no Quadro 13. 
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Quadro 13 
Parâmetros estatísticos da amostra 

Variável Mínimo 10 Quartil Mediana Média 30 Quartil Máximo 

Aea 17.37 20.56 22.48 22.07 24.00 24.55 

Idade 29.19 34.58 37.40 36.49 38.75 42.03 

Analf 0.04 0.07 0.11 0.11 0.13 0.21 

Licenc 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.19 

Area 249.7 567 1191 1283 1745 3294 

Pop 78 919 1732 2290 3377 7177 

Ao realizar-se uma ACP verificou-se que as duas primeiras componentes 
explicavam 65% da variabilidade total, apresentando-se de seguida a sua com
posição: 

Compl=.80Aea+.90Licenc+.65Pop-.78Analf-.30Area-.18Idade 

Comp2=.79Area+.37 Aea+.36Idade-.50Analf-.36Pop-.17Licenc 

Nas Figuras 14 e 15 apresentam-se as relações verificadas entre as seis vari
áveis e a projecção das freguesias no primeiro plano principal. 

Fig 14 - Associação entre variáveis 
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Fig 15 
Projecção das freguesias no 10 plano principal 

Da observação da p rimeira figura é possível concluir que: 

• São menos visíveis as relações entre as variáveis do qu e as verificadas na 
Madeira e no Continente, apresentando uma maior dispersão. 

• Verificam-se ligações mais acentuadas e concordantes entre as variáveis: 
- Aea e taxa de licenciad os. 
- Taxa de analfabetismo e taxa de licenciad os. 
- Área e população. 

Do exame do segundo gráfico denota-se uma dispersão significativa das 
freguesias, tal como verificado no caso da Madeira, havendo no entanto uma 
maior concentração junto à origem dos eixos do que a constatada naquela região, 
o que permite concluir que existe um maior numero de freguesias com caracterís
ticas médias do que as observadas na outra região autónoma. 

Na Figura 16 são representados os pesos calculados para as duas compo
nentes principais no primeiro plano principal. 
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Fig 16 
Projecção dos pesos das variáveis nas duas componentes principais 

Ao serem observadas as estruturas dos pesos é de referir que a maior parte 
das variáveis são mais ponderadas na primeira componente, sendo naturalmente 
aquela que maior poder explicativo apresenta. É mais significativo o peso dado 
à variável Area na segunda componente, já que as restantes apresentam valores 
inferiores ou muito inferiores aqueles observados na primeira componente. Mais 
uma vez se refere que a primeira componente poderá ser um bom indicador do 
estado de desenvolvimento da freguesia. 

Ao serem observados os pesos para a primeira componente no Continente, 
Região Autónoma da Madeira e dos Açores e ao se admitir que esta representa 
um indicador ajustado para aferir o estado de desenvolvimento das freguesias, 
verifica-se, para as três regiões, que as variáveis mais ponderadas na constituição 
do indicador são as taxas de analfabetismo e de licenciados, podendo concluir
-se que são estes factores que condicionam o progresso e o desenvolvimento das 
autarquias decisivamente. 

O valor da Aea embora significativamente ponderada nos três territórios 
apresenta um valor idêntico no Continente e na Madeira e muito superior nos 
Açores facto que poderá encontrar explicação de factor mais diferenciador numa 
região onde esta variável encontra maior homogeneidade de distribuição. 

Curiosamente a idade apenas tem expressão na constituição da primeira 
componente do Continente facto este que poderá relevar a importância que po
derá ter o envelhecimento da população neste território. 

216 Economia & Empresa n,o 13 / 2011 



Análise Taxonórnica das Freguesias Portuguesas Pág. 189-220 

Na Figura 17 são visíveis os graus de intensidade assumidos pelas fregue
sias nas variáveis. Nesta circunstância é possível concluir o seguinte: 

Fig 17 
Graus de intensidade assumidos pelas freguesias nas variáveis 

• O Aea apresenta valores situados nas gamas alta, média e baixa. 
• A Idade apresenta grandezas que se podem situar nos valores baixos, mé

dio/alto e alto. 
• A taxa de analfabetismo situa-se nas escalas baixa, média e alta. 
• A taxa de licenciados apresenta valores que se podem considerar nos in

tervalos altos, médios ou baixos. 
• A área poderá apresentar intervalos de grandeza localizados nos escalões 

muito baixo, baixo, médio e alto. 
• A população exibe grandezas situadas em valores baixos, médios e altos. 

De seguida concretizou-se uma AC, sendo-se conduzido a cinco agrupa
mentos com graus de dissemelhança razoáveis, conforme se apresenta no Qua
dro 14. 
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Quadro 14 
Média das variáveis nos grupos 

~ Grupo 
Aea Idade Analf Licenc Area Pop 

1 22.46 30.12 0.11 0.04 1266 2389 

2 23.58 36.74 0.11 0.04 1501 2034 

3 22.18 41.37 0.05 0.02 2874 1041 

4 18.90 38.73 0.17 0.02 989 1516 

5 24.30 37.60 0.05 0.18 319 5734 

Existe assim possibilidade, conforme se dá conta no Quadro 15 de caracte
rizar cada um dos grupos. 

Quadro 15 
Caracterização dos grupos de freguesias na Região Autónoma dos Açores 

~ Grupo 
Aea Idade Analf Licenc Area Pop 

1 m b m m m m 

2 m m m m m m 

3 m a b b a b 

4 mb m/a a b mb b 

5 a m b a b a 

Ao ser analisado o quadro são salientes as seguintes conclusões: 

o Aea, embora com valor muito baixo em toda a região, apresenta grande
zas altas, médias ou muito baixas em relação a este indicador. O grupo 5 é aquele 
que demonstra um Aea mais elevado, podendo ser considerado pelas caracte
rísticas reveladas o mais desenvolvido sob o ponto de vista económico e social. 
Tratam-se de freguesias idênticas às regiões mais urbanas do Continente. Não 
será estranho o facto de incluir freguesias integradas na capital da região ou na 
principal cidade da Ilha Terceira onde o desenvolvimento é induzido pela exis
tência da Base das Lajes, a qual fomenta nomeadamente actividades de natureza 
terciária. Em contrapartida, o grupo 4 é aquele que menor progresso apresenta 
em todas as variáveis. 

O grupo 1 e 2 patenteiam particularidades com alguma semelhança entre si, 
diferenciando-se apenas pelo nível etário das populações. 

O grupo 3 exibe um conjunto de singularidades incluindo freguesias em 
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zonas rurais com actividade agro-pecuária e algum turismo. 

V. Conclusões 

Torna-se agora admissível em face dos resultados obtidos na análise ante
rior retirar, de forma sintética, as seguintes conclusões: 

• É possível caracterizar cada uma das freguesias do Continente e das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira através de oito variáveis. 
Cada uma delas qualifica de forma notável as particularidades de índole 
demográfica, socioeconómica e de estrutura fundiária das freguesias. 

• O Continente e cada uma das Regiões Autónomas apresentam realidades 
próprias que as distinguem significativamente. Esta circunstância acon
selha uma analise individualizada para cada um dos territórios. 

• Ao ser realizada uma ACP para as variáveis eleitas verifica-se que a pri
meira componente explica a maior parte da variabilidade das amostras 
em análise, enquanto a segunda é essencialmente residual. Nesta circuns
tância, a componente principal corresponderá a uma estrutura de indi
cador que exprime de forma sustentada o índice de desenvolvimento de 
cada freguesia. 

• Ao serem analisados os pesos relativos da primeira componente para as 
três regiões, verifica-se que as variáveis mais ponderadas são as taxas de 
analfabetismo e de licenciados, podendo concluir-se que são estes facto
res que condicionam decisivamente o desenvolvimento e progresso das 
freguesias. 

• A actividade económica por activo, embora significativamente ponderada 
nas três regiões, apresenta um valor superior nos Açores dadas as particu
laridades de distribuição desta variável no território. 

• A idade tem apenas expressão significativa no Continente facto este rela
cionado com o envelhecimento pronunciado verificado nesta região. 

• É possível constituir grupos homogéneos de freguesias no Continente e 
nas Regiões Autónomas com particularidades diferenciadoras com ex
pressão relevante. 

• Dos oito grupos constituídos no Continente, metade deles têm caracterís
ticas urbanas ou semi-urbanas, os restantes são essencialmente de nature
za rural com graus de desenvolvimento diferenciados. 

• Dos cinco grupos que constituem a Região Autónoma da Madeira, apenas 
um deles apresenta singularidades que o aproximam dos conjuntos mais 
urbanos do Continente. No entanto, a sua baixa densidade populacional e 
áreas relativamente elevadas conduz a uma divergência significativa em 
relação aqueles do território Continental. Este facto encontra explicação 
nas características eminentemente rurais da Região. 
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• Na Região Autónoma dos Açores, tal como na Madeira, apenas um grupo 
apresenta semelhanças com os grupos urbanos do Continente. As restan
tes agregações são essencialmente rurais, com graus de desenvolvimento 
diversos. 
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